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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

hidayah-Nya kepada penulis dalam menyusun buku yang berjudul “Manajemen 

Sumber Daya Manusia”. Buku yang sederhana ini sengaja dihadirkan ditangan 

pembaca, mengingat salah satu kunci keberhasilan organisasi adalah dipengaruhi oleh 

“Sumber Daya Manusia”. Manusia sebagai asset atau human capital bagi organisasi 

harus dikelola melalui manajemen sumber daya manusia yang profesional.  

Manusia sebagai pegawai di organisasi atau perusahaan disebut juga sebagai asset 

organisasi. Pegawai sebagai asset organisasi itu harus dikembangkan secara profesional 

berbagai kompetensinya, sehingga akan mendukung terwujudnya tujuan organisasi. 

Dalam manajemen sumber daya manusia, hubungan dan komunikasi yang harmonis 

harus dapat dibangun organisasi terhadap pegawainya, yakni bagaimana pemeliharaan 

hubungan kerja berjalan dengan baik. 

Terwujudnya hubungan organisasi dan pegawai melalui manajemen sumber daya 

manusia tersebut, oleh para pegawai akan merasa memiliki terhadap organisasi atau 

perusahaan tersebut. Dengan merasa memiliki terhadap organisasi atau perusahaan itu, 

maka sumber daya manusia atau pegawai yang bersangkutan akan selalu mendukung 

berbagai kebijakan dan program perusahaan atau organisasi. 

Suatu hal yang perlu dipahami bahwa suatu perusahaan atau organisasi bukanlah 

“manarah gading” yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tanpa melalui 

dukungan publik. Dalam hal ini, untuk tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi 

maka harus melalui dukungan yang kuat dari pegawai atau karyawan. Sebab pegawai 

sebagai ujung tombak dalam mencapai visi dan misi organisasi. Atas dasar tersebut, 

maka manajemen sumber daya manusia yang profesional menjadi harapan yang utama 

bagi setiap stakeholder organisasi.  

Dalam konteks inilah buku ini dihadirkan ke tangan pembaca sedikit banyaknya 

akan mewarnai referensi konsep dalam pengembangan suatu organisasi. Atas dasar itu, 

buku ini dapat dijadikan sebagai buku ajar bagi mahasiswa yang memilih Program Studi 

S1, S2 dan S3 Ilmu Manajemen, Ilmu Ekonomi Bisnis, Ekonomi Pembangunan, para 

Mahasiswa FIP dan FKIP S1, S2, dan S3 dan Mahasiswa Ilmu Kesehatan, D-III, D-IV, 

S1, S2, S3 serta pengamat dan praktisi manajemen sumber daya manusia lannya. 
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih terdapat kelemahan berupa kesalahan 

dan memungkin adanya pendapat ahli yang bersumber dari buku, jurnal, media online, 

dan disertasi yang terlewatkan atau tidak tulis dalam referensi buku ini, oleh karena itu 

penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan dengan doa pula penulis panjatkan 

semoga konsep dan gagasan para ahli yang menjadi referensi buku ini dapat dianggkat 

oleh Allah SWT sebagai amal ibadah saudara-saudaraku semua.  

Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi disampaikan 

kepada suami tercinta Dedi Sefrizal, ST, anak ku tersayang........................................... 

sebagai pendamping setia dalam memberikan saran dan masukan dalam penulisan 

naskah buku ini. Semoga kelak anakku tercinta menjadi anak yang sholeh berbakti 

kepada kedua orang tua, agama dan bangsa. 

Dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada 

penerbit ........................................... yang telah berkenan menerbitkan buku ini; kiranya 

buku ini menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem 

pendidikan nasional, semoga kiranya bermanfaat. Aamiin. 
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Prof. Adjunct Dr. Marniati, SE., M.Kes 
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BAB 1 

PENTINGNYA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Organisasi yang sehat dipengaruhi sumber daya manusia yang 

berkualitas. Manusia berkualitas merupakan sumber daya tuntutan 

organisasi. Tuntutan kerja yang semakin meningkat membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan sumber daya manusia 

yang berkualitaslah yang mampu mengatasi masalah organisasi. 

 

Diberbagai organisasi tuntutan kerja harus dapat menyeimbangi 

tuntutan pasar di mana kompetisi antar organisasi semakin ketat. Dan 

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami 

dengan baik tentang: 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian sumber daya manusia 

3. Pentingnya manajemen sumber daya manusia 

4. Tujuan manajemen sumber daya manusia 

5. Tantangan manajemen sumber daya manusia 

6. Sumber daya manusia yang dibutuhkan di dunia kerja 

7. Istilah-istilah penting dalam Bab ini 

8. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan 
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setiap organisasi harus memberi perhatian khusus terhadap berbagai 

persaingan tersebut. Secara kelompok organisasi maupun personelnya 

dapat menyamakan visi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 

demikian, SDM yang berkualitas yang mampu mewujudkan visi dan 

misi suatu organisasi. 

 

Dalam mengatasi masalah sumber daya manusia yang mampu 

mewujudkan visi organisasi; penting dilakukan manajemen sumber 

daya manusia. Sebab, setiap organisasi memiliki sumber daya manusia 

yang berberda tingkat kualitas, disegi skill, pendidikan, kompetensi 

dan sebagainya. Manajemen sumber daya manusia hadir, sebagai jalan 

untuk mengatasi masalah SDM atau pegawai organisasi tersebut. 

 

Manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mengelola 

dan mengatur sejumlah orang atau pegawai dalam organisasi mulai 

pegawai diangkat menjadi pegawai sampai berakhir masa kerja dalam 

suatu organisasi. Ruang lingkup manajemen SDM mulai dari analisis 

kebutuhan, rekrutmen, penempatan, pendidikan pengembangan karier, 

pemutasian, pengawasan, pengevaluasian dan sebagainya. Terhadap 

itu semua, sumber daya manusia organisasi dikelola secara profesional 

agar organisasi mampu berkembang sesuai tuntutan dunia kerja. 

 

 

B. Pengertian Sumber Daya Manusia 

 

Sumber daya manusia adalah orang yang mengelola atau terlibat 

dalam organisasi, dengan melakukan kerjasama baik secara internal 

maupun eksternal untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi 
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digerakan oleh sumber daya manusia dan tidak ada organisasi yang 

tidak digerakkan sumber daya manusia.  

 

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi terlibat penuh dan 

akan menentukan arah organisasi. Pandangan ini, memberikan suatu 

arti bahwa sumber daya manusia yang berkualitas menentukan arah ke 

yang lebih baik bagi organisasi. Sumber daya manusia atau pegawai 

yang berkualitas juga dapat mengatasi segaligus memberi peluang 

bagi organisasi dari semua bentuk kompetisi.  

 

Sumber daya manusia yang berkualitas yang dimaksudkan disini 

diantaranya, yaitu: 

 

1. Sumber daya manusia yang memahami berbagai potensi untuk 

sebuah pengembangan organisasi.  

2. Sumber daya yang mampu membaca peluang, mengatasi ancaman 

dan memahami kompetensi antar organisasi. 

3. Sumber daya manusia yang mampu memanajemenkan organisasi. 

 

Selain mampu membaca unsur-unsur atau hal yang disebutkan 

di atas oleh sumber daya manusia yang diinginkan organisasi adalah 

sumber daya yang mampu mengatasi berbagai hal yang disebutkan di 

atas pula. Artinya adalah sumber daya manusia tidak sebatas mampu 

membaca masalah akan tetapi SDM yang mampu mengatasi masalah 

organisasi.    
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Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya 

untuk mencapai tujuannya, sumberdaya merupakan sumber energi, 

tenaga, kekuatan (power) yang diperlukan untuk menciptakan daya, 

gerakan, aktivitas, kegiatan dan tindakan. Sumber daya tersebut antara 

lain terdiri atas sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber 

daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan dan sumber daya 

teknologi. Di antara sumber daya tersbut yang terpenting adalah 

sumber daya manusia (SDM-human resource). SDM merupakan 

sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menuinergikan 

sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa SDM, 

dumber daya lainnya menganggur (idle) dan kurang bermanfaat dalam 

mencapai tujuan organisasi.1 

 

Istilah SDM mencakup semua yang terdapat dalam diri manusia 

yang antara lain terdiri atas dimensi-dimensi berikut:2 

 

1. Fisik manusia. Keadaan fisik manusia meliputi tinggi-rendah atau 

berat-ringan badannya, sehat-sakit fisiknya, cantik-tampan atau 

tidak, serta kuat-lemah fisiknya. Kemampuan fisik digunakan 

untuk menggerakkan, mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu. 

 

2. Psikis manusia. Keadaan psikis/kejiwaan manusia antara lain 

meliputi sehat atau sakitnya jiwa manusia, motivasi, semangat dan 

etos kerja, kreativitas, inovasi dan profesionalisme manusia. 

 

3. Sifat atau karakteristik manusia. Karakteristik manusia terdiri atas 

kecerdasan (kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial), 
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energi atau daya untuk melakukan sesuatu, bakat dan kemampuan 

untuk berkembang. 

 

4. Pengetahuan dan keterampilan manusia. Pengetahuan manusia 

meliputi tinggi-rendahnya pendidikan, pengetahuan, keterampilan 

dan kompetensi yang dimiliki manusia. 

 

5. Pengalaman manusia. Pengalaman manusia meliputi pengalaman 

yang berhubungan langsung atau tidak langsungnya dengan 

pekerjaan. 

 

Dimensi di atas merupakan hal-hal prinsip yang harus dimiliki 

sumber daya manusia, untuk melakukan berbagai pekerjaan dalam 

organisasi. Atas dasar tersebut, bukan skill saja, menentukan SDM di 

terima di pasar kerja, tapi termasuk fisiknya, psikisnya atau rohaninya. 

semuanya menjadi pertimbangan khusus. Tidak mungkin seseorang 

pegawai, walau memiliki skill namun, tidak mampu fisiknya untuk 

melakukan tugas dan pekerjaan maka itu juga, tidak memenuhi syarat 

sebagai pegawai suatu organisasi. 

 

Berdasarkan pemahaman di atas dapat ditegaskan bahwa sumber 

daya manusia adalah sejumlah potensi yang dimiliki pegawai atau 

calon pegawai dan memenuhi syarat untuk sebuah pekerjaan. Sumber 

daya manusia yang memenuhi syarat tersebut tidak personel tetapi 

mayoritas dari setiap pegawai yang berkerja dalam organisasi. 
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C. Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Manajemen sumber daya manusia diartikan orientasi kerjanya 

adalah untuk menata kelola sejumlah orang dalam organisasi bisa 

dalam jumlah dua, tiga, empat, dan lima orang, atau dalam jumlah 

lebih banyak lagi. Manajemen sumber daya manusia ini mempunyai 

karakteristik khusus dalam mengelolanya. Masing-masing individu 

walau misal manajemen SDM-nya sama tapi dalam pengembangnya 

mempunyai pelayanan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan 

SDM pegawai yang bersangkutan.  

 

Memanajemenkan sumber daya manusia dalam praktinya akan 

mengikuti fungsi-fungsi manajemen pada umumnya, yaitu fungsi 

perencanaan sumber daya manusia, pelaksanaan, pengorganisasian, 

dan evaluasi. Suatu hal yang sangat penting dalam manajemen sumber 

daya manusia ini adalah manajemen SDM ketika pegawainya, sudah 

atau sedang aktif dalam organisasi; bagaimana mengatur sejumlah 

pegawai agar mampu mengerjakan tugas pokok dan fungsinya.  

 

Keberadaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan adalah untuk merealisasikan visi, misi dan tujuannya. 

Organisasi menginvestasikan sumber daya manusia sebagai asset atau 

modal (capital) untuk menciptakan kegiatan organisasi. Tanpa 

diinvestasikan, sumber daya tidak bermanfaat bagi perusahaan atau 

organisasi. Oleh sebab itu menurut Wirawan, bahwa sumber daya 

manusia sebagai asset atau modal adalah sebagai berikut:3 modal 

manusia (human capital) berisi lima dimensi SDM yang sudah 
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diuraikan di atas. Modal manusia merupakan modal yang menentukan 

keunggulan kompetitif dan keberhasilan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dalam suatu pidato dimuka Kongres Amerika Serikat yang 

dikutip oleh Wirawan bahwa Peresiden Amerika Serika George W. 

Bush menyatakan negara tersebut harus menarik orang terbaiknya dari 

dunia agar masuk dan bekerja untuk Amerika Serikat. Di mana 

pentingnya modal manusia bagi perkembangan ekonomi, teknologi, 

dan peradaban dan inilah penyebab Amerika Serikat setiap tahunnya 

melotre dan menilai orang mancanegara untuk mendapatkan green 

card. 

 

Dalam pandangan Jackson, dkk menyatakan bahwa mengelola 

sumber daya manusia merupakan kepentingan strategi, memandang 

SDM sebagai aset yang harus dikelola secara hati-hati dan sejalan 

dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang paling 

bersaing saat ini berusaha untuk memastikan  bahwa saat ini dan satu 

dekade dari sekarang mereka memiliki pegawai yang mau dan mampu 

menghadapi tantangan persaingan yang utama. Selanjutnya, hal ini 

berati bahwa menarik dan mempertahankan bakat yang unggul serta 

mendorong pegawai untuk bekerja dengan bekinerja baik. Pentingnya 

manajemen SDM adalah untuk memuaskan berbagai pemangku 

kepentingan. Karena saat ini perusahaan dan masyarakat mengatakan 

bahwa keberhasilan perusahaan ditentukan oleh penilaian pemangku 

kepentingan. Dengan demikian pendekatan perusahaan untuk menge-

lola SDM sangat penting bagi kemampuannya untuk memuaskan 

semua pemangku kepentingan.4  
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Pentingnya manajemen SDM tersebut sebagaimana diharapkan 

oleh pihak yang berkepentingan dan harapan stakeholder terhadap 

perusahaan atau organisasi dapat diilustrasikan melalui gambar. 1.1 

beriktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar. 1.1 Pemangku Kepentingan dan Contoh-Contoh Permintaan Mereka  

Sumber: Jackson, Schuler, Werner (2010).  
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Gambar di atas memberikan makna bahwa suatu organisasi atau 

perusahaan memiliki suatu penilaian khusus apa keinginan yang 

diharapkan pada suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan 

nilai-nilai keunggulan itulah pihak yang berkepentingan akan bertahan 

untuk organisasi. Prinsipnya adalah nilai-nilai keunggulan organisasi 

harus tetap dimiliki dan dipertahankan oleh organisasi.  

 

Terhadap pentingnya manajemen sumber daya organisasi atau 

perusahaan ini, oleh Jackson bersama teman-temannya bahwa ada 

beberapa praktik-parkti kebijakan yang harus dipahami dan diciptakan 

oleh perusahaan, yaitu:5 

 

1. Merencanakan SDM untuk penyetaraan dan perubahan. 

2. Menggunakan analisis pekerjaan dan percontohan kompetensi. 

3. Merekrut dan mempertahankan pegawai-pegawai berkualitas. 

4. Menyeleksi pegawai untuk petugas dan perusahaan. 

5. Melatih dan mengembangkan tenaga kerja yang kompetetif. 

6. Melakukan manajemen keinerja. 

7. Mengembangkan pendekatan terhadap pembayaran total.  

8. Menggunakan pembayaran berbasis kinerja untuk mencapai 

sasaran strategis. 

9. Memberikan tunjangan dan layanan. 

10. Mengutamakan tempat kerja yang aman dan sehat. 

11. Membentuk persyarikatan dan perundingan bersama.  
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Oleh karena itu, ketika sebuah organisasi atau perusahaan dapat 

memahami, menciptakan, mengkoordinasikan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan semua kebijakan dan praktik-praktiknya secara 

sistematis, maka perusahaan tersebut dapat menciptakan sebuah 

sistem manajemen SDM (human resource management sistem) 

sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi.  

 

 

D. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Sumber daya manusia dibangun untuk kepentingan organisasi. 

Pegawai yang diterima kerja dalam suatu organisasi, telah memiliki 

sejumlah kompetensi dan keahlian lainnya. Namun, sejumlah skill 

dasar pegawai tersebut perlu mendapat pengembangan profesional dan 

persamaan persepsi dalam suatu organisasi kerja. Pegawai baru harus 

diberikan pengenalan tugas; meliputi ruang lingkup pekerjaan, kode 

etik kerja, uji coba praktik alat kerja organisasi.  

 

Sementara yang lain merupakan bagian manajemen sumber daya 

manusia, dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari 

dua pandangan; pertama, untuk pengingkatan SDM pegawai; kedua, 

untuk pengembangan organisasi.  

 

Dengan meningkatnya sumber daya manusia atau pegawai akan 

semakin profesional maka meningkatkan daya saing organisasi. Atas 



11 
 

dasar tersebut pula manajemen sumber daya manusia dalam organisasi 

harus dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang memenuhi 

pendakatan ilmiah dengan menyesuaikan setiap perubahan. 

 

Organisasi dalam melakukan manajemen sumber daya manusia 

harus mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan secara global 

dan tidak lokal saja. Hal tersebut dengan penuh pertimbangan bahwa 

manajemen sumber daya manusia dilakukan organisasi dalam upaya 

untuk memberikan layanan perima kepada pelanggan dan stakeholder 

organisasi. 

 

Oleh Rahyasih dan Aedi menyebutkan bahwa tujuan khusus dari 

manajemen sumber daya manusia ada 9, sebagai berikut:6 

 

1) memberikan pemahaman terhadap pegawai tentang aturan-aturan 

kepegawaian yang harus dipenuhi. 

2) memberikan pelayanan terhadap hak dan kewajiban pegawai 

sebagai anggota organisasi terkait dengan pelaksanaan bidang 

tugas. 

3) melakukan pembinaan yang berhubungan dengan proses pelaksa-

naan tugas untuk kepentingan kualitas layanan organisasi. 

4) mendorong pengembangan pegawai melalui prosedur dan 

mekanisme sesuai dengan profesi, bidang penugasan dalam rangka 

peningkatan mutu. 

5) menilai persiapan, pelaksanaan, dan produktivitas kinerja berdasar-

kan tugas dan fungsi masing-masing ketenagaan. 
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6) memberikan evaluasi secara komprehensif sebagai upaya menilai 

keberhasilan target kinerja yang telah ditetapkan. 

7) melakukan tindak lanjut evaluasi yang telah dilaksanakan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi. 

8) memberikan penghargaan atau kinerja dan prestasi yang 

ditunjukkan oleh pegawai organisasi yang bersangkutan. 

9) melaksanakan tahapan proses pengembangan karier pegawai 

organisasi. 

 

Tujuan manajemen sumber daya manusia di setiap organisasi 

pada prinsipnya tidak terbatas. Berikut ini akan dipaparkan beberapa 

tujuan manajemen sumber daya manusia yang sering diberlakukan 

dalam suatu organisasi sebagai berikut:7 

 

1. Tujuan organisasional 

 

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen 

sumber daya manusia (MSDM) dalam memberikan konstribusi pada 

pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu 

departemen sumber daya manusia diciptakan untuk membantu para 

manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab 

terhadap kinerja karyawan. Bidang sumber daya manusia membantu 

para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan 

sumber daya manusia. 

 

2. Tujuan fungsional 
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Ditujukan untuk mempertahankan konstribusi departemen pada 

tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya 

manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia 

memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. 

 

3. Tujuan sosial 

 

Ditujukan secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-

kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan 

menimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi 

dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntugan masyarakat 

dapat menyebabkan hambatan-hambatan. 

 

4. Tujuan personal 

 

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuan-

nya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi konstribusi 

individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus diper-

timbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan 

atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja 

dan kepuasan karyawan dapat menurunkan dan karyawan pun dapat 

meninggalkan organisasi. 

 

Sedangkan Siagian menegaskan bahwa tujuan manajemen sumber 

daya dalam suatu organisasi ada 4 jenis, yaitu:8 

 

1) tujuan masyarakat sebagai keseluruhan; 

2) tujuan organisasi yang bersangkutan; 
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3) tujuan fungsional dalam arti tujuan manajemen seumber daya 

manusia dalam suatu organisasi, dan 

4) tujuan peribadi para anggota organisasi. 

 

Dengan demikian lebih luas lagi dan pentingnya untuk dipahami 

adalah manajemen sumber daya manusia sifatnya tidak terbatas untuk 

organisasi saja, tetapi lebih dari itu, adalah untuk mencapai berbagai 

tujuan sebagaimana disebutkan pada ke empat point penting di atas. 

Secara naluri, organisasi diciptakan untuk hajat hidup orang banyak 

termasuk untuk masyarakat pada umumnya. 

 

 

 

E. Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Tidak ada pekerjaan yang tidak melewati tantangan. Tantangan 

bukan dari dari eksternal organisasi saja. Ketidakmampuan sumber 

daya manusia atau pegawai dalam melakukan berbagai kinerja sesuai 

tuntutan global juga menjadi tantangan bagi organisasi dan merupakan 

tantangan internal organisasi. Bagaimana organisasi mengatasi suatu 

persaingan eksternal sementara dalam internal organisasi saja masih 

dihadapkan dengan berbagai masalah ketidaksiapan SDM.   

 

Dalam menajemen sumber daya manusia tantangan merupakan 

masalah fundamental secara masa atau waktu tetap ada pada setiap 

organisasi-organisasi dan ini tidak bisa terhindarkan. Oleh Handoko, 

menyatakan bahwa masalah-masalah personalia masa kini adalah 
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lebih kompleks karena manajemen menghadapi kemajuan teknologi 

yang terjadi secara dahsyat, pembatasan oleh berbagai peraturan 

pemerintah, penyusutan suplai energi dan sumber daya alam lainnya, 

pertumbuhan persaingan nasional dan internasional, tuntutan 

peningkatan perhatian terhadap kelestarian lingkungan, dan 

perkembangan kegiatan kolektip para karyawan. Ini semua merupakan 

faktor-faktor lingkungan.  

 

Faktor-faktor organisasional, seperti semakin tingginya tingkat 

pendidikan karyawan, peningkatan heterogenitas angkatan kerja, 

pelonjakan biaya-biaya personalia, dan penuruan produktivitas telah 

menempatkan praktek-praktek personalia kepuncak tangga perhatian 

manajemen. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengelola 

sumber daya organisasi dengan efektif dan menghapuskan praktek-

praktek yang tidak efektif. Dalam kondisi lingkungan seperti 

disebutkan di atas, manajemen dituntut selalu mengembangkan cara-

cara baru untuk dapat menarik dan mempertahankan para karyawan 

dan manajer berkaliber tinggi yang diperlukan organisasi agar tetap 

mampu bersaing.9 

 

Pernyataaan Siagian; bahwa setiap organisasi pasti menghadapi 

berbagai tantangan yang menyangkut segi kehidupan organisasional. 

Oleh Sondang P. Siagian (2010), menurutnya ada tiga jenis tantangan 

utama, yaitu:10 

 

1. Tantangan Eksternal 
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Tantangan eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan 

perkembangannya berada diluar kemampuan organsasi untuk mengen-

dalikannya, tetapi harus diperhitungkan karena pertumbuhan dan 

perkembangan tersebut pasti berpengaruh, baik secara positif maupun 

negatif, terhadap organisasi. Tantangan semacam itu diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

 

a. Bidang ekonomi 

b. Bidang sosial 

c. Bidang perundang-undangan 

d. Bidang teknologi 

e. Pesaing 

 

2. Tantangan Internal 

 

Setiap organisasi ingin melestarikan keberadaannya, logis untuk 

mengasumsikan bahwa organisasi akan berusaha untuk meningkatkan 

kemampuannya menyelenggarakan semua fungsi organisasi dengan 

tingkat efesiensi, efektivitas dan produktivitas yang tinggi.  

 

Dengan mengambil organisasi niaga sebagai contoh, beberapa 

faktor yang merupakan tantangan internal antara lain: 

 

a. Rencana strategik 

b. Anggaran 

c. Estimasi produksi dan penjualan 

d. Usaha atau kegiatan baru 
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e. Rancang bangun organisasi 

 

 

3. Situasi Ketenagakerjaan Internal 

 

Dapat dipastikan bahwa situasi ketenagakerjaan internal itu 

tidak berada pada posisi stabil. Berbagai faktor penyebabnya antara 

lain adalah: 

 

a. Pemensiunan 

b. Pemberhentian 

c. Pemutusan hubungan kerja  

d. Cuti panjang 

 

Faktor penghambat manajemen sumber daya manusia secara 

internal tidak terhindarkan oleh organisasi dan akan selalu berhadapan 

dengan yang namanya semua hambatan di atas. Situasi ketenagaan 

internal mempengaruhi manjemen sumber daya organisasi. Sebab, 

ketika misalnya organisasi sedang stabil, namun tibah-tibah terjadi 

sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Untuk pensiun sudah menjadi 

tradisi selesainya masa kerja pegawai, tapi kalau pemberhentian atau 

pemecatan pemutusan hubungan kerja, itu memberikan efek negatif 

bagi organisasi, paling tidak organisasi akan merekrut pegawai baru 

yang sesuai kebutuhan organisasi. Untuk pegawai baru membutuhkan 

proses dan waktu lama dalam berbagai tahapan sebelum dan sesudah 

diterima organisasi. 
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F. Sumber Daya Manusia yang Dibutuhkan di Dunia Kerja 

 

Perencanaan sumber daya manusia berarti mengestimasi secara 

sistematik permintaan (kebutuhan) dan suplai tenaga kerja organisasi 

diwaktu yang akan datang.11 Suatu sumber daya manusia atau pegawai 

yang akan dibutuhkan dalam organisasi merupakan sumber daya yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan sumber daya tersebut 

berdasarkan analisis perencanaan awal kebutuhan SDM seperti apa 

yang diterima organisasi.  

 

Sejumlah unit dalam organisasi menerima dan merekrut pegawai 

berdasarkan fungsi masing-masing unit, misalnya bagian kepegawaian 

dari calon pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 manajemen 

sumber daya manusia, devisi humas dari lulusan S1 komunikasi, 

untuk analisis keuangan dari lulusan S1 keuangan dan perbankan dan 

sebagainya.  

 

Penerimaan pegawai sebagaimana disebutkan di atas didasarkan 

pada analisis perencanaan awal. Perencanaan sumber daya manusia 

tidak terpisahkan dari perencanaan organisasi dan terintegrasi dengan 

perencanaan organisasi, sebab bila perencanaan sumber daya manusia 

terpisah dari rencana organisasi tidak mustahil akan terjadi kesalahan 

dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia baik untuk 

kebutuhan jangka pendek (short term) maupun kebutuhan jangka 

panjang (long term).12 
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Sebuah perusahaan yang akan melaksanakan perencanaan 

sumber daya manusia harus diikuti dengan langkah-langkah:13 

 

1. Menghimpun dan megolah data dan informasi sumber daya 

manusia yang sudah dimiliki perusahaan untuk memperjelas 

kondisinya sekarang, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun 

kualifikasi (kualitasnya). 

 

2. Memprediksi kekurangan sumber daya manusia dengan 

membandingkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan 

permintaan (demand) sumber daya manusia untuk dapat 

melaksanakan proyek sekarang dan dimasa datang. 

 

3. Mengontrol kesesuaian sumber daya manusia yang diprediksi 

berapa jumlah dan kualitasnya dengan perencanaan proyek, agar 

tujuan strategik visi perusahaan dapat dicapai secara maksimal. 

 

Pasaran tenaga kerja yang tersedia dapat berasal dari luar daerah 

proyek maupun dari lokasi proyek itu sendiri. Perbedaan kualitas 

tenaga kerja yang berasal dari tenaga kerja dari lokal adalah terletak 

pada kualitas “standar personel”. Tenaga kerja yang didatangkan 

tersebut merupakan tenaga kerja yang sudah siap pakai, sedangkan 

tenaga kerja lokal masih memerlukan pendidikan dan latihan 

tambahan untuk mencapai suatu standar personalia yang diperlukan. 

Terdapatnya perbedaan kualitas tenaga kerja antar daerah atau 

propinsi di Indonesia, dapat disebabkan antara lain:14 
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1. Perkembangan kondisi lokal 

2. Pendapatan daerah yang berbeda 

3. Kualitas pendidikan formal 

4. Sosial politik, sosial budaya dan sosial ekonomi 

 

Penawaran terhadap pekerja adalah hubungan antara tingkat 

upah dan jumlah suatuan pekerja yang disetujui oleh pesuplai untuk 

ditawarkan. Secara khusus kurva penawaran tenaga kerja yang 

dimaksud adalah menggambarkan berbagai kemungkinan tingkat upah 

dan jumlah maksimum satuan pekrja yang ditawarkan oleh pesuplai 

pekerja pada waktu tertentu. Arfida BR (2003) menyebutkan jumlah 

tenaga kerja keseluruhan yang disediakan suatu perekonomian 

tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang 

memilih masuk dalam angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang 

ditawarkan oleh angkatan kerja. Lebih lanjut, masing-masing dari 

ketiga komponen ini dari jumlah tenaga kerja keseluruhan yang 

ditawarkan tergantung pada upah pasar.15 

 

Ketersediaan tenaga kerja meliputi rekrutmen yang merupakan 

proses untuk manarik pelamar bagi posisi-posisi yang diperlukan. 

Rekrutmen terkait dengan aktivitas lainnya di dalam pengelolaan 

tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja harus didasarkan atas 

perencanaan yang baik dan didisarkan atas informasi sehingga 

memungkinkan dilakukannya estimasi yang andal mengenai 

kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja tersebut.  
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Menurut Schuler (1987), sasaran perencanaan tenaga kerja 

adalah untuk memastikan bahwa organisasi: mendapatkan dan 

mempertahankan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan, 

mampu mengantisipasi masalah-masalah yang muncul dari potensi 

kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Lebih lanjut, Armstrong 

(1988) mengemukakan bahwa ada empat kegiatan perencanaan tenaga 

kerja, yaitu : perkiraan kebutuhan, yaitu memperkirakan kebutuhan 

tenaga kerja masa datang, perkiraan suplai, yaitu memperkirakan 

suplai orang dari dalam dan dari luar organisasi berdasarkan analisis, 

menentukan kebutuhan tenaga kerja, yaitu menganalisis perkiraan 

kebutuhan dan suplai untuk mengenali kebutuhan atau kelebihan 

tenaga kerja di masa datang, perencanaan tindakan yaitu menyiapkan 

dan melaksanakan rencana untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

atau untuk mengatasi kelebihan tenaga kerja.16 

 

Bowey (1974) mengatakan perencanaan tenaga kerja berkaitan 

dengan trend pasar tenaga kerja, perubahan teknologi, tren hubungan 

industri, tren ekonomi, tren demografi, perubahan pelatihan dan 

praktek pendidikan serta pergerakan atau pertumbuhan diberbagai 

sektor.17 

 

Perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai aktifitas yang 

menentukan jumlah dan jenis personel yang dibutuhkan oleh suatu 

perusahaan atau organisasi untuk mencari tahu seberapa besar 

kebutuhan pekerjaan saat ini dan masa yang akan datang.18 
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Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, maka konstruksi 

harus bersifat fleksibel. Perencanaan SDM akan menjadi sulit karena 

kebutuhan tenaga kerja sangat berkaitan dengan kemampuan investasi 

dan modal. Selama proses bisnis berlangsung, aktivitas konstruksi bisa 

saj menjadi setengah atau dua kali lipat pada periode selanjutnya. 

Kesempatan dan kebutuhan tenaga kerja akan berubah secara 

dramatis, bahkan untuk pekerja yang berpengalaman sekalipun.19 

 

Berbagai hal yang disebutkan di atas merupakan kriteria-kriteria 

sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi. Kebutuhan setiap 

sumber daya manusia untuk pegawai berdasarkan pada analisis awal 

yang merupakan perencanaan dengan pendekatan profesional. Analisis 

SDM tidak untuk jangka pendek akan tetapi untuk jangka panjang 

organisasi. Suatu analisis SDM yang sifatnya untuk jangka pendek 

saja bagi organisasi, diakhir sebuah pekerjaan akan selalu menghadapi 

persoalan ketidaksempurnaan manajemen kinerja. Sedangkan analisis 

SDM bersifat jangka panjang akan mampu dan selalu dapat mengatasi 

setiap masalah diakhir manajemen kerja dalam setiap organisasi.    

 

 

G. Istilah-Istilah penting dalam Bab ini 

 

Departemen 

Ekonomi 

Eksternal 

Inovasi 

Intelektual 

Internal 
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Kinerja 

Kompetensi 

Konstribusi 

Kreativitas 

Kualitas 

Manajemen 

Organisasi 

Pengawasan 

Pengembangan 

Personel 

Skill 

Sosial 

Spiritual 

Suplai 

Teknologi 

 

 

H. Pertanyaan Diskusi 

 

1. Jelaskan pengertian sumber daya manusia! 

2. Mengapa manajemen sumber daya manusia penting dilakukan di 

dalam organisasi? 

3. Sebutkan tujuan manajemen sumber daya manusia? 

4. Apa saja tantangan manajemen sumber daya manusia dalam 

sebuah organisasi? Jelaskan! 

5. Seperti apa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan? 
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BAB 2  

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Pendahuluan 

 

Organisasi yang sehat dipengaruhi oleh sumber daya manusia 

yang berkualitas dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

suatu organisasi di pengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia sebagai proses memaksimalkan 

dalam pencapaian sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi. 

Sumber daya manusia atau pegawai organisasi bahan inputnya adalah 

pegawai baru. Proses rekrutmen profesional dan yang baik mulai dari 

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami 

dengan baik tentang: 

1. Pendahuluan 

2. Manajemen sumber daya manusia 

3. Perencanaan sumber daya manusia 

4. Pengorganisasian sumber daya manusia 

5. Pengawasan sumber daya manusia 

6. Evaluasi sumber daya manusia 

7. Istilah-Istilah penting dalam Bab ini 

8. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan 
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awal yaitu; analisis perencanaan sampai tahap akhir evaluasi sumber 

daya manusia akan memberi jaminan bahwa sumber daya manusia 

atau pegawai diyakini mampu mengatasi masalah organisasi.  

 

Apabila proses manajemen sumber daya manusia untuk sebuah 

organisasi menuai masalah dari sebelumnya, bukan tidak mungkin 

berikutnya akan mengundang sejumlah masalah SDM bagi organisasi, 

dan sepanjang tahun bisa saja SDM tidak terselesaikan. Habis waktu 

bagi organisasi mengurus, merekrut SDM yang tidak berkesudahan.  

 

Pegawai baru bukan bearti sudah mampu melaksanakan sesuatu 

dan segalanya. Akan tetapi setelah menjadi pegawai, organisasi perlu 

membina dan mengembangkan berbagai kompetensi, sehingga akan 

efektif dalam mengatasi tujuan organisasi.  

 

Setiap manajemen sumber daya manusia dilakukan pemimpin 

dengan melibatkan pegawai dalam organisasi atau bidang unit terkait, 

misalnya divisi pengembangan sumber daya manusia atau adanya unit 

khusus yang bergerak dalam bidang manajemen sumber daya manusia 

tersebut.  

 

Proses manajemen sumber daya manusia yang mengikuti fungsi-

fungsi manajemen akan mewujudkan SDM pegawai terbaik bagi suatu 

organisasi. Melalui fungsi-sungsi mananejemen SDM akan mampu 

menganalisis masalah sumber daya manusia dalam organisasi, mulai 

dari perencanaan atau analisis kebutuhan sumber daya, rekrutmen, 

pengangkatan dan penempatan sumber daya manusia, pembinaan, 
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pemutasian, hingga pada proses pergantian atau pensiunan pegawai 

semuanya dapat dilakukan melalui fungsi tersebut.  

 

 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menururt pandangan, Werther dan Davis bahwa; manajemen 

sumber daya manusia sebagai aktivitas yang mencoba memfasilitasi 

orang-orang di dalam organisasi, berkontribusi dalam pencapaian 

rencana strategis organisasi. Secara ringkas manajemen sumber daya 

manusia berhubungan bagaimana sebuah organisasi merancang sistem 

formal yang menjamin pemanfaatan sumber daya manusia secara 

efektif dan efisien guna dapat mendukung pencapai tujuan organisasi.1 

Organisasi dalam menajamen sumber daya manusia adalah untuk 

membantu memfasilitasi, mengurus bagaimana SDM yang direkrut 

berkontibusi untuk kepentingan bersama dalam organisasi. 

 

Wibawa menjelaskan manajemen sumber daya manusia sama 

halnya dengan manajemen sumber daya personalia. Perbedaannya 

untuk personalia skopnya lebih kecil. Untuk manajemen sumber daya 

manusia itu sudah mencakup sumber daya personalia, dan sebaliknya 

manajemen personalia belum mencakup secara keseluruhan untuk 

sebuah manajemen sumber daya manusia. Perbedaan yang terlihat 

secara kontras adalah manajemen personalia tidak mengikutsertakan 

proses perencanaan strategis tenaga kerja dan lebih cenderung pada 

proses teknis pengelolaan tenaga kerja, sementara manajemen sumber 

daya manusia melibatkan proses perencanaan strategis tenaga kerja 
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meliputi kegiatan perencanaan (HR planning), proses penganggaran 

(HR budgeting), proses penilaian (HR assesment), retrutmen dan 

seleksi (rekrutment and selectiont), penerimaan dan pemberhentian 

(hiring and termination), pelatihan dan pengembangan (training and 

development), pengembangan karier (career development), 

pengembangan organisasi (organization development) manajemen 

kinerja (performance management), serta menyertakan fungsi general 

affair di dalamnya.2 

 

Dengan demikian; manejemen sumber daya manusia (human 

resource management) berbeda dengan manajemen personalia 

(personal management). Dalam manajemen sumber daya manusia ini, 

beranggapan bahwa karyawan merupakan kekayaan atau (asset) utama 

bagi organisasi yang harus dikelola dengan baik. Manajemen sumber 

daya manusia harus dilakukan sestrategis mungkin untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sementara, manajemen personalia 

karyawan dianggap sebagai salah satu faktor produksi; dan senantiasa 

harus dimanfaatkan secara produktif, kemudian manjemen personalia 

lebih menekankan pada sistem yang prosedural.3  

 

Apabila setiap pegawai telah diterima dalam organisasi dengan 

demikian berlakulah yang dinamanakan manajemen personalia. Oleh 

organisasi memanajemenkan SDM dari awal hingga berakhirnya masa 

kerja pegawai yang bersangkutan. 

 



30 

 

Oleh karena pentingnya manajemen SDM dalam pelaksanaan 

dan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia 

harus memperhatikan beberapa aspek pelatihan dan pengembangan 

motivasi dan pemeliharaan yang efektif dan  mendetil sebagaimana 

yang dikemukakan oleh de Cenzo dan Robinson menyatakan bahwa 

Human Resource management is the power of organization That is 

concerned  with the people or human resources state of management 

position including  recruiting screening training  in the rewarding.4 

 

Dalam manajemen SDM sebagaimana pendapat di atas bahwa 

oleh organisasi harus memperhatikan pendidikan berupa pelatihan dan 

pengembangan pegawai, karena dengan pendekatan yang demikian 

akan memberi pengaruh langsung dari hasil manajemen SDM. Dari 

bab sebelumnya telah disebutkan bahwa setelah pegawai diterima 

maka tugas organisasi tidak merekrut saja tetapi mengembangkan dari 

setiap pegawai yang direkrut dengan berbagai pendekatan yang efektif 

sehingga memberi suatu kontribusi yang berarti secara maksimal bagi 

organisasi atas pegawainya. 

 

 

C. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Dalam manajemen SDM, perencanaan sumber daya manusia 

merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak organisasi. Pada 

prinsipnya perencanaan sumber daya manusia tersebut di awali 

dengan membahas kebutuhan SDM. Membahas kebutuhan SDM 

adalah merupakan proses analisis sumber daya manusia bagian dari 
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perencanaan manajemen SDM untuk organisasi. Perumusan dalam 

hal-hal khusus yang berhubungan dengan penetapan-penetapan dalam 

manajemen sumber daya manusia merupakan bentuk perencanaan. 

Perencanaan dalam SDM; memiliki sifat terfokus dalam menetapkan 

dan merumuskan masalah yang berhubungan dengan kebutuhan SDM 

dan pegawai organisasi.   

Siagian, berpendapat secara klasik bahwa perencanaan pada 

dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal 

yang dikerjakan  di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia, 

yang menjadi fokus perhatian ialah langkah-langkah tertentu yang 

diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi 

tersedia tenaga kerja yang tepat menduduki, jabatan dan pekerjaan 

yang tepat pada waktu yang tepat, dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan.  

Kata kunci dari pengertian di atas “tepat” tepat dalam hubungan 

ini harus dilihat secara kontekstual dalam arti dikaitkan dengan tiga, 

hal:5 

a. Pemenuhan kewajiban organisasi. 

b. Pencapai tujuan organisasi, dan 

c. Pencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Selain pendapat Siagian di atas beberapa pengertian perencanaan 

sumber daya manusia dikemukakan oleh Andrew F. Sikula: (1981) 

bahwa: Human resources of manpower planning has been defined as 

the process determining manpower requirement and the means for 
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meeting those requirement and the integrated plansof the 

organizations. Sedangkan menurut Robert L. Mathis dan John H. 

Jackson (2001) perencannan sumber daya manusia adalah proses 

analisis dan idantikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya 

manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. 

Pengertian yang sama juga disampaikan Wiliam B.Wetherdan Keith 

Davis mengatakan: Perencananaan yang sistematis untuk meramalkan 

kebutuhan pegawai (demand) dan ketersediaan (supply) pada masa 

yang akan datang,baik jumlah maupun jenisnya sehingga departement 

sumber daya manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, 

pelatihan,dan aktivitas lain dengan baik.6 

Perencanaan SDM adalah suatu proses sistemis yang digunakan 

untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa datang 

melalui program perencanaan SDM yang sestematis dapat diperikan 

jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode 

tertentu sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan 

rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan perlatihan. Organisasi 

mempunyai misi yang harus dicapai dan selanjutnya dituangkan dalam 

rencana jangka pendek dan panjang.7 Pandangan tersebut merupakan 

arti perencanaan SDM secara umum. Perencanaan SDM mikro adalah 

perencanaan SDM pegawai untuk organisasi. 

Perencanaan SDM jangka pendek dan panjang yang telah dibuat 

harus dilaksanakan organisasi. Perencanaan sebagai elemen penting 

dalam mengembangkan suatu “stategic planning” karena merupakan 

keputusan organisasi yang memuat tentang apa yang akan dicapai 
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sesuai misi organisasi dan bagaimana cara yang dilakukan untuk 

mencapai misi tersebut. Perencanaan SDM mepunyai peran penting 

dalam mengembangkan perencanaan strategis organisasi.  

Dalam setiap fungsi manajemen SDM harus dilaksanakan secara 

konsekuen sehingga menjamin keberhasilan perencanaan strategis 

yang ditetapkan. Salah satu fungsi dan peran manajemen SDM dalam 

mencapai tujuan organisasi adalah proses rekrutmen, seleksi, dan 

pelatihan guna mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan memiliki 

keahlian sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Fungsi komplementer lainnya, seperti performance appraisal system 

dan compensation management merupakan fungsi pendukung 

keberhasilan perencanaan strategis organisasi.8 Dan disini merupakan 

sebuah lisensi yang begitu penting peran dari perencanaan sumber 

daya manusia. Kemapanan dari perencanaan akan mampu mengatasi 

masalah pegawai untuk sebuah organisasi. 

Dalam pandangan Rachmawati; bahwa perencanaan merupakan 

kegiatan atau proses yang sangat penting dalam organisasi, termasuk 

dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan merupakan 

prasyarat pelaksaan kegiaatan yang harus dilakukan. Perencanaan 

mengembangkan “fokus”dan “fleksibilitas” suatu organisasi harus 

fokus untuk mengetahui kualitas pelayanan yang terbaik, mengetahui 

apa yang dibutuhkan, dan mengetahui kualitas pelayanan yang baik. 

Organisasi yang mempunyai pandangan kedepan. Organisasi siap dan 

mampu mengambil tindakan atau mengantisipasi masalah-masalah 

yang mendesak dan memnfaatkan kesempatan yang ada.9 
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Suatu perencanaan akan membantu manajer pada berbagai tipe 

organisasi dan sumber daya manusia untuk mencapai kinerja yang 

lebih baik, karena:10 

1. Perencanaan berorientasi pada output. 

2. Perencanaan memberikan arah orientasi pada kinerja. 

3. Perencanaan berorientasi pada prioritas. 

4. Perencanaan memfokuskan pada hal yang paling untuk mendapat 

perhatian yang utama. 

5. Perencanaan beroreintasi keuntungan. 

6. Perencanaan membantu mengalolakasikan sumber-sumber untuk 

mendayagunakan kekuatan yang terbaik. 

7. Perencanaan beroriantasi pada perubahan. 

8. Perencanaan membantu mengantisipasi masalah dan kesempatan 

sehingga dapat dicapai efisiensi dan efeksivitas. 

Perencanaan sumber daya manusia ini memberikan petunjuk 

masa depan, menentukan dimana tenaga kerja dapat diperoleh, kapan 

tenaga kerja akan ditumbuhkan dan pelatihan dan pengembangan jenis 

apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Selain itu, jenjang karir yang 

tepat dengan tenaga kerja dan manajemen serta sistem kompensasi 

harus sesuai dengan sistem penyesuaian kinerja, di mana harus sesuai 

pula dengan keputusan pengembangan sumber daya manusia. 

Dengan demikian perencanaan sumber daya manusia untuk 

pegawai organisasi akan memberi suatu proses yang efektif, akan 

mampu menciptakan kondisi di mana ke depannya sumber daya 
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manusia untuk pegawai organisasi tidak menjadi suatu kemelut 

(masalah) akan tetapi dari perencanaan yang profesional dari awal 

sudah menekan masalah SDM kedepannya dan ini menjadi perhatian 

serius setiap pemimpin atau manajer di setiap organisasi. 

Kasus-kasus yang terjadi selama ini, perencanaan sumber daya 

manusia untuk sebuah organisasi atau pegawai selalu menuai masalah 

yang komplek di depannya karena diawalnya proses analisis dan 

perencanaan sumber daya manusia tidak dilakukan secara cermat dan 

teliti. Suatu perencanaan sumber daya manusia untuk pegawai 

organisasi yang cermat dan teliti memenuhi unsur diantaranya; yaitu: 

tahap 1, analisis kebutuhan atau perencanaan pegawai bagi organisasi 

dapat menjawab pertanyaan, untuk apa pegawai direkrut? tahap 2 

setelah direkrut lalu apa dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang 

diberlakukan bagi mereka? tahap 3 seperti apa pengembangan karier 

dan masa akhir kepegawaian mereka. 

Unsur di atas merupakan suatu bagian dari analisis perencanaan 

kebutuhan sumber daya manusia yang cermat bagi sebuah organisasi. 

Untuk sebuah organisasi yang terbilang maju dan mapan hal di atas 

akan teratasi oleh berbagai kebijakan sebelum dan sesudahnya, namun 

untuk sebuah organisasi yang baru dan ingin berkembang, berbagai 

analisis dan perencanaan ini sukes untuk perekrutan sumber daya 

manusia untuk pegawainya akan tetapi menuai atau menjadi masalah 

di depannya. 
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D. Pengorganisasian Sumber Daya Manusia 

 

Dalam manajemen sumber daya manusia pengorganisasian ini 

merupakan fungsi manajemen yang berupa pengelompokkan setiap 

elemen SDM atau pegawai berdasarkan jenis disiplin ilmu, atau jenis 

kelamin pegawai. Tujuan pengorganisasian adalah mendistribusikan 

pegawai berdasarkan kebutuhan setiap unit atau bidang organisasi. 

 

Karena manajemen sumber daya manusia ditunjukkan pada 

peningkatan kontribusi pegawai agar tercapainya tujuan organisasi. 

Agar dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja 

organisasi sebagai keseluruhan.11 

 

Organisasi-organisasi masa depan akan menunjukkan sejumlah 

ciri berikut menurut Kast dan Rosenzweig (Kast, Rosenzweig, 1974: 

617-618).12 

 

1. Organisasi-organisasi (masa depan) akan beroperasi dalam 

lingkungan turbelansi, yang mengharuskan mereka melaksanakan 

perubahan dan penyesuaian terus-menerus. 

2. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan sejumlah nilai-nilai 

kultural yang makin meningkat diversitasnya, di dalam lingkungan 

sosial. 

3. Orang akan lebih memperhatikan peramalan teknologikal dan 

sosial. 
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4. Organisasi-organisasi akan terus-menerus mengekspansi batas-

batas dan domein-domein merka. Mereka akan bertambah besar, 

begitu pula kompleksitas mereka. 

5. Organisasi-organisasi akan terus-menerus mendeferensiasi 

kegiatan-kegiatan mereka, hal mana menyebabkan timbulnya 

masalah-masalah yang makin bertambah dalam bidang integrasi 

dan koordinasi. 

6. Organisasi-organisasi akan terus-menerus menghadapi problem-

problem pokok dalam hal mengakumulasi dan memanfaatkan 

pengetahuan. Akan dittikberatkan kegiatan-kegiatan intelektual. 

7. Orang akan lebih memperhatikan saran-saran dan persuasi 

dibandingkan dengan paksaan (coercion), yang berlandaskan 

kekuasaan otoritarian, sebagai alat untuk mengoordinasi kegiatan-

kegiatan para partisipan dan fungsi-fungsi di dalam organisasi-

organisasi. 

8. Para partisipan pada semua tingkatan di dalam suatu organisasi 

akan memperoleh lebih banyak pengaruh. Organisasi-organisasi 

masa mendatang akan lebih menerapkan sebuah model ekualisasi 

kekuasaan (pemerataan kekuasaan) dibandingkan dengan sebuah 

model diferensiasi kekuasaan. 

9. Akan terjadi diversitas lebih besar dalam nilai-nilai, dan gaya hidup 

antara orang-orang dan kelompok-kelompok di dalam organisasi-

organisasi. Akan terlihat bahwa sebuah sistem psikososial mosaik 

akan menjadi hal yang normal. 
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10. Masalah-masalah interface antara organisasi-organisasi akan 

meningkat. Orang akan mengembangkan alat-alat baru untuk 

mengembangkan koordinasi antar keorganisasi yang efektif. 

11. Sistem-sistem keputusan informasi yang dikomputerisasi makin 

banyak dimanfaatkan LDI dalam organisasi-organisasi. 

12. Jumlah orang-orang profesional dan para ilmuwan serta pengaruh 

mereka di dalam organisasi-organisasi akan meningkat; akan 

terlihat pula gejala penyusutan dalam proposi kelompok 

profesional independen, dibandingkan dengan kelompok-

kelompok profesional yang mendapatkan gaji. 

13. Tujuan-tujuan organisasi-organisasi kompleks akan mengalami 

diverfikasi. Akan lebih diperhatikan upaya untuk mencapai (to 

satisfy) sejumlah tujuan-tujuan, dan bukan upaya memaksimasi 

sebuah tujuan tunggal. 

14. Akan terlihat bahwa evaluasi kinerja keorganisasian menjadi 

makin sulit. Akan dikembangkan banyak teknik-teknik 

administratif, guna mengevaluasi kinerja pada semua bidang 

kegiatan. 

 

Dalam organisasi, dikenal tiga level strategi organisasi, yaitu:13 

 

1. Strategi level korporasi 

    Strategi level korporasi merupakan strategi organisasi yang 

memberikan arahan kepada organisasi secara menyeluruh dimasa 

yang akan datang. Strategi level ini berisi rencana induk 

kompherensif mengenal unit-unit bisnis apa yang akan dilakukan 
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perusahaan di masa mendatang. Dalam perusahaan konglomerasi, 

strategi level ini merupakan strategi perusahaan induknya dan 

menjadi dasar penyusunan strategi level unit bisnis. Pada lembaga 

pemerintah, stategi level korporasi merupakan strategi departemen 

dan lembaga nondepartemen. 

 

2. Strategi level unit bisnis 

Strategi level unit bisnis berisi strategi organisasi untuk unit bisnis 

tertentu. Pada sistem perusahaan induk yang mempunyai anak 

perusahaan strategi ini merupakan strategi anak perusahaan yang 

beroperasi dalam bidang usaha tertentu. Strategi mengarahkan anak 

perusahaan pada tujuan tertentu dan apa yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan sesuatu tersebut. 

 

3. Strategi level fungsional 

Strategi level fungsional yaitu strategi untuk setiap fungsi 

manajemen tertentu. Jumlah strategi fungsional bergantung pada 

besar kecilnya organisasi. Jumlah strategi fungsional dalam 

organisasi besar lebih banyak daripada organisasi kecil. Salah satu 

strategi level fungsional adalah strategi sumber daya manusia. 

Strategi ini berisi tujuan strategis dan apa yang akan dilaksanakan 

oelh unit-unit SDM di masa akan datang. Strategi sumber daya 

manusia disusun dengan tujuan mendukung strategi level korporasi, 

semua strategi level unit bisnis dan strategi level fungsional lainya. 
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Tabel. 2.1 

Hubungan Strategi Unit Bisnis, Strategi Sumber Daya Manusia 

 
JENIS STRATEGI 

LEVEL 

STRATEGI 
Prospektor Defender Analyzer 

UNIT BISNIS Terus menerus 

meneliti dan 

memproduksi 

produk baru dan 

membuka pasar 

baru 

 Berupaya 

mempertahankan 

produk dan 

bagian pasar yang 

telah dikuasainya 

 Meningkatkan 

efesiensi operasi 

Berupaya 

mempertahankan 

stabilitas bisnis, 

inovatif dalam 

product line baru 

dan memperluas 

pasar 

FUSIONAL : 

SUMBER 

DAYA 

MANUSIA 

 Mencari 

sumber daya 

manusia 

(SDM) dari 

semua level 

eksternal 

organisasi 

 Jika produk 

berubah dan 

memerlukan 

tenaga dengan 

keterampilan 

baru, maka 

pembajakan 

tenaga yang 

berpengalaman 

perlu 

diupayakan 

 Merekrut entri 

level SDM, 

melakukan 

pengembangan 

SDM dan stafnya 

 Promosi dari 

dalam organisasi 

 Strategi 

merupakan 

campuran dari 

strategi 

prospektor dan 

defender 

 Rekrutmen dari 

luar terbatas dan 

mengembangka

n SDM internal 

 Evaluasi 

kinerja 

berdasarkan 

MBO 

 Evaluasi kinerja 

lebih 

berdasarkan 

proses daripada 

hasil akhir 

 Evaluasi kinerja 

secara 

individual/kelom

pok dan unit 

kerja 

Sumber Wirawan (2008) 

 

 

Konsep yang terdapat dalam tabel 2.1 di atas menyatakan bahwa 

setiap level perusahaan atau organisasi mencari sumber daya manusia 

yang sesuai dengan level perusahaan masing-masing. Kalau suatu 
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perusahaan terbilang maju secara otomatis pegawai atau SDM yang 

direkrut juga adalah calon karyawan di atas standar syarat pencari 

kerja, paling tidak berlaku syarat khusus.  

 

 

 

E. Pengawasan Sumber Daya Manusia 

 

Dalam manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi 

pengawasan sumber daya manusia merupakan fungsi manajemen 

SDM. Kenapa tidak? Karena pengawasan sumber daya manusia dalam 

proses kinerja harus tetap dalam kendali pengawasan. Pengawasan 

sendiri mempunyai arti memberi suatu pemantauan, menjaga, bisa 

juga melindungi dari hal-hal yang mengganggu proses yang sedang 

dikerjakan oleh pegawai. Tujuan dari pegawasan secara umum yaitu 

untuk memberi kenyamanan dalam melaksanakan tugas dan hasilnya 

pun akan diperoleh dengan baik. Suatu fungsi manajemen terutama 

“pengawasan” tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi 

hasilnya ke yang tidak baik. Ketidaktercapaian dan ketidakterlasana 

dengan baik fungsi manajemen SDM akan sulit untuk memberi suatu 

evaaluasi dalam proses SDM tersebut. Sebab manajemen sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi bukan untuk sesaat tetapi sifatnya 

berkelanjutan. 

 

Menurut Samsudin bahwa pengawasan sumber daya manusia 

adalah kegiatan manajemen dalam mengadakan suatu pengamatan 

terhadap:14 
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1. Sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi; 

2. Sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan; 

3. Pasaran sumber daya manusia yang ada dan memungkinkan; 

4. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang ada 

dipasaran tenaga kerja; 

5. Kemampuan individual dan setiap sumber daya manusia dalam 

organisasi; 

6. Upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam organisasi; 

7. Semangat kerja sumber daya manusia, dsb. 

 

Sementara fungsi pengawasan manajemen sumber daya manusia 

menurut Winardi adalah sebagai berikut:15 

 

1. Menetapkan tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. 

2. Menentukan berapa karyawan diperlukan serta keterampilan yang 

perlu dmiliki mereka (organization). 

3. Menyeleksi individu-individu untuk mengisi posisi-posisi (staffing) 

dan kemudian mereka diberi tugas kerja dan ia membantu mereka 

yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan baik 

(direction). 

4. Dengan aneka macam laporan, ia meneliti bagaimana baiknya 

rencana-rencana dilaksanakan dan ia mempelajari kembali rencana-

rencana sehubungan dengan hasil-hasil yang dicapai dan apabila 

perlu, rencana-rencana tersebut dimodifikasi. 
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Nawawi mengemukakan tentang fungsi pengawasan “pengawas 

mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia 

mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai 

perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja 

sebagian besar akan tergantung kepada efektifnya ia bergaul dengan 

mereka”.16 Sedangkan Saydam mengemukakan tujuan pengawasan 

yaitu “terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan 

pelaksanaan tugas, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

dilakukan oleh atasan langsung.17  

Pengawasan manajemen sumber daya manusia akan memberi 

suatu kenyamanan, keterlindungan, keterjagaan dari setiap proses 

fungsi-fungsi manajemen SDM organisasi. Manajemen pengawasan 

SDM tidak saja di saat pegawai telah diterima dalam organisasi, tetapi 

manajemen SDM berfungsi dari perencanaan analisis kebutuhan SDM 

sampai masa kerja pegawai berakhir. 

 

F. Evaluasi Sumber Daya Manusia 

 

Suatu evaluasi sumber daya manusia dalam organisasi bertujuan 

untuk mengetahui seberapa baik proses pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia dari awal hingga berakhirnya masa 

kerja seorang pegawai. Dalam proses evaluasi manajemen SDM yang 

di evaluasi yaitu tidak sebatas pada manajemen SDM nya saja. Tapi 

proses administrasi manajemen SDM tidak dapat terpisahkan dari 

setiap fungsi manajemen SDM.  
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Sebab setiap fungsi manajemen SDM memiliki tahap dan waktu 

berbeda dalam pelaksanaan administrasi dari setiap fungsi manajemen 

SDM. Misal, administrasi analisis kebutuhan SDM berbeda dengan 

administrasi penerimaan atau rekrutmen SDM dan begitu seturusnya. 

Fungsi administrasi dari setiap fungsi manajemen SDM tidaklah sama 

rumitnya ada yang sulit dan ada yang muda, dan akan mempengaruhi 

manajemen SDM secara keseluruhan. 

 

Beberapa istilah yang harus di evaluasi terhadap kinerja pegawai 

dalam manajemen sumber daya manusia di organisasi atau perusahaan 

terlihat pada tabel 2.2 berikut: 

Tebel 2.2 Istilah-Istilah Untuk Evaluasi Kinerja 

Istilah dalam bahasa Inggris Istilah Dalam Bahasa Indonesia 

 Perfomance 

 Perfomance revie 

 perfomance evaluation 

 Performance assessment 

 Development need assessment 

 Staff develompment review 

 Performance rating 

 Personal rating 

 Annual review 

 Annual merit review  

 Evaluasi kinerja/penilaian kinerja: nama mata 

kuliah di perguruan tinggi 

 Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3): 

pegawai negeri 

 Penilaian karya pegawai: PT Angkasa Pura 

 Penilaian karya: PT Bumi Putra 1912 

 Penilaian prestasi kerja potensi pengembangan 

pegawai: PT Bank BNI 1946 (Persero) 

 Penilaian kinerja pegawai: Bank Indonesia 

 Penilaian hasil kinerja: Pertamina 

 Penilaian kerja: PT Bumiputera 

 Individual Appraisat: PT Avon Indonesia 

 Sistem penilaian kinerja pegawai: PT (Persero) 

Asuransi Kesehatan Indonesia 

 Sistem manajemen unjuk kerja pegawai: PT PLN 

(Persero) 

 Penilaian prestasi: Perum pegadaian 

Sumber: Wirawan, (2008)18 
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Prinsip di atas memandang dua hal yang harus di evaluasi yang 

pertama adalah manusia atau pegawainya, kedua; proses administrasi 

menajemen SDM. Namun, langkah pertama harus di evaluasi yaitu 

sumber daya manusia atau pegawai sejauh mana memberi arti dalam 

mencapai tujuan organisasi berdasarkan perencanaan awal, kalau 

hasilnya baik maka hasil evaluasinya bukan tidak ada perbaikan tetapi 

sedikit revisi dan manajemen SDM kedepannya tetap dilanjutkan dan 

ditingkatkan. Untuk manajemen administrasi manajem SDM apabila 

terdapat kekeliruan dan bertentangan dengan prosedur, maka harus 

dilakukan suatu perbaikan, disinilah evaluasi manajemen SDM perlu 

dan penting untuk dilakukan. 

 

Dalam pandangan ahli menyebutkan; evaluasi berkaitan dengan 

proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal 

apa, dan bagian mana dari tujuan pengembangan SDM sudah tercapai. 

Evaluasi juga dimanfaatkan untuk mengambil keputusan terhadap 

sebuah proses secara menyeluruh (input, proses, output). Walaupun 

dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) misalnya evaluasi 

sering dikritik untuk fungsi terbatas dalam pengambilan keputusan 

organisasi.19 

 

Beberapa alasan pentingnya mengevaluasi program pelatihan 

dan pengembangan adalah sebagai berikut:20 

 

1. Mengetahui kekuatan dan kelemahan program pelatihan dan 

pengembangan. Termasuk menentukan apakah programnya sesuai 
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dengan tujuan pembelajaran, kualitas lingkungan belajar dan 

apakah penerapan pengembangan yang telah dilaksanakan benar-

benar terjadi dalam pekerjaan. 

 

2. Menilai apakah isi, organisasi dan administrasi program 

memberikan konstribusi dalam pembelajaran dan konten dalam 

pengembangan SDM digunakan dalam pekerjaan. 

 

3. Mengetahui apakah program pengembangan ini menguntungkan 

atau merugikan bagi peserta. 

 

4. Mendapatkan data pemasran dengan bertanya pada pertisipan 

apakah mereka akan merekomendasikan program tersebut dan 

bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap program tersebut. 

 

5. Menentukan keuntungan finansial dan biaya program. Prinsip 

keuntungan finansial dan biaya program suatu hal yang tidak 

terpisahkan dalam evaluasi SDM. 

 

6. Membandingkan biaya dan keuntungan program pengembangan 

SDM yang berbeda untuk memilih program yang terbaik. 

Hargreaves dan Javis (2000) mengemukakan beberapa hal yang 

perlu dievaluasi dalam pengembangan SDM antara lain: proses 

pembelajaran, proses pengajaran, media audio visual, isi materi, 

produk, lokasi dan tempat akomodasi dan konsumsi, hail jangka 

panjang tentang penerapan keterampilan di tempat kerja.21 



47 

 

Evaluasi dimulai dengan identifikasi yang jelas dari tujuan atau 

hasil yang diharapkan dari pengembangan program tersebut. ini 

diharapkan bahwa program pengembangan didasarkan pada tujuan 

organisasi dan upaya perbaikan. Namun, korelasi harus langsung 

membimbing upaya pengembangan jika hasil pengembangan 

dihubungkan dengan langkah-langkah organisasi.22 

Dalam hal tersebut bahwa evaluasi ini dapat membantu untuk 

melakukan hal-hal sebagai berikut:23 

1. Menentukan apakah program SDM tercapat tujuannya. 

2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. 

3. Menentukan rasio biaya-manfaat program. 

4. Putuskan siapa yang harus berpatisipasi dalam program SDM masa 

depan. 

5. Mengidentifikasi mana peserta yang paling diuntungkan atau 

setidaknya diuntungkan dari program. 

6. Memperkuat poin utama yang harus dilakukan untuk para peserta. 

7. Mengumpulkan data untuk membantu dalam pemasaran program 

masa depan. 

8. Menentukan apakah program tersebut sesuai. 

9. Membangun database untuk membantu manajemen dalam 

membuat keputusan. 

 

Hasil evaluasi memberi suatu rekomendasi perbaikan terhadap 

manajemen SDM dari pertama hingga berakhirnya fungsi manajemen 

SDM. Tujuan akhir fungsi evaluasi untuk menemukan nilai akhir dari 
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setiap proses fungsi manajemen sebagaimana disubutkan di atas. 

Evaluasi akan selalu memberi pandangan terhadap suatu perubahan 

dari apa yang terjadi sebelumnya; menuju prinsip dasar sebenarnya.  

 

 

G. Istilah-Istilah penting dalam Bab ini 

Evaluasi 

Fleksibilitas 

Informasi 

Kualitas 

Manajemen 

Organisasi 

Ouput 

Pegawai  

Personalia 

Profesional 

Rekrutmen 

Strategi 

Sumber daya manusia 

Teknologikal 

 

 

H. Pertanyaan Diskusi 

 

1. Jelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut 

beberapa orang Ahli. 

2. Seperti apa proses perencanaan sumber daya manusia? Silahkan 

Anda jelaskan. 

3. Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian sumber daya 

manusia? 
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4. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan sumber daya manusia 

dilakukan? Jelaskan. 

5. Apa tujuan evaluasi sumber daya manusia dalam suatu organisasi?. 

Sebutkan. 
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BAB 3 

REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Dalam manajemen sumber  daya manusia diberbagai organisasi 

terdapat yang namanya rekrutmen. Rekrutmen merupakan penerimaan 

pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi dan sifatnya berkelanjutan. 

Rekrutmen dilakukan setelah tahap analisis kebutuhan sumber daya 

manusia. Selain rekrutmen pegawai baru, ada juga namanya menerima 

pegawai pindahan; pegawai pindahan ini disebut pegawai baru pindah 

tempat kerja.  

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami 

dengan baik tentang: 

1. Pendahuluan 

2. Rekrutmen sumber daya manusia 

3. Proses seleksi sumber daya manusia 

4. Langkah-langkah seleksi sumber daya manusia 

5. Hambatan dalam rekrutmen sumber daya manusia 

6. Evaluasi rekrutmen sumber daya manusia 

7. Istilah-Istilah penting dalam Bab ini 

8. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan 
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Rekrutmen bertujuan untuk memperoleh pegawai baru yang 

tepat dan kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi. Rekrutmen yang 

tidak melalui kajian analisis kebutuhan, berdampak negatif terhadap 

organisasi. Dampak negatifnya, adalah tidak sesuai dengan bidang 

keahliannya, dan ini memperburuk manajemen organisasi disebabkan 

disiplin ilmu, tidak sesuai dengan bidang pekerjaan, akan sulit dalam 

pengembangan karier pegawai yang bersangkutan, sulit menyesuaikan 

sistem imbalan kerja atau penggajian, bisa menyebabkan pemutusan 

hubungan kerja karena tidak sesuai disiplin ilmu pegawai.  

 

Dalam rekrutmen harus melalui suatu prinsip bahwa sumber 

daya manusia yang direkrut harus dapat mengatasi masalah pegawai 

untuk sebuah kebutuhan SDM organisasi. Untuk memperoleh pegawai 

yang kompeten rekrutmen harus dilakukan secara profesional, dan 

menempatkan sumber daya manusia pada setiap unit atau bidang kerja 

sesuai dengan disiplin masing-masing. 

 

Misalnya tidak mengikuti beberapa lembaga yang sembarang 

mengangkat seseorang dalam Jabatan dengan tekanan politik. SDM 

yang ditempatkan pada jabatan-jabatan tertentu adalah dari kualifikasi 

berdasarkan hubungan balas budi atau hubungan tertentu, yang pada 

prinsipnya tidak dapat mengatasi masalah sumber daya manusia untuk 

sebuah organisasi akan tetapi membuat dan menambah masalah SDM 

bagi organisasi. 
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Prinsip rekrumen sumber daya manusia sebagaimana disebutkan 

di atas berdasarkan perencanaan sumber daya manusia yaitu melalui 

proses analisis kebutuhan SDM.  Analisis sumber daya manusia untuk 

pegawai disesuaikan kemampuan organisasi dalam sistem imbalan 

kerja. Rekrutmen tidak bisa dilakukan asal-asalan, dalam hal ini akan 

membuat kurang efektifnya pencapaian tujuan organisasi.  

 

Banyak organisasi yang ditinggalkan pegawainya atau pegawai 

memilih untuk keluar dari perusahaan atau organisasi karena mereka 

merasa tidak ada jaminan hidup di hari tua. Keluar dan masuknya 

pegawai dengan ketidakstabilan dan keseimbangan akan menganggu 

stabilitas organisasi atau perusahaan dan akan memperlambat kerja 

yang telah direncanakan. Kasus ini bukan tidak mungkin akan menjadi 

ancaman bagi keberlangsungan hidup organisasi, bahkan membuat 

organisasi akan menungguh masuknya pegawai baru untuk mengganti 

posisi tersebut. 

 

Dalam rekrutmen sumber daya manusia, organisasi haruslah 

mampu memahami psikis dari personel yang direkrut. Dengan tujuan 

untuk menemukan pegawai yang memiliki loyalitas tinggi terhadap 

keberlangsungan hidup organisasi. Banyak pegawai hanya bertujuan 

untuk mencarai kerja untuk memperoleh upah; tidak peduli terhadap 

apa yang terjadi dan yang dialami oleh organisasi.  

 

Ketika organisasi dihadapkan pada masalah yang serius pegawai 

tidak peduli terhadap keadaan organisasi atau perusahaan. Pegawai 

hanya menyelamatkan dirinya secara masing-masing dan tidak mau 
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tahu apa yang sebenarnya melilit organisasi. Dari itu, juga organisasi 

dalam prinsip rekrutmen harus mempunyai banyak pertimbangan 

tidak berdasarkan kebutuhan SDM saja; tetapi syarat loyalitas tinggi 

pegawai terhadap organisasi harus menjadi suatu perhatian serius.   

   

 

B. Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

 

Rekrutmen merupakan salah satu kegiatan manajemen sumber 

daya manusia guna memilih SDM terbaik untuk dimanfaatkan sebaik-

baiknya oleh organisasi. Rekrutmen sebagai pemanfaatan sumber daya 

manusia harus dilakukan secara efektif dan efisien. Sebagai upaya 

mendapatkan sumber daya manusia yang diharapkan organisasi, maka 

analisis kebutuhan sumber daya manusia menjadi dasar pertimbangan 

rekrutmen. 

 

Rekrutmen dapat diartikan sebagai proses penerimaan pegawai 

dalam organisasi. Rekrutmen dilakukan setelah melalui perencanaan 

analisis kebutuhan pegawai organisasi. Rekrutmen dilakukan untuk 

menemukan dan mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi.  

 

Sebagaimana biasanya sebelum rekrutmen dilakukan, organisasi 

atau perusahaan melakukan analisis pekerjaan apa yang dibutuhkan 

organisasi tersebut. Sedikitnya akan memberikan formasi bayangan 

untuk pertimbangan bersama terhadap pekerjaan apa yang dibutuhkan. 
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Dalam hal ini, dapat diilustrasikan dalam gambar 3.1 tentang manfaat 

informasi analisis jabatan sebelum rekrutmen dilakukan sebagaimana 

terlihat dalam gambar berikut:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Manfaat Informasi Analisis Pekerjaan 

Sumber: Afriany, (2019) 

 

Oleh Wibawa; menyebutkan rekrutmen adalah proses menarik, 

mengundang dan menemukan orang-orang yang dianggap memenuhi 

kualifikasi menduduki jabatan tertentu di dalam suatu organisasi. 

Proses rekrutmen sering disebut sebagai proses pool of talent; proses 

ketika organisasi mencoba mengumpulkan kandidat-kandidat terbaik. 

Selanjutnya kandidat-kandidat dipilih yang paling baik untuk 

menduduki jabatan tertentu.2 

 

Pada hakikatnya rekrutmen merupakan proses   menentukan dan 

menarik pelamar yang bekerja di suatu perusahaan atau instansi 

tertentu. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir 

ketika lamaran-lamaran mereka disahkan atau dikumpulkan hasilnya 

ANALISIS JABATAN 

Deskripsi Pekerjaan dan 

Spesifikasi Pekerjaan 

Evaluasi pekerjaan 

keputusan upah dan 

spesifikasi pekerjaan 

Penilaian 

Prestasi 

 

Pelatihan yang 

dibutuhkan 

Perekrutmen 

dan 

penyelesaian 
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adalah sekumpulan pelamar atau calon karyawan baru untuk diseleksi 

dan dipilih.3 

 

Invancevich dan Glueck (Sukamti, 1989: 133), mendefinisikan 

recruiting sebagai serentetan kegiatan yang digunakan perusahaan 

untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap 

yang dibutuhkan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan.4 

 

Selanjutnya, schuler dan youngblood menyebutkan bahwa rekrut 

(recruitmen) adalah serentetan kegiatan dan proses yang digunakan 

untuk mendapatkan secara sah orang-orang yang tepat dan dalam 

jumlah yang cukup. Pada waktu yang tepat sehingga orang dan 

perusahaan dapat memilih atu dan lainnya sesuai dengan keinginan 

mereka dalam jangka waktu pendek dan panjang.5 Pandangan yang 

semacam ini akan memberi suatu keteguhan bagi organisasi bahwa 

dalam rekrutmen pegawai tidak harus grasa atau grusu atau harus 

lebih tenang berdasarkan hasil analisis kebutuhan SDM. 

 

Rekrutmen (penarikan) adalah sebagai proses pencarian dan 

“pemikatan‟ para calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk 

melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar 

dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran (aplikasi) mereka 

diserahkan. Hasilnya adalah sekumpulan daftar para pencari kerja 

yang akan diseleksi. Proses penarikan ini penting karena kualitas 

sumber daya manusia organisasi tergantung kualitas penarikannya.6  
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Pendapat di atas memberi pengertian bahwa setiap lamaran 

pegawai yang masuk harus dipilih dan diseleksi untuk mendapatkan 

dan mengetahui calon pegawai yang memenuhi syarat administrasi. 

Berdasarakan hasil pencarian dan seleksi berkas ini, calon pegawai 

yang akan dipanggil untuk mengikuti tes pada tahap berikutnya. 

Pendekatan ini sering dilakukan dan kebanyakan berlaku banyak di 

setiap organisasi dan termasuk lembaga pemerintahan yang berlaku 

seluruh wilayah Indonesia. 

 

Maksud dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan 

sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga perusahaan akan 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan 

terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi 

perusahaan.7 Rekrutmen juga tidak harus tertutup akan tetapi terbuka 

tujuannya adalah untuk memperoleh sejumlah pegawai yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. Menerima lamaran kerja pegawai dalam 

jumlah besar bukan urusan muda karena menghabiskan energi dan 

waktu termasuk biaya. Pandangan ini, akan memberi suatu penekanan 

bahwa rekrutmen tidak harus terbatas. 

 

Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon pegawai, 

karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Dalam 

tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat 

deskripsi pekerjaan/job description dan juga spesifikasi pekerjaan/job 

specification.8  
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Selain yang telah disebutkan di atas berikut ini adalah beberapa 

definisi atau pengertian rekrutmen menurut para ahlinya:9 

 

1. Pengertian Rekrutmen menurut Fautino Cardoso Gomes (2003: 

105), Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik 

para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. 

2. Pengertian Rekrutmen menurut Robert L.Mathis (2011: 207), 

Rekrutmen adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar 

yang memenuhi syarat untuk pekerjaan. 

3. Pengertian Rekrutmen menurut Soekidjo Notoadmodjo (2003:130), 

Rekrutmen adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon 

tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana 

kebutuhan suatu organisasi. 

4. Pengertian Rekrutmen menurut  Sjafri Mangkuprawira (2004:95), 

Rekrutmen adalah suatu proses penarikan sekelompok kandidat 

untuk mengisi posisi yang lowong. Peluang yang efektif akan 

membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang 

yang berkemampuan dan ketrampilannya memenuhi spesifikasi 

pekerjaan. 

 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa rekrutmen merupakan proses mendapatkan sejumlah calon 

tenaga kerja pelamar yang berkualifikasi baik untuk pekerjaan dalam 

perusahaan. Dalam arti kata, penarikan (recruitmen) sebagai proses 

pencarian dan pemikatan calon karyawan (pelamar) yang mampu 

untuk melamar sebegai karyawan.10 
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Sebagai bentuk implementasi dari berbagai pernyataan di atas, 

rekrutmen dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu; rekrutmen 

pegawai secara terbuka dan rekrutmen pegawai secara tertutup. 

 

 

1. Rekrutmen penerimaan pegawai secara terbuka  

 

Secara terbuka rekrutmen dapat dilakukan dengan memberikan 

informasi terbuka kepada publik melalui berbagai media massa atau 

media sosial yang sifatnya terbuka untuk setiap orang. Adapun yang 

dimaksud dengan media massa atau media sosial adalah layanan 

informasi berbentuk online, media cetak dan media eletronik (koran, 

radio, dan sebagainya) yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi kepada setiap calon pegawai. Rekrutmen pegawai secara 

terbuka jauh lebih baik, karena dapat diketahui oleh semua calon 

pegawai dan keunggulannya akan lebih ditemukan pegawai yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

 

2. Penerimaan atau rekrutmen pegawai secara tertutup  

 

Secara tertutup dilakukan dengan tidak memberi informasi 

secara terbuka kepada khalayak publik melalui media massa, akan 

tetapi dilakukan secara tertutup dengan istilah lain adalah rekrutmen 

dilakukan dengan cara-cara tersembunyi, pihak organisasi menerima 

lamaran-lamaran calon pegawai yang masuk dengan sendirinya yang 

dajukan oleh calon pegawai. Calon pegawai yang sesuai dengan 
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kebutuhan organisasi akan diterima, pihak manajemen. Selain itu, 

rekrutmen pegawai bisa saja dari family atau kerabat dekat yang 

punyai organisasi dengan menyampaikan informasi secara langsung 

kepada keluarga atau family; ada formasi pekerjaan di organisasinya.  

 

Rekrutmen secara terbuka atau tertutup bertujuan sama yaitu; 

mencari atau mengisi jabatan-jabatan tertentu untuk di isi oleh sumber 

daya manusia yang mempunyai kapasitas terbaik sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan atau instansi.  maka 

proses untuk menyaring sumber daya manusia harus melalui proses 

rekrutmen. 

 

Sebagai upaya  menemukan kebutuhan karyawan dapat dengan 

cara memperbesar program ekspansinya untuk menarik lebih banyak 

calon pelamar. Sumber daya yang sudah ada menjadi  penghubung 

perusahaan dengan masyarakat pencari kerja. Rekrutmen memerlukan 

biaya yang tinggi, untuk proses riset, interview, pembayaran fee agen 

rekrutmen, dan masalah relokasi dan pemrosesan karyawan baru.  

 

Bagi perusahaan atau organisasi yang sudah terbilang mampu 

dalam hal keuangan tidak terlalu menjadi beban mengenai keuangan, 

tapi bagi perusahaan atau organisasi yang sedang berkembang semua 

proses rekrutmen dan sebagainya perlu menjadi perhatian serius dalam 

segala bentuk yang ditimbulkan akibat rekrutmen tersebut.  

 

Karyawan yang diproses dalam rekrutmen dinyatakan lulus 

seleksi dan diterima menjadi karyawan, akan sukar untuk dikeluarkan 
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meskipun hanya memperhatikan kinerja marginal saja, oleh karena itu 

perusahaan atau organisasi harus mempertimbangkan secara hati-hati 

berbagai alternatif sebelum memutuskan rekrutmen.  

 

  

C. Proses Seleksi Sumber Daya Manusia 

 

Proses rekrutmen sumber daya manusia dilakukan berdasarkan 

kebutuhan organisasi. Saat ini, menyeleksi pegawai yang ditempatkan 

pada posisi dan jabatan tertentu sangatlah sulit, walau pun jumlah para 

pencari kerja banyak. Dalam proses seleksi banyak hal yang menjadi 

pertimbangan organisasi dalam menerima calon pegawai baru yang 

tepat. Mengetahui loyalitas calon pegawai terhadap organisasi suatu 

hal yang harus menjadi rekomendasi penting dalam mengatasi SDM 

organisasi. Pengetahuan serta profesional sejumlah orang yang ada 

dan terlibat dalam rekrutmen harus mampu memahami loyalitas itu.   

 

Pegawai baru yang telah direkrut dalam kerjanya masih harus 

diberi penyuluhan, karena pengalaman kerja terbilang masih sedikit, 

sehingga membutuhkan waktu lama menunjukkan suatu kinerja yang 

sesuai tuntutan organisasi. Pengenalan kerja, observasi, memahami 

kode etik kerja semuanya itu membutuhkan waktu lama bagi seorang 

pegawai baru, termasuk pegawai pindahan ditempat kerja baru. 

 

Dalam seleksi ini, banyaknya pencari kerja mengajukan lamaran 

mempunyai dampak positif bagi perusahaan. Namun demikian, tetap 

ada dampak negatifnya. Dampak positifnya semakin banyak pelamar 
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maka semakin besar kesempatan perusahaan untuk menyeleksi para 

pekerja terbaik dengan kualifikasi yang diinginkan. Dampak negatif 

dari banyaknya para pelamar kerja, alokasi dan waktu terkuras dengan 

sangat besar. Proses seleksi harus dilakukan dengan sebaik mungkin 

dan profesional sehingga pegawai baru mampu mengatasi masalah 

SDM organisasi. 

 

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan sehingga 

SDM sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan.  

Perusahaan harus berusaha untuk mendapatkan sumber daya manusia 

yang qualified di setiap jabatan, dengan demikian diperlukan adanya 

seleksi  calon  penerima kerja secara profesional.    

 

Menurut Malayu S.P Haasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan 

pemilihan dan penetuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk 

menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan pada spesifikasi 

tertentu dari perusahaan bersangkutan.11 

 

Menurut Cascio seperti dikutip oleh Marwansyah dan Mukaram 

“Tujuan dari setiap program seleksi adalah mengidentifikasi para 

pelamar yang memiliki skor tinggi pada aspek-aspek yang diukur, 

yang bertujuan menulai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau 

karakteristik lain yang penting untuk menjalankan suatu pekerjaan 

dengan baik”.12 

 

Henry Simamora mengemukakan bahwa seleksi sumber daya 

manusia yang terpenting karena tiga sebab, yaitu kinerja para manajer 
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senantiasa bergantung pada sebagian kinerja bawahanya, karyawan 

yang tidak mempunyai kemampuan yang baik tidak akan dapat 

bekerja dengan efektif, dan kinerja manajer sudah tentukan 

terganggu.13 

 

Mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat menjadi 

pekerjaan utama dalam kegiatan seleksi. Hal ini karena pengembangan 

SDM pada masa mendatang bergantung pada proses seleksi yang 

dilakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:14 

 

a. Kompetensi inti perusahaan 

Kompetensi inti perusahaan adalah nilai yang dijadikan sebagai 

andalan perusahaan yang tidak bisa atau sulit untuk ditiru orang 

lain. Kompetensi inti perusahaan berbeda-beda, bergantung pada 

sifat perusahaannya. 

 

b. Rencana pengembangan perusahaan 

Rencana pengembangan perusahaan harus dikaitkan denga kegiatan 

seleksi. Meskipun seleksi ditunjukkan untuk memilih tenaga yang 

cocok, perlu dipertimbangkan keahlian lain yang diperlukan 

pegawai tang berguna pada masa yang akan datang. 

 

c. Budaya kerja perusahaan 

Budaya kerja perusahaan yang sudah terpancang kukuh misalnya, 

jujur dan bertanggung jawab menghendaki agar pegawai yang 

terpilih adalah orang-orang yang jujur. 

 



63 

 

Walaupun telah dirancang dngan cermat, pelaksanaan seleksi 

selalu ada kendalanya. Hal ini terjadi karena orang-orang mempunyai 

pikiran, dinamika, dan harga diri. Kendala itu menurut Malayu S.P 

Hasibuan antara lain berkenaan dengan hal berikut:15  

 

1. Tolak Ukur 

Kendala tolak ukur adalah kesulitan u ntuk menentukan standar 

tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi-kualifikasi 

seleksi secara objektif. Misalnya mengukur kejujuran, kesetiaan, 

dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang 

diberikan sering berdasarkan pertimbangan yang subjektif. 

 

2. Penyeleksi 

Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang 

qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering 

memberikan nilai atas pertertimbangan peranannya, bukan atas visi 

pemikirannya, bahkan pengaruh dari efek “halo” sulit dihindarkan.  

 

3. Pelamar 

Kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jabatan yang 

jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban 

mengenai hal-hal yang bai-baik tentang dirinya, sedangkan hal-hal 

yang kurang baik disembunyikannya. Hal ini ternyadi karena 

pelamar adalah manusia yang mempunyai pikiran, kepintaran, dan 

kelihaian untuk mengelabui penyeleksi. 

 



64 

 

Untuk mengurangi kendala ini, perlu dilakukan kebijaksanaan 

seleksi, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan yang 

dilakukan. 

 

Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan sehingga 

SDM sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan.  

perusahaan harus berusaha untuk mendapatkan SDM yang qualified 

pada setiap jabatan. Maka diperlukan adanya seleksi calon penerima 

kerja.  Seleksi hendaknya dilakukan  secara jujur,  cermat dan objektif,   

seleksi SDM penting dilakukan karena tiga hal berikut:16 

 

a. Kinerja perusahaan akan selamanya bergantung pada kinerja SDM. 

SDM yang tidak memiliki kemampuan atau  keahlian akan tidak 

efektif dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang pada 

gilirannya kinerja perusahaan menurun. 

 

b. Seleksi efektif  sangat penting karena dana yang diinvestasikan 

dalam menarik dan mengikat sdm sangat besar . kesalahan dalam 

mangadakan seleksi tercermin dari banyaknya permasalahan SDM 

yang muncul nantinya, misalnya produktifitas tenaga kerja yang 

menurun setelah diberi jabatan dan lain-lainya. 

 

c. Globalisasi yang di sertai dengan revolusi komunikasi dan 

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian 

juga persaingan yang berlangsung ketat memerlukan SDM dengan 

kualitas tinggi, maka seleksi memegang peran penting untuk 

kinerja perusahaan di masa depan. 
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D. Langkah-Langkah Seleksi Sumber Daya Manusia 

 

Dalam penerimaan pegawai tidak ada standar langkah khusus 

yang mengikat tahapan seleksi karyawan, setiap perusahaan tentu 

memiliki tahapan tersendiri dalam hal menyeleksi calon pekerjanya. 

Namun, secara umum langkah-langkah seleksi SDM dapat ditentukan 

sebagai berikut :17 

 

1. Menerima lamaran kerja 

Tahap pertama dalam seleksi karyawan adalah menerima surat 

lamaran dari pelamar. lamaran dikumpulkan, kemudian dilihat 

kelengkapan data berdasarkan  jumlah lamaran yang diterima. 

Formulir lamaran kerja juga dapat disyaratkan sekalian dengan 

surat rekomendasi. 

 

2. Wawancara pendahuluan 

Lamaran yang memenuhi syarat, pelamar akan dipanggil untuk 

mengikuti wawancara pendahuluan. Wawancara pada tahap ini 

biasanya dilakukan dalam waktu sangat singkat, sasarannya di sini 

untuk mengetahui kesungguhan pelamar bekerja pada perusahaan 

yang dilamar. Pertanyaan yang di ajukan sangat sederhana, namun 

demikian sebagaian pelamar akan tersisih, pada tahap ini akan 

dinilai penampilan, dan cara berkomunikasi. Beberapa hal yang 

biasa ditanyakan pada tahap ini mengenai motivasi pelamar, gaji, 
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dan pekerjaan yang diinginkan, serta pengalaman dan prestasi kerja 

yang pernah diraih pada organisasi lain. 

 

3. Tes psikologi 

Saat ini banyak tes psikologi yang dirancang untuk menganalisis 

apakah para pelamar pekerjaan mempunyai etika dan motivasi di 

dalam bekerja nantinya, kemudian tes psikologi juga menjadi alat 

ukur kepribadian atau temperamen, kemampuan logika, dan 

pertimbangan pendapat kreativitas serta komponen-komponen 

kepribadian lainnya. 

 

4. Pemeriksaan referensi 

Langkah selanjutnya yaitu perlu dilaksanakan pemeriksaan 

referensi atau surat keterangan. Pemeriksaan referensi bertujuan 

untuk memperoleh keterngn pelamar di masa lampau. Berdasarkan 

keterangan itu dapat memberikan informasi tentang pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dimiliki calon karyawan. 

 

5. Wawancara seleksi 

Wawancara merupakan seleksi yang penting dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang kepribadian dan kemampuan pra 

pelamar. Pewawancara (interviewer) dapat mengetahuai kondisi 

fisik dan kemampuan pelamar karena berhadapan secara langsung 

dengan pelamar. 

 

6. Persetujuan atasan langung  
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Langkah selanjutnya yaitu persetujuan atasan secara langsung atau 

supervisor. Para supervisor ingin bertemu secara langsung dengan 

calon bawahannya, karena merekalah nanti yang selalu 

berhubungan dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan. 

Tindakan ini dilakukan agar terdapat keselarasan hubungan antara 

para pekerja dengan supervisor. Dalam organisasi, hubungan antara 

atasan dengan pekerja dapat dilihat dalam struktur organisasi. 

 

7. Pemeriksaan kesehatan 

Perusahaan umumnya membutuhkan calon karyawan yang sehat 

jasmani dan rohani untuk dipekerjakan pada bidang pekerjaan 

tertentu. Dengan alasan ini, perusahaan melakukan pemeriksaan 

kesehatan jasmai dan rohani calon karyawan. Pemeriksaan 

kesehatan biasa dilakukan pada rumah sakit atau tempat klinik 

kesehatan yang dipercaya perusahaan. Tes kesehatan dilakukan 

untuk memastikan kemampuan jasmani pelamar dengan 

persyaratan pekerjaan. 

 

 

 

E. Hambatan Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

 

Setiap penerimaan pegawai baru tidak ada organisasi yang tidak 

mengalami hambatan. Dalam proses rekrutmen perusahaan tentunya 

akan menghadapi berbagai kendala baik yang bersumber dari dalam 

perusahaan, pelaksanaan rekrutmen ataupun lingkungan eksternal:18 
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1. Kebijaksanaan perusahaan 

Berbagai kebijaksanaan perusahaan merupakan gambaran dari 

berhasil atau tidaknya proses rekrutmen calon karyawan. 

Kebijakasanaan perusahaan ini akan sangat berpengaruh terhadap 

proses rekrutmen seperti kompensasi, promosi, status karyawan, 

kesejahteraan, dll. 

 

2. Persyaratan jabatan 

Dengan semakin banyaknya syarat yang diajukan oleh perusahaan 

maka jumlah pelamar yang akan mendaftar semakin sedikit. 

Begitupun sebaliknya jika perusahaan memberikan persyaratan 

yang sedikit maka akan membuat jumlah pelamar akan semakin 

banyak. 

 

3. Metode pelaksanaan rekrutmen 

Dengan semakin terbukanya metode rekrutmen maka akan semakin 

banyak pelamar yang akan mendaftar dan begitu juga sebaliknya 

 

4. Kondisi pasar tenaga kerja 

Bila penawaran tenaga kerja yang ada semakin banyak maka 

semakin banyak pelamar kerja yang serius akan mendaftar 

 

5. Solidaritas perusahaan 

Arti solidaritas perusahaan ini adalah tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan seperti besarnya perusahaan 

 

6. Kondisi lingkungan eksternal 
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Bila situasi perekonomian sedang berkembang dengan pesat dan 

persaingan sangat banyak akan membuat jumlah pelamar semakin 

sedikit 

 

The right man in the right place, mungkin kalimat ini sudah tak 

asing lagi bagi Anda yang telah memahami ilmu manajemen. Dengan 

mengacu pada prinsip ini, perusahaan akan mendapatkan karyawan 

yang bekerja dengan efisien, bertalenta, dan efektif dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Untuk mencari karyawan yang tepat untuk mengisi 

suatu posisi, tentunya dibutuhkan suatu strategi rekrutmen yang cukup 

baik. Akan tetapi, perusahaan seringkali menghadapi masalah dalam 

melakukan rekrutmen karyawan dan tak mengerti bagaimana cara 

untuk mengatasinya.19 

 

1. Proses rekrutmen yang terlalu kompleks 

Sebenernya, proses rekrutmen yang terlalu kompleks merupakan 

suatu proses yang sah-sah saja untuk dilakukan. Untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dan 

standarisasi perusahaan, tentunya dibutuhkan suatu prosedur 

rekrutmen yang cukup ketat. Akan tetapi, bagaimana dengan 

manajemen kerja dari proses rekrutmen yang terlalu kompleks 

tersebut? dapat dipastikan, dibutuhkan waktu serta tenaga ekstra 

yang dikerahkan untuk melakukan hal ini. 

Solusi dari permasalahan tersebut adalah menentukan standar 

penilaian bagi kandidat secara spesifik, dan tepat sasaran. Hal yang 

sia-sia dan membuang-buang waktu jika perusahaan menentukan 
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standardisasi yang cukup banyak dan ketat jika sebenarnya kriteria 

tersebut tidak memiliki makna yang cukup berarti bagi perusahaan. 

 

2. Jumlah kandidat yang cukup banyak 

Jika jumlah kandidat terlampau sedikit, tentu saja ini bukanlah 

suatu masalah dalam melaksanakan tahapan-tahapan rekrutmen 

karyawan. Akan tetapi jika jumlah kandidat sudah membludak, hal 

ini dapat menjadi masalah bagi perusahaan. Dibutuhkan suatu 

strategi yang tepat agar proses rekrutmen karyawan dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

Solusi dari permasalahan diatas adalah membuat daftar kandidat 

dan memberikan penilaian dari informasi-informasi yang telah 

didapat untuk mempermudah proses penyeleksian karyawan. Divisi 

HRD dapat membuat daftar kandidat dan penilaian secara manual 

atau menggunakan software penulisan seperti Ms. Word atau Ms. 

Excel. 

 

3. Kesulitan dalam mendata kandidat 

Dalam melakukan rekrutmen karyawan, sudah tentu perusahaan 

membutuhkan data-data karyawan yang bersifat umum maupun 

personal. Dari data-data karyawan, perusahaan dapat menentukan 

pegawai yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Namun, data 

tersebut memiliki informasi-informasi yang cukup banyak untuk 

diterima suatu perusahaan, khususnya divisi HRD (Human 

Resources Development). Untuk melakukan penyaringan informasi, 

suatu divisi HRD haruslah meluangkan cukup banyak waktu untuk 
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melakukan hal ini. Ditambah, Divisi HRD akan menghadapi 

kesulitan jika kuota kandidat terlampau banyak. 

Jika memang data kandidat yang masuk sangat banyak, kerahkan 

sejumlah karyawan dari divisi HRD untuk melakukan filtrasi dalam 

mendata kandidat. Jika memang hal ini tidak memungkinkan 

karena karyawan yang masih sedikit, Anda dapat mencari 

karyawan tambahan untuk melakukan hal ini. Tetapkan juga poin 

penting dalam penyeleksian data karyawan sehingga divisi HRD 

dapat menghemat waktu untuk melakukan seleksi data. 

 

4. Sulit untuk mendapatkan kandidat yang sesuai 

Pada akhirnya, jika ketiga hal diatas tidak dapat dilaksanakan 

dengan baik, maka divisi HRD akan sulit untuk mendapatkan 

kandidat yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Beban dari divisi 

HRD pun dapat bertambah jika sumber daya manusia divisi 

tersebut terlampau sedikit. Untuk menyikapi masalah ini, mungkin 

perusahaan akan mencari perusahaan pencarian jasa karyawan atau 

menambah sumber daya manusia divisi HRD. Akan tetapi, 

sebenarnya perusahaan dapat memilih untuk memanfaatkan 

teknologi terkini dari sistem pelaksanaan rekrutmen karyawan. 

 

 

 

F. Evaluasi Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

 

Dalam proses seleksi atau rekrutmen sumber daya manusia pada 

sebuah organisasi bukan tidak mungkin ditemukan berbagai kesalahan 
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atau kelemahan lainnya. Kesalahan atau kelemahan menjadi latar 

belakang dilakukannya evaluasi rekrutmen sumber daya manusia. 

Beberapa titik kelemahan yang menjadi sasaran evaluasi rekrutmen 

sumber daya manusia adalah pada layanan informasi banyak sifatnya 

tidak memberi kepuasan bagi pencari kerja, tidak transparansi dan 

banyak berkas lamaran tidak diproses, dan masa pemangggilan calon 

pegawai yang berkasnya memenuhi syarat terlalu lama, dan seperti ini 

bisa saja calon karyawan yang bersangkutan sudah melamar pekerjaan 

di tempat lain.  

 

Menurut Mathis dan Jackson terdapat hal-hal umum yang perlu 

di evaluasi, yaitu sebagai berikut:20 

 

1. Jumlah Pelamar 

Karena tujuan program perekrutan yang baik adalah menghasilkan 

jumlah pelamar yang besar sehingga dapat dipilih maka kuantitas 

adalah hal yang alamiah untuk memulai evaluasi, yang nantinya 

muncul pertanyaan apakah cukup untuk mengisi lowongan 

pekerjaan? 

 

2. Tujuan EEO yang ingin dicapai 

Program perekrutan adalah aktivitas kunci yang digunakan untuk 

mencapai tujuan merekrut individu-individu dari kelas yang 

diproteksi, hal ini khususnya relevan ketika sebuah perusahaan 

benar-benar ingin mencapai tujuan seperti itu. 

 

3. Kualitas pelamar 
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Disamping kuantitas, harus ditanyakan pula apakah kualifikasi dari 

kumpulan pelamar adalah cukup untuk mengisi lowongan 

pekerjaan yang tersedia. Apakah para pelamar memenuhi 

spesifikasi pekerjaan dan dapatkah mereka melakukan pekerjaan 

tersebut? 

 

4. Biaya per pelamar yang direkrut 

Biaya bervariasi bergantung pada jabatan yang akan diisi, 

mengetahui berapa biaya untuk mengisi sebuah jabatan yang 

kosong memberikan perspektif tentang tingkat perputaran tenaga 

kerja (turnover) dan gaji. Biaya yang besar dalam perekrutan 

adalah biaya untuk merekrut para tenaga kerja dari berbagai 

sumber itu mahal? 

 

5. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong 

Lamanya waktunya yang diperlukan untuk mengisi jabatan kosong 

adalah cara lain untuk mengevaluasi upaya-upaya perekrutan. 

Apakah lowongan pekerjaan cepat diisi oleh para calon yang 

berkualifikasi sehingga pekerjaan dan produktifitas perusahaan 

tidak tertunda oleh kekosongan jabatan. 

 

Prinsip evalusi rekrutmen sumber daya manusia memberikan 

arti bagi organisasi atau perusahaan. Kelemahan dalam proses seleksi 

tersebut diharapkan tidak terulang pada rekrutmen SDM berikutnya 

akan tetapi menjadi pengalaman yang berhararga. Berangkat dari titik 

kelemahan rekrutmen sebelumnya akan memberi suatu sistem efektif 

pada rencana rekrutmen SDM kedepan bagi organisasi. 
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G. Istilah-Istilah Penting Dalam Bab Ini 

 

Aplikasi 

Aset 

Evaluasi 

Karyawan 

Kinerja 

Kualifikasi 

Kualitas 

Manajer 

Objektif 

Perusahaan 

Recruiting 

Recruitmen 

Seleksi 

Spesifikasi 

Subjektif 

Supervisor 

 

 

H.  Pertanyaan Diskusi 

 

1. Jelaskan pengertian rekrutmen sumber daya manusia menurut 

pendapat beberapa orang Ahli? 

2. Bagaimanakah proses seleksi sumber daya manusia?. Jelasakan 

menurut pendapat Anda. 

3. Bagaimanakah langkah-langkah seleksi sumber daya manusia? 

Sebutkan. 
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4. Apa saja hambatan dalam rekrutmen sumber daya manusia? 

Sebutkan. 

5. Bagaimana sistem evaluasi rekrutmen sumber daya manusia? 

Apa saja saran evaluasi rekrutmen tersebut. 
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BAB 4 

KONSEP THE RIGHT MAN AND THE RIGHT PLACE  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah penempatan kerja. 

Penempatan kerja harus berdasarkan keahlian pegawai atau disebut 

the right man and the right place. Penempatan, berdasarkan keahlian 

untuk mencapai hasil kinerja organisasai secara maksimal. Suatu 

keberhasilan, kemajuan dan berkembang organisasi tidak terlepas 

didorong oleh sumber daya manusia dari penempatan kerjanya. 

 

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami 

dengan baik tentang: 

1. Pendahuluan 

2. Konsep the right man and the right place 

3. Masa pengenalan kerja  

4. Ruang lingkup tugas 

5. Memahami kode etik kerja 

6. Membangun kerjasama 

7. Istilah-istilah penting dalam bab ini 

8. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan 



77 

 

Penempatan kerja yang sesuai dengan keahlian pegawai atau 

sering disebut the right man and the right place, oleh pegawai mampu 

menganalisis semua bidang-bidang pekerjaannya yang terkait dengan 

perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, evaluasi dan sebagainya. 

Namun sebaliknya, ditemukan pula bagi pegawai yang tidak sesuai 

dengan keahliannya tidak mampu berbuat banyak terhadap analisis 

pekerjaannya. Artinya adalah dengan melalui penempatan sumber 

daya manusia yang sesuai dengan keahliannya pegawai tersebut akan 

mampu melaksanakan tugasnya dengan fungsi-fungsi manajemen. 

Sementara penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya 

tidak mampu melaksanakan pekerjaannya berdasarkan fungsi-fungsi 

manajemen dan tidak memiliki suatu arah kerja yang jelas dalam 

bekerja selain hasil kinerjanya rendah dan akan memperburuk capaian 

organisasi. 

 

Penempatan sumber daya manusia atau pegawai berdasarkan 

keahlian akan membuat pegawai menjadi produktif bagi organisasi. 

Pegawai produktif berkinerja baik bagi organisasi. Pegawai produktif 

tersebut mempunyai hubungan dengan hasil kinerja yang bermutu.  

 

Sebaliknya penempatan pegawai tidak sesuai dengan keahlian 

tersebut tidak akan menghasilkan pegawai yang produktif dan mutu 

kinerjanya rendah dan ini tidak bisa terbantahkan oleh ahli manajemen 

sumber daya manusia. Terkecuali terbantahkan oleh mereka yang ahli 

bermain politik bahwa istilah the right man and the right place 

tersebut hanya berlaku untuk timsukses yang telah membantunya 
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mencapai puncak pada jabatan politik, sehingga imbalan dan balas 

jasa atau balas budi tetap tidak terhindarkan. 

 

B. Konsep The Right Man and The Right Place 

 

Dalam penempatan karyawan atau pegawai tidak terlepas dari 

konsep “the right man and the right place”. Keberhasilan dan sukses 

seseorang pemimpin ketika ia mampu menerapkan konsep tersebut. 

Dan kegagalan pemimpin disebabkan dan dipengaruhi oleh konsep 

“the right man and the right place”. Konsep tersebut harus mampu 

dilaksanakan oleh pemimpin dalam organisasi setelah dilakukan tes 

dan rekrutmen SDM maka berlakulah yang namanya penempatan 

pegawai berdasarkan keahlian dan skillnya.   

 

Setelah seleksi berakhir dan calon pegawai dinyatakan lulus dan 

diterima dalam organisasi atau perusahaan, tahap selanjutnya adalah 

penempatan kerja berdasarkan kebutuhan. Menurut Sastrohadiwiryo 

bahwa penempatan kerja adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan 

kepada karyawan yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang 

lingkup yang telah ditetapkan, mampu mempertanggungjawabkan 

segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas 

dan pekerjaan, wewenang serta tanggung jawab. Penempatan sebagai 

suatu langkah eksperimental yang sebenarnya bukanlah merupakan 

sebuah keputusan final.1 

 

Menurut Veithzal; Rivai penempatan adalah penugasan atau 

penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya.2 
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Sedangkan Hasibuan, berpendapat penempatan adalah menempatkan 

calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau 

pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan authority 

kepada orang tersebut”.3 

 

Menurut Marihot Tua Effendi : Penempatan merupakan proses 

penugasan pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada 

tugas jabatan baru atau jabatan yang berbeda.4 Menurut Hasibuan, 

Penempatan kerja adalah tindak lanjut dari seleksi yaitu menerapkan 

calon karyawan yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan tertentu/-

pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasi authority 

kepada orang tersebut.5 

 

Menurut Sunyoto, penempatan kerja merupakan proses atau 

pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau 

jabatan baru atau jabatan yang berbeda.6 Menurut Schuler dan 

Jackson, penempatan kerja berkaitan dengan pencocokan seseorang 

dengan jabatan yang akan dipegangnya berdasarkan pada kebutuhan 

jabatan dan pengetahuan keterampilan, kemampuan dan kepribadian 

karyawan tersebut.7 

 

Sementara Siswanto, penempatan kerja adalah suatu proses 

pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus dalam 

seleksi untuk dilakukan secara kontinuitas serta mampu memper-

tanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan yang terjadi atas 

fungsi dan pekrjaan wewenang dan tanggung jawab.8 
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Dengan demikian penempatan kerja dapat disimpulkan sebagai 

suatu hal meletakan atau memberikan kedudukan struktural kepada 

pegawai baik baru maupun pegawai pindahan. Penempatan dilandasi 

dengan kewajiban kerja yang dilakukan pegawai. Dalam kewajiban 

kerja tersebut diiringi dengan sejumlah perjanjian kerja yang menjadi 

dasar bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya.  

 

 

C. Masa Pengenalan Kerja 

 

Setelah dilakukan penempatan pegawai sebagaimana disebutkan 

di atas, selanjutnya pegawai melakukan pengenalan kerja. Dunia kerja 

saat ini, secara umum setelah menerima pegawainya, dan melakukan 

penempatan karyawan oleh organisasi membuat suatu kebijakan untuk 

pegawai barunya melakukan tahap orientasi atau pengenalan tugas 

pokok. Bahkan ada organisasi menyebutnya pegawai percobaan. Pada 

istilah seorang pegawai disebut percobaan, biasanya pegawai tersebut 

ketika menjalani masa percobaan tersebut tidak merasa baik baginya, 

sebab ia selalu dalam pantauan organisasi. Lama masa percobaan atau 

pengenalan kerja tergantung pada setiap organisasi atau perusahaan 

bisa 1 bulan, 2 atau 3 bulan bahkan ada masa percobaan 1 tahun.  

 

Pengenalan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan 

maksud untuk memperkenalkan tenaga kerja baru dengan tenaga kerja 

lama, dan perkenalan merupakan suatu proses untuk mengetahui dan 

mengenal tempatnya dalam totalitas hubungan perkerjaan, ruang 
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lingkup dan berbagai macam kebijakan yang harus ditaati oleh tenaga 

kerja baru.9  

 

Program pengenalan kerja yang sukses diteruskan dengan tindak 

lanjut yang dibutuhkan pegawai baru. Pada masa pengenalan kerja 

mayoritas pegawai kurang dan tidak mendapat informasi yang lengkap 

tentang berbagai kebijakan dan aturan organisasi. Dan ini, merupakan 

suatu kelemahan yang sering dilakukan organisasi terhadap pegawai 

barunya. Bahkan banyak kebijakan membuat kebingungan pegawai, 

karena faktor informasi kerja tidak lengkap.   

 

Untuk mengatasi masalah di atas, pemimpin organisasi dapat 

melakukan pertemuan khusus untuk membahas ruang lingkup dari 

pengenalan tersebut. Dan adanya sebuah tindaklanjut dari program 

pengenalan kerja. Dalam  proses tindaklanjut pengenalan kerja dapat 

memecahkan masalah termasuk kendala-kendala yang di hadapi oleh 

pegawai baru secara bersama.10 Dengan sistem tindaklanjut tersebut 

akan mengatasi kelemahan-kelemahan pegawai, untuk melanjutkan 

kerjanya setelah ia dinyatakan selesai melakukan pengenalan kerja. 

 

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa keberhasilan satu program 

pengenalan sangat tergantung pada sikap para pengawai lama dalam 

interaksinya dengan pegawai baru selama masa pengenalan 

berlangsung. Sikap positif para pegawai lama terhadap organisasi, 

Terhadap tugas dan terhadap para pegawai lainnya jauh lebih penting 

artinya dibandingkan dengan kemampuan memberikan penjelasan 

teknis tentang berbagai kengiatan yang berlangsung dalam organisasi. 
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Sebaliknya, apanbila para pegawai lama dalam interaksinya dengan 

para pengawai baru menunjukkan sikap yang apatis dan negatif  

organisasi, Terhadap tugas dan para pegawai lainnya, sangat mungkin 

hasilnya adalah pembentukan persepsi negatif di kalangan para 

pegawai baru tentang organisasi yang pada gilirannya akan menjadi 

pendorong kuat bagi mereka untuk meninggalkan organisasi.11 

 

Setiap karyawan atau pegawai yang tergabung dalam sebuah 

lingkungan kerja harus melewati proses pengenalan (orientasi). 

Orientasi atau pengenalan dilakukan agar karyawan/pegawai yang 

baru direkrut dapat mengenal dan mengetahui apa yang harus 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Orientasi adalah aktivitas-

aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, 

penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara 

efektif dan menyenangkan pada pekerjaan yang baru.12 

 

Ukuran kualitatif yang harus dipenuhi sebagai dasar penelitian 

dari proses pengenalan/orientasi anatara lain:13 

 

1. Karyawan/pegawai harus merasa diterima dan nyaman 

2. Karyawan/pegawai memahami organisasi/perusahaan dalam makna 

luas. 

3. Karyawan/pegawai mengetahui apa yang diharapkan organisasi/-

perusahaan dalam hal perkerjaan dan perilaku 

4. Karyawan/pegawai mulai menyesuaikan diri dengan ara organi-

sasi/perusahaan bertindak dalam melakukan banyak hal. 
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Program pengenalan akan semakin efektif apabila digunakan 

pendekatan formal dan informal. Berarti penyelenggaraanya tidak 

hanya didasarkan pada berbagai kegiatan terstruktur, tetapi juga 

kegiatan tidak terstruktur. Tidak hanya itu. Penyelanggaraan program 

pengenalan mutlak perlu melibatkan dua pihak, yaitu satuan kerja 

yang mengelola sumber daya manusia dan para manajer yang menjadi 

atasan langsung para pegawai tersebut. Sudah tentu antara kedua belah 

pihak terjadi pembagian tugas yang rapi, misalnya para pejabat atau 

petugas pengelola sumber daya manusia memberikan penjelasan yang 

bersifat umum, sedangkan para manager memberikan penjelasan 

tentang seluk-beluk pekerjaan yang akan dipercayakan kepada para 

pekerja baru tersebut.14  

 

Tahap induksi dari orientasi melibatkan interaksi antara 

karyawan baru dan program-program orientasi formal. Dalam 

aktivitas ini karyawan baru biasanya mempelajari hal-hal berikut :15 

 

1. Sejarah organisasi 

2. Deskripsi produk dan jasa yang dihasilkan organisasi 

3. Struktur, otoritas, dan hubungan tanggung jawab di dalam 

organisasi 

4. Hukum, peraturan, dan kebijakan-kebijakan mengenai hal-hal 

seperti keselamatan kerja, jam makan siang, dan metode 

komunikasi- komunikasi formal. 

5. Kebijakan-kebijakan sumber daya manusia yang meliputi 

kompensasi, tunjangan, dan jasa-jasa karyawan lainnya. 
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6. Menjumpai rekan-rekan karyawan lainnya secepatnya 

 

Kultur, nilai-nilai dan tradisi sautu organisasi tentu mencakup 

berbagai segi yang sangat luas. Karena itu pilihan topik-topik yang 

penting dan relevan secara tepat menjadi sangat penting. Tujuh topik 

yang relevan diperkenalkan sebagai berikut:16 

 

1. Sejarah organisasi. Keberadaan organisasi tidak dapat dilepaskan 

dari sejarahnya. Mengenalkan sejarah organisasi antara lain berarti 

mengenal pendirinya, latar belakang sosial para pendiri tersebut, 

filsafat hidupnya, tujuan pendirian organisasi, nilai-nilai dasar sejak 

berdirinya organisasi dipegang teguh, perkembangan dan 

petumbuhan organisasi dari waktu ke waktu. Melalui pemahaman 

sejarah organisasi, para pegawainya baru mengetahui posisi 

organisasi sekarang dan ke arah mana organisasi akan bergerak 

dimasa depan. 

 

2. Struktur dan tipe organisasi. Secara umum diketahui bahwa 

pemilihan struktur dan tipe organisasi tertentu dimaksudkan untuk 

dua kepentingan utama, yaitu: 

 

a. Mewadahi semua kegiatan yang melembaga berdasarkan 

prinsip-prinsip organisasi yang rasional. 

b. Memperlancar jalannya interaksi antara orang-orang dan 

berbagai satuan kerja sedemikian rupa sehingga seluruh 

komponen organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang 

bulat meskipun didasarkan pada hubungan yang simbiotik. 
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Kedua hal tersebut perlu dipahami oleh para pegawai baru 

karena dengan demikian mereka mengetahui dengan pasti di mana 

kedudukan mereka dan peranan apa yang diharapkan dari mereka. 

 

3. Nomenklatur yang digunakan. Dalam setiap organisasi digunakan 

nomenklatur dan titlelatur tertentu. Pemahaman tentang berbagai 

nomenklatur dan titlelatur tersebut juga dirasakan penting, bukan 

hanya untuk demi pemahaman hierarki yang berlaku, akan tetapi 

juga untuk kepentingan pemanfaatan berbagai jalur komunikasi 

secara efektif. 

 

4. Pengenalan para pejabat. Pekerja adalah anggota keluarga besar 

yang perlu ditumbuhsuburkan. Tetapi usaha penumbuhsuburan itu 

tidak mengurangi peranan orang-orang yang mendapat kepercayaan 

pemangku berbagai jabatan manajerial dan eksekutif. 

 

5. Tata ruang dan tata letak fasilitas kerja. Salah satu cara 

menghilangkan cara yang berkotak-kotak itu adalah dengan menata 

ruang sedemikian rupa sehingga menggambarkan kesamaan gerak 

berbagai komponen yang ada, meskipun setiap komponen 

mempunyai tugas yang sifatnya spesifik berbeda dengan 

komponen-komponen yang lain. Artinya tata ruang dan tata letak 

fasilitas kerja haruslah sedemikian rupa sehingga menumbuhkan 

rasa kebersamaan. 
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6. Berbagai ketentuan normatif. Dalam setiap organisasi selalu terjadi 

formalisasi berbagai ketentuan yang bersifat normatif yang 

mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. 

Formalisasi disini merupakan peraturan permainan yang harus 

ditaati dan berlaku bagi semua orang dalam organisasi. Salah 

satunya merupakan pengenaan sanksi kepada anggota yang 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-kentuan normatif itu. 

 

7.  Produk organisasi. Setiap pegawai baru harus mengetahui dengan 

tepat apa “produk” organisasi dan proses yang ditempuh untuk 

menghasilkan “produk” tersebut. Dengan mengetahui proses 

tersebut, kegiatan berlangsung dangan efesien dan efektif.  

 

Kegiatan ini berlangsung dimaksudkan agar jangan sampai 

terjadi pemborosan sumber daya, dana, tenaga dan waktu, dan yang 

terutama “kosumen” produk tersebut merasa puas dan terlayani 

dengan baik. 

 

Selama masa pengenalan, pegawai baru tentu ingin mengetahui 

lebih mandalam dan berbagai hal yang menyangkut kepentingannya. 

Hal yang menyangkut kepentingan pegawai baru itu adalah:17 

 

1. Penghasilan. Sebagian besar orang, bekerja sebagai pegawai 

berarti mencari nafkah. Dalam diri pegawai/pekerja baru pasti 

terdapat keinginan untuk mengetahui jumlah penghasilannya. Yang 

dimaksud penghasilan disini adalah “take-home pay”, yaitu jumlah 

uang yang diterimanya pada setiap ganjian. Dan meliputi berbagai 
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komponen imbalan seperti gaji pokok, berbagai jenis tunjangan dan 

imbalan lainnya. 

 

2. Jam kerja. Pada umumnya jam kerja yang berlaku ialah empat 

puluh jam setiap minggu. Ada perusahaan yang memberlakukan 

empat puluh jam kerja itu yang dibagi dalam enam hari kerja, tetapi 

ada pula yang memberlakuykan lima hari  kerja. Disamping itu, 

dalam setiap kerja terdapat kesempatan untuk istirahat, seperti 

makan siang. Terdapat pula ketentuan kerja lembur apabila tugas 

pekerjaan menuntutnya. Pegawai/pekerja baru ingin memperoleh 

kejelasan tentang hal ini. Dimaksudkan agar yang bersangkutan 

dapat mengatur pengunaan waktunya sedemikian rupa sehingga 

ketentuan jam kerja itu dapat dipenuhinya dengan tepat, sekaligus 

dapat mengalokasikan sisa waktunya untuk berbagai kepentingan 

pribadi dan keluarga dengan baik. 

 

3. Hak cuti. Setiap pekerja/pegawai berhak cuti dalam setiap tahun 

kerja. Biasanya hak cuti itu adalah selama dua belas hari kerja. 

Dalam kurun waktu tersebut pegawai yang bersangkutan mendapat 

gaji penuh dan waktu cuti itu diperhitungkan sebagai bagian masa 

aktif untuk perhitungan pensiun kelak. 

 

4. Fasilitas yang disediakan organisasi. Fasilitas yang disediakan 

oleh organisasi bagi para pekerjanya sangat bervariasi. Misalnya 

asuransi, fasilitas antar jemput pekerja, mess dsb. 
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5. Pendidikan dan pelatihan. Perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan melaksanakan tugas pekerjaan dan program 

pengembangan kemampuan para pegawai yang bersangkutan 

dimasa mendatang. 

 

6. Perihal pensiun. Hal ini perlu dilakukan sebuah perusahaan/ 

organisasi untuk memberikan jaminan kelak diusia tua yang sudah 

mengabdi disebuah perusahaan yang cukup lama. Perusahan juga 

memberikan segi-segi kebijaksanaa pensiun yang relevan 

mencakup usia pensiun, hak-hak seorang pegawai yang berhenti 

dengan hak pensiun,dan kewajiban pegawai selama aktif menjadi 

pegawai. 

 

Hal yang sangat penting ditekankan ialah bahwa betapa pun 

tingginya kemampuan seseorang, ia tidak akan dapat bekerja secara 

baik apabila bekerja sendirian, apalagi terlepas kaitannya dengan 

tugas-tugas lain yang dilakukan oleh para pekerja yang lain.18 

 

Supaya pengenalan kerja berhasil dan mampu meningkatkan 

pemahaman pegawai terhadap organisasi atau perusahaan, maka dari 

itu organisasi harus menyiapkan ruang lingkup dan batasan program 

pengenalakan kerja tersebut. Termasuk sarana dan prasarana yang 

mendukung harus disediakan oleh organisasi atau perusahaan.  

 

 

D. Ruang Lingkup Tugas 
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Dalam fungsi manajemen sumber daya manusia untuk bidang 

penempatan pegawai memiliki ruang lingkup tugas sebagai bentuk 

kewajiban kerja. Ruang lingkup tugas yang dikerjakan tersebut setiap 

organisasi mempunyai perbedaan dan tergantung besar dan kecilnya 

organisasi atau perusahaan. Selain hal itu, di Indonesia mempunyai 

perbedaan waktu jam kerja Indonesia bagian timur (WIT), Indonesia 

bagian tengah (WITA), dan Indonesia bagian barat (WIB).  

 

Secara umum sejumlah perusahaan atau organisasi di Indonesia 

jam masuk kantor atau jam kerja mulai, pukul 07.30, atau 08.00. dan 

berakhir jam pulang disesuaikan dengan kebutuhan waktu masing-

masing perusahaan atau organisasi. Dalam aktivitas pada jam kantor 

tersebut oleh masing-masing perusahaan atau organisasi mempunyai 

ruang lingkup pekerjaan tersendiri dan masing-masing yang akan 

dikerjakan oleh setiap pegawai.  

 

Ruang lingkup adalah batasan-batasan pekerjaan yang dilakukan 

oleh pegawai dan ini merupakan aktivitas rutin. Sementara apabila 

perusahaan atau organisasi banyak memiliki pekerjaan yang tidak 

terselesaikan akan dilakukan penambahan jam kerja yang sering 

disebut kerja lembur. Kerja lembur tersebut juga mendapatkan upah 

kerja dari perusahaan atau organisasi. Kerja lembur  memiliki batasan 

dan rung lingkup kerja yang berbeda dengan ruang lingkup kerja pada 

jam kerja biasa atau normal. Ruang lingkup kerja ditentukan oleh 

perusahaan atau organisasi masing-masing. 
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Ruang lingkup tugas merupakan bagian dari MSDM meliputi 

semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia 

dalam organisasi, dikatakan oleh Russel & Bernadin bahwa”….alll 

decisions which affect theworkforce corcern the organization’s human 

resource management function. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan 

dengan MSDM ini secara umum mencakup:19 

 

1. Rancangan Organisasi. 

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

b. Analisis pekerjaan 

c. Rancangan pekerjaan 

d. Tim kerja(system sosioteknik) 

e. System informasi 

 

2. Staffing. 

a. Rekrut/interview/mempekerjakan 

b. Affirmative action 

c. Promosi/pemindahan/sparasi 

d. Pelayanan-pelayanan outplacement 

e. Pengangkatan/orientasi 

f. Metode-metode seleksi pekerja 

 

3. Sistem Reward,tunjangan-tunjangan,dan pematuhan/compliance. 

a. Pelayanan-pelayanan kesehatan/medis 

b. Prosedur-prosedur pengaduan/disiplin 

c. Administrasi kompensasi 

d. Administrasi pengupahan/penggajian 
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e. Administrasi tunjangan asuransi 

f. Rencana-rencana pembagian keuntungan/pensiun 

g. Hubungan-hubungan kerja 

 

4. Manajemen Performasi. 

a. Penilaian manajemen/MBO 

b. Program peningkatan/produktivitas 

c. Penilaian performasi yang difokuskan pada klien 

 

5. Pengembangan Pekerja dan Organisasi. 

a. Pengembangan dan pengawasan /manajemen 

b. Perencaan/pengembangan karier 

c. Program-program pembinaan/asistensi pekerjaan 

d. Pelatihan ketrampilan, nonmanajemen 

e. Program-program persiapan pensiun 

f. Penelitian-penelitian terhadap sikap 

 

6. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. 

a. System-sistem informasi/ laporan/ catatan-catatan sumber daya 

manusia 

b. Komuniaksi/publikasi pekerja 

c. Sistem pelayanan 

d. Penelitian sumberdaya manusia 

 

Beberapa hal yang telah disubutkan di atas merupakan ruang 

lingkup dan batasan tugas yang dikerjakan oleh setiap pegawai dalam 

organisasi atau perusahaan. Batas yang disebutkan di atas merupakan 
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batasan pekerjaan yang sifatnya umum secara mayoritas dilakukan 

oleh setiap perusahaan atau organisasi. Namun, untuk lebih spesifik 

ruang lingkup kerja, tugas pegawai ditentukan oleh masing-masing 

perusahaan atau organisasi. 

 

 

 

E. Memahami Kode Etik Kerja 

 

Dalam bekerja di setiap perusahaan atau organisasi selalu ada 

yang namanya kode etik kerja. Kode etik kerja sebagai aturan atau 

norma-norma yang berlaku yang dibuat secara bersama-sama yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. Kode etik kerja 

sebagai acuan sekaligus sebagai budaya kerja yang merupakan harus 

efektif dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

Dari kode etik kerja atau aturan yang berlaku dalam perusahaan 

atau organisasi lama-kelamaan kalau kode etik tersebut dianggab baik 

dan dapat dilaksanakan oleh pegawai maka dapat saja dipertahankan. 

Kalau sekiranya kode etik itu lebih banyak memberatkan dari pada 

mudah melaksanakannya, maka sejumlah kode etik atau aturan yang 

berlaku dalam sebuah perusahaan atau organisasi harus ditinjau ulang 

atau di evaluasi kembali. 

 

Kode etik yang merupakan aturan kerja pada suatu organisasi 

atau perusahaan lama-kelamaan pula akan menjadi budaya organisasi. 

Dalam hal ini sering disebut budaya kerja organisasi. Kalau budaya 

kerja berdasarkan kode etik tersebut baik maka akan mencapai dan 
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memperoleh kinerja yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 

organisasi. Kode etik ini akan mewarnai keberhasilan dalam mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan 

demikian pula kode etik perlu di buat secara baik dan cermat dengan 

prinsip untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam sebuah kode etik 

tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, namun melalui kode etik 

tersebut para pegawai dapat bekinerja tinggi. 

 

Etika (ethics) merupakan peraturan-peraturan yang dirancang 

untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, 

mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang 

lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan memperta-

hankan tingkat kinerja yang tinggi. Setiap hubungan diantara dua atau 

lebih individu menyertakan di dalamnya ekspektasi pihak-pihak yang 

terlibat.20 

 

Selain itu kode etik juga didefinisikan sebagai sifat manusia 

ideal atau disiplin pribadi di luar undang-undang.21 Etika profesional 

(profesional ethics) harus lebih dari sekedar prinsip moral melainkan 

meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang 

untuk tujuan praktis dan idealistik.22 

 

Beberapa anjuan yang dapat diikuti para manajer. Pertama, 

kode etik tidak harus disusun dan diterapkan tersendiri. Informasi 

tentang harapan etika dan pengingat tentang komitmen organisasi 

terhadap etika harus secara terus-menerus disampaikan kepada para 

karyawan. Kedua, semua tingkatan manajemen harus mendukung dan 



94 

 

secara terus menerus menegaskan pentingnya kode etik dan konsisten 

menghukum siapa yang melanggar kode etik. Ketika manajer 

mengganggap kode etik itu penting, secara berkala menegaskan 

isinya, dan secara umu menegur pelanggar peraturan, kode etik dapat 

memasuk dasar yang kuat bagi program etika perusahaan ang efektif. 

Akhirnya, kode etik organisasi dapat dirancang dengan sekitar 12 

pertanyaan yang dapat digunakan sebagai aturan keputusan dalam 

rangka membimbing para manajer ketika mereka menangani dilema 

etika dalam pengambilan keputusan.23 

 

Semua profesi yang diakui mempunyai beberapa karakteristik yang 

sama. Karakteristik yang paling penting adalah :24 

 

1. Tanggung jawab untuk melayani masyarakat umum/publik. 

  Kantor akuntan publik terdaftar merupakan representasi publik/-

kredituor, konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lain-lain. 

Peran auditor independen adalah untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan fair to all parties (wajar bagi semua pihak). Dan tidak 

bisa dengan mementingkan satu kelompok dan mengorbankan 

kelompok lainnya.  Akuntan publik harus mempertahankan taraf 

independensi yang tinggi dari klien mereka, jika mereka ingin 

melayani komunitas yang lebih besar. 

 

2. Batang tubuh pengetahuan yang kompleks. 

Teori yang mendasari profesi akuntan publik adalah teori 

akuntansi/prinsip akuntansi yang berlaku umum dan praktik. 
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3. Standar penerimaan kedalam profesi 

Untuk mendapatkan izin berpraktik sebagai akuntan publik, 

seseorang diharuskan memenuhi standar minimum pendidikan dan 

pengalaman. Orang tersebut pula lolos dari ujian yang memper-

lihatkan penguasaannya terhadap pengetahuan akuntansi. Begitu 

telah mendapat izin praktik, orang tersebut harus pula memenuhi 

kode etik profesinya. 

 

4. Kepercayaan publik 

Bagi kantor akuntan publik, keyakinan publik mempunyai 

signifikansi khusus. Produk kantor akuntan publik adalah 

kredibilitas. Etika profesional dalam akuntansi publik sebagaimana 

halnya dalam profesi lainnya, sudah berkembang secara bertahap 

dan masih dalam proses perubahan karena praktik akuntansi publik 

itu sendiri mengalami perubahan secara terus menerus. 

 

 

 

F. Membangun Kerjasama 

 

Dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan dilakukan 

melalui kerja sama yang baik dan profesional, secara internal maupun 

eksternal organisasi. Kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan 

misi organisasi tidak terlepas dari kerjasama tersebut. Secara internal 

kerja sama dilakukan semua pihak pegawai dalam organisasi. Para 

pegawai berkewajiban membangun kerja sama antar pegawai, antar 

unit, lembaga atau badan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 



96 

 

 

Kerja sama tersebut dilakukan dengan saling mendukung antar 

unit sebagaimana disebutkan di atas. Program-program organisasi atau 

perusahaan yang telah direncanakan harus didukung oleh sejumlah 

pegawai. Kerja sama itu tidak bisa diartikan secara sempit; mislanya 

pemahaman pegawai kerja sama hanya tertuju pada satu program saja 

yaitu dengan membentuk panitia untuk melaksanakannya.  

 

Pemimpin organisasi atau perusahaan selalu menyatakan bahwa 

diharapkan para pegawai dapat melaksanakan disiplin dan berkinerja 

tinggi. Untuk mencapai tujuan organisasi diharapkan kepada pegawai 

untuk kerjasamanya. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-

masing pegawai untuk mencapai tujuan organisasi merupakan hakekat 

dari kerja sama itu sendiri.  

  

Pernyataan di atas dapat sandarka pada beberapa pendapat Ahli 

sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu: 

 

1. Kerja sama merupakan sinergitas kekuatan dari beberapa orang 

dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan 

menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada 

kesuksesan.25 

 

2. Orang pada semua tingkat organisasi merupakan faktor yang sangat 

penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh 

akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat 

organisasi.26 
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3. Perusahaan  memerlukan kerjasama karyawan untuk kemajuan 

perusahaannya, oleh karena itu masing-masing anggota mau 

menerima dan mampu bekerjasama dengan anggota lainnya di 

dalam tim tersebut.27 

 

4. Teamwork karyawan ditempat kerja sangat dipengaruhi oleh 

beberapa hal yaitu, dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan 

ini sebagai prioritas utama yang harus dipenuhi perusahaan. 

Selanjutnya teamwork juga dipengaruhi oleh komunikasi dua arah 

yang komprehensif. Kerjasama  dibangun atas dasar kepercayaan 

dan kepercayaan membutuhkan komunikasi dua arah. Beberapa 

organisasi bahkan berusaha mengembangkan beberapa program 

yang menjamin berlangsungnya komunikasi tersebut.28 

 

5. Levi mengatakan bahwa untuk menciptakan teamwork yang baik, 

komunikasi harus berjalan dengan baik pula. Semakin baik 

komunikasi yang terjalin maka semakin baik pula teamwork yang 

tercipta pada organisasi tersebut.29 

 

Setiap orang dalam struktur rganisasi perusahaan dengan tujuan 

tertentu membutuhkan teamwork yang baik untuk mencapai tujuannya 

itu. Bukti menunjukkan bahwa tim biasanya bekerja lebih baik 

daripada individu ketika tugas-tugas yang dilakukan membutuhkan 

banyak keterampilan, pendapat, dan pengalaman. 

 

Tim memiliki kecakapan untuk berkumpul, menyebarkan, 

berkumpul kembali, dan membubarkan diri dengan cepat. Misalnya, 
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kira-kira 80% dari perusahaan Fortune 500 saat ini menempatkan 

separuh atau lebih karyawan mereka dalam tim. 68% dari manufaktur 

kecil di AS juga menggunakan tim di berbagai area produksi 

mereka.30 Teori pembentukan tim harus melewati 4 tahap 

pembentukan yaitu: tahap forming (pembentukan), tahap storming 

(goncangan), tahap norming (membangun norma) dan tahap 

performing (berkinerja).31 

 

Faktor-faktor penghambat kesuksesan teamwork adalah: 

Pertama, identitas pribadi anggota tim yaitu tim tidak akan dapat 

berjalan efektif bila anggotanya belum merasa cocok. Kedua, 

hubungan antar anggota tim yaitu setiap anggota tim harus saling 

mengenal dan berhubungan untuk dapat berkerja sama. Dan yang 

ketiga, identitas dalam organisasi yaitu kecocokan tim dalam 

organisasi.32 

 

Bergabung dalam sebuah tim, membuat karyawan mempunyai 

rasa memiliki dan adanya perasaan kebersamaan. Kedekatan yang 

berlangsung terus menerus dapat menimbulkan kerjasama yang baik 

di dalam tim itu sendiri dibandingkan kerjasama dengan karyawan 

yang berbeda tim.33 

 

Dalam kerja sama, seorang pemimpin harus mampu bijaksana, 

yaitu mengangkat pegawainya untuk dapat melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan kemampuan masing-masing. Suatu yang ditetapkan 

dalam kerja sama tidak diluar kemampuan pegawai, sehingga kalau itu 

terjadi akan menghambat program yang telah direncakan sebelumnya. 
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Dalam mewujudkan tercapainya tujuan tersebut dengam membuat 

batasan-batasan tugas tertentu termasuk dalam penentuan limit atau 

waktu.  

 

 

G. Istilah-Istilah penting dalam Bab ini 

 

Eksperimental 

Informasi 

Jabatan 

Karyawan 

Kerja 

Klien 

Nomenklatur 

Normatif 

Organisasi 

Orientasi 

Pegawai 

Pelatihan 

Pensiun  

Profesi 

Resiko 

Sejarah 

Sistem 

 

 

H. Pertanyaan Diskusi 

 

 

1. Bagaimanakah konsep penempatan sumber daya manusia 

2. Jelaskan bagaimanakah maksud dari masa pengenalan kerja  

3. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup tugas? Jelaskan 
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4. Sebutkan mengapa seorang pegawai harus memahami kode etik 

kerja? Berikan penjelasan Anda. 

5. Berikan pendapat Anda mengapa kerja sama dalam membangun 

organisasi selalu diharapkan oleh seorang pemimpin?. 
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BAB 5 

PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI 

 

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami 

dengan baik tentang: 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian karier pegawai 

3. Pentingnya pengembangan karier pegawai 

4. Manajemen pengembangan karier pegawai 

5. Perencanaan pengembangan karier 

6. Pelaksanaan pengembangan karier 

7. Program pengembangan karier pegawai 

8. Istilah-istilah penting dalam bab ini 

9. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Istilah karier berhubungan dengan profesi dan profesi itu selalu 

berhubungan dengan pekerjaan. Secara umum dapat saja dinyatakan; 

semua orang yang bekerja adalah memiliki karier dalam pekerjaannya. 

Secara khusus juga dapat dinyatakan bahwa karier seseorang pegawai 

itu, dapat disebut apabila sistem kepegawaiannya melalui tahapan-

tahapan tertentu, teratur, terstruktur, berjenjang serta jabatan-jabatan 

yang diemban para pegawainya bersifat permanen. 
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Karier seorang pegawai berhubungan pula dengan jabatan yang 

diemban. Dalam pandangan sempit kebanyakan orang berpendapat 

bahwa karier yang hebat itu apabila pegawai tersebut menjadi pejabat 

atau menduduki jabatan terhormat. Kalau seseorang pegawai tidak 

sempat menjadi orang besar atau pejabat maka juga diasumsikan oleh 

banyak orang bahwa pegawai tersebut tidak bagus kariernya.  

Dan ada lagi istilah yang keliru yang sering dilontarkan banyak 

orang, bahwa jika seseorang pegawai melakukan kesalahan seperti 

pelanggaran kode etik dan pegawai tersebut diberikan sanksi maka 

jabatan tertinggi kedepannya tidak dapat lagi diposisikan kepadanya. 

Sebab ia telah melakukan pelanggaran. Seperti pernyataan di ataslah 

kebanyakan orang berasumsi.Pada hal prinsipnya bukanlah demikian 

pemahaman terhadap karier pegawai tersebut. 

Untuk menuju kearah karier pegawai yang baik perlu dilakukan 

pembinaan karier yang baik dengan secara terstruktur dan berjenjang. 

Dari awal diterima seorang pegawai sudah harus dilakukan pembinaan 

kariernya, yaitu melalui berbagai pendekatan pembinaan seperti diberi 

kesempatan untuk berpartisasi penuh dalam setiap kegiatan organisasi, 

sistem keterbukaan dan bantuan layanan administrasi tentang karier 

dan sistem ini akan membuat pegawai merasa nyaman dan senang 

untuk mengembangkan kinerjanya. Oleh pemimpin organisasi atau 

perusahaan haru mampu memahami berbagai sistem pendekatan ini. 

Karena yang terjadi selama ini, ada pemimpin yang tidak mau tahu 
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tentang karier pegawainya. Dengan demikian peran pemimpin dalam 

pembinaan karier pegawai tidak bisa dikesampingkan. 

 

B. Pengertian Karier Pegawai 

 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa karier berhubungan 

dengan suatu pekerjaan. Seorang pegawai yang bekerja dengan baik 

dan sungguh-sungguh sudah dapat dipastikan akan memperoleh dan 

berkarier baik dalam pekerjaannya. Karier juga berhubungan dengan 

jabatan dalam sebuah pekerjaan. Di negara ketimuran misal, Indonesia 

karier-karier pekerjaan itu ditafsirkan seperti yang telah disebutkan 

pada studi pendahuluan di atas. 

 

Menurut Handoko; karier adalah semua pekerjaan (atau jabatan) 

yang dipunyai (atau dipegang) selama kehidupan kerja seseorang. 

Bagi banyak orang, pekerjaan-pekerjaan merupakan suatu bagian dari 

rencana yang disusun secara hati-hati. Bagi orang lain, karier mereka 

mungkin sekedar ‘nasib’. Memang perencanaan karier tidak menjamin 

keberhasilan karier. Sikap atasan, pengalaman, pendidikan, dan juga 

‘nasib’ memainkan peran penting dalam permasalahan ini. Tetapi,  

perencanaan karier diperlukan bagi para pegawai untuk selalu siap 

menggunakan kesempatan karier yang ada. Orang-orang sukses 

biasanya mengembangkan berbagai rencana karier dan kemudian 

berencana untuk mencapai rencana-rencana tersebut. Karier harus 

dikelola melalui suatu perencanaan yang cermat. Bila tidak, para 

pegawai akan sering tidak siap memanfaatkan berbagai kesempatan 



105 

 

karier, dan department personalia akan menghadapi kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan personalia (staffing) internal 

organisasi.1 

 

Pendapat Handoko di atas memberi pemahaman yang cukup dan 

lengkap bagi seseorang pemimpin dalam memahami karier pegawai 

yang ia pempin. Dalam suatu pekerjaan dengan orientasi jabatan yang 

tinggi, kebanyakan orang menyatakan karier dan nasib seseorang itu 

memang bagus. Kasus-kasus yang terjadi dalam pemberian jabatan 

selama ini kepada seorang pegawainya apabila ia mampu melobi dan 

mencuri perhatian atasannya. Atasan pun demikian kebanyakan dari 

pegawainya apabila mereka mampu mengambil perhatiannya, maka ia 

akan dengan muda memberi jabatan itu kepada bawahannya. Namun, 

apakah suatu karier yang baik itu memperolehnya seperti yang telah 

disebutkan di atas?. Jawabannya adalah tidaklah demikian. Kasus 

yang disebut di atas adalah pemahaman dan implementasi yang keliru 

yang dilakukan kebanyakan orang dalam organisasi atau perusahaan.  

 

Dalam memahami karier lebih jelasnya akan diuraikan beberapa 

pengertian dan definisi karir dari beberapa sumber buku merupakan 

pendapat ahli, sebagai berikut:2 

 

1. Menurut Rachman dan Savitri (2009), karir adalah sebagai urutan 

dari kegiatan-kegiatan dan perilaku-perilaku yang terkait dengan 

kerja dan sikap, nilai dan aspirasi-aspirasi yang terkait sepanjang 

masa hidupnya seseorang. 
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2. Menurut Soetjipto dkk (2002: 276), karir merupakan bagian dari 

perjalanan hidup seseorang, bahkan bagi sebagian orang 

merupakan suatu tujuan hidup.  

 

3. Menurut Corey (2006), karir adalah seluruh kehidupan kerja kita. 

Setiap jenjang karir yang kita tempuh mungkin terdiri dari satu atau 

beberapa jabatan, yang semakin meningkat seiring dengan 

pengalaman kerja kita. 

4. Menurut Wilson (2012), karir adalah keseluruhan pekerjaan yang 

kita lakukan selama hidup kita, baik itu dibayar maupun tidak. 

 

5. Menurut Gibson dkk (1995: 305), karir adalah rangkaian sikap dan 

perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja 

selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas 

kerja yang terus berkelanjutan. 

 

Menurut Marihot, Karier; keseluruhan jabatan/pekerjaan/posisi 

yang dapat diduduki seseorang selama kehidupan kerjanya dalam 

organisasi atau dalam beberapa organisasi. Sementara dari sudut 

pandang pegawai, jabatan merupakan suatu hal yang sangat penting 

sebab setiap orang menginginkan suatu jabatan yang sesuai dengan 

keinginannya dan menginginkan jabatan setinggi mungkin sesuai 

dengan kemampuannya. Lebih lanjut Marihot menjelaskan bahwa 

jabatan yang lebih tinggi biasanya mendapatkan gaji yang lebih besar, 

tanggung jawab yang lebih besar, dan pengetahuan yang lebih baik, 

yang biasanya diharapkan pegawai. Ketika seseorang memasuki dunia 
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kerja, orang tersebut mungkin akan bertanya apakah tujuan kariernya 

(sebagai jabatan tertinggi yang diharapkan) akan dapat dicapai di 

organisasi tempat dia bekerja. Bilamana seseorang melihat bahwa 

tujuan karirnya tidak dapat dicapai di organisasi tersebut, orang 

tersebut mungkin tidak akan mempunyai semangat kerja yang tinggi 

atau tidak termotivasi untuk bekerja atau bahkan akan meninggalkan 

organisasi.3 

 

Sedangkan Flippo (1984: 271) menyatakan bahwa “Karier dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pekerjaan yang terpisahkan 

dan memberikan kedudukan dan arti dalam riwayat hidup seseorang4 

 

Hani Handoko dalam Sunyoto (2012: 165) pengertian karier ada 

tiga yakni:5 

 

1. Karier sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan (transfer) 

lateral ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawag atau 

lokasi-lokasi yang lebih baik dalam atau menyilang hierarki 

hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang; 

 

2. Karier sebagai penunjuk pekerjaan-pekerjaan yang membentuk 

suatu pola kemajuan sistematik yang jelas kariernya; 

 

3. Karier sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi 

yang dipegangnya selama kehidupan kerja. 

  

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa karier 

itu mempunyai jalur dan perbedaan kerja. Ada jalur karier melalui 
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ASN, karier melalui Politik, karier melalui perusahaan swasta dan 

sebagainya. Namun, yang terpenting adalah bagaimana setiap lembaga 

jalur kerja tersebut dapat dilakukan pengembangan karier pegawainya. 

Kesadaran akan karier sebaiknya harus menjadi perhatian serius setiap 

pemimpin; karier pegawai langsung berhubungan dengan subtansial 

kemajuan organisasi. 

 

 

C. Pentingnya Pengembangan Karier 

 

Pertanyaan mendasar adalah mengapa pengembangan karier itu 

penting dilakukan dan direncanakan dengan baik organisasi maupun 

perusahaan termasuk pegawai yang bersangkutan?. Seorang pegawai 

tidak selamanya ia dari pertama masuk jadi pegawai menjadi staf atau 

bawahan di tempat kerjanya. Suatu organisasi atau perusahaan selalu 

ada rotasi jabatan atau mutasi pegawai dan harus di isi oleh pegawai 

dalam organisasi bersangkutan. Secara sederhana atas dasar tersebut 

pengembangan dan pembinaan karier pegawai dilakukan organisasi 

atau perusahaan. 

 

Karier pegawai yang baik akan memberi nilai terbaik pula bagi 

organisasi. Dengan demikian hebat dan tidaknya sebuah organisasi 

termasuk perusahaan ditentukan oleh penataan SDM pegawai yang 

bersangkutan. Atas pernyataan tersebut maka program pengembangan 

karir sangat penting karena memberikan banyak manfaat baik bagi 

organisasi maupun bagi karyawan.  
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Adapun manfaat yang diperoleh bagi organisasi atau perusahaan 

dengan mengembangkan karir pegawainya antara lain:6 

 

1) Meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan 

mempertahankan karyawan yang berkualitas. 

2) Menjamin ketersediaan tenaga ahli yang dibutuhkan. 

3) Meningkatkan motivasi karyawan. 

4) Menjaga proses kaderisasi agar berjalan dengan baik. 

 

Sedangkan manfaat pengembangan karir secara umum adalah:7 

1. Mengembangkan prestasi pegawai. 

2. Mencegah terjadinya pegawai yang minta berhenti untuk pindah 

kerja, dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai. 

3. Sebagai wahana untuk memotivasi pegawai agar dapat mengem-

bangkan bakat dan kemampuannya. 

4. Mengurangi subyektivitas dalam promosi. 

5. Memberikan kepastian hari depan. 

6. Sebagai usaha untuk mendukung organisasi memperoleh tenaga 

yang cakap dan trampil dalam melaksanakan tugas. 

Dalam pernyataan Syuhadhak (dalam Kadarisman); informasi 

karir, akan memotivasi pegawai untuk merencanakan karir mereka 

masing-masing, dalam arti kepada mereka yang potensial dan mampu 

mengembangkan dirinya dapat mempersiapkan diri untuk berkarir 

sampai dengan posisi puncak di organisasi tersebut. Sedangkan bagi 

mereka yang cukup puas dengan posisi menengah atau rendah juga 
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dapat memposisikan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada diri 

mereka masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut, suatu organisasi 

harus membuat suatu pengembangan karir sebagai suatu kunci strategi 

bisnis jika ingin bertahan hidup dalam persaingan bisnis yang semakin 

tajam. Dalam abad teknologi informasi seperti sekarang ini organisasi 

lebih bersandar pada pegawai-pegawai yang memiliki keahlian dan 

inovasi yang merupakan investasi penting (Syuhadhak, 2007: 174).8 

 

Dengan sistem memberikan mereka sebuah kesempatan untuk 

aktualisasi diri mengembangkan dan mencapai potensi mereka maka 

membuat pegawai merasa puas terhadap pekerjaan mereka. Sebagian 

besar karyawan memahami bahwa (bila tiba harinya) paling tidak 

mereka akan dapat lebih mudah dipasarkan.9 Pernyataan Gary Dessler 

ini, harus mampu dan penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh 

pemimpin dan setiap pegawai yang bersangkutan. Selain program-

program pengembangan karier memang sudah diprogramkan akan 

tetapi kepada masing-masing pegawai diberikan kebebasan untuk bisa 

mengembangkan kariernya.  

 

 

D. Manajemen Pengembangan Karier Pegawai 

 

Kata manajemen telah menjadi milik publik, dalam pemberian 

makna pun setiap orang mengartikannya berdasarkan sudut pandang 

dan kepentingan masing-masing. Secara umum kebanyakan orang 

memberi arti manajemen adalah sebagai proses mengelola, mengatur, 
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dan mempengaruhi orang laing; yang mulai dari suatu perencanaan, 

pelaksanaan, pengorganisasian, pegawasan dan evaluasi.  

 

Manajemen SDM sebagaimana dari makna manajemen tersebut 

di atas bahwa SDM harus dikelola melalui fungsi-fungsi manajemen 

sebagaimana telah disebutkan di atas. Suatu manajemen sumber daya 

manusia atau pegawai organisasi atau perusahaan harus dapat dikelola 

dengan profesional melalui fungsi-fungsi manajemen tersebut. Dan ini 

sudah menjadi rahasia umum bahwa pada setiap organisasi dalam 

manajemen SDM pegawai memang sudah menjadi perencanaan awal 

terhadap pengembangan karier tersebut. 

 

Adapun pengembangan karier pegawai dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan dapat saja dilakukan melalui suatu bagan berikut 

ini:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 5.1 Pengembangan Karier 

Sumber: Afriani, (2019). 

 

Dari gambar di atas lebih dapat diuraikan sebagai berikut: 

Perencanaan karier 

Umpan balik 

Pengembangan 

kareir 

Sasaran-sasaran 

karier 

Jalur-jalur karier 
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1. Perencanaan karier 

Supaya proses perencanaan karier dapat berjalan dengan baik 

maka antara organisasi dan pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai 

berikut:11  

a. Dialog. 

b. Bimbingan 

c. Keterlibatan individual 

d. Umpan balik 

e. Mekanisme perencanaan karier 

2. Jalur karier 

Pola pekerjaan berurutan yang membentuk karier seseorang. 

Kunci pokok dalam karier pada dasarnya terletak pada 2 (dua) hal 

yaitu; kemampuan intelektual dan keperibadian dalam kepemimpinan. 

3. Sasaran karier 

Posisi di waktu yang akan datang dimana seseorang termotivasi 

untuk mencapai sebagai bagian dari karier. 

4. Pengembangan karier 

Seorang karyawan akan dapat menduduki jabatan tertinggi 

apabila pernah menduduki jabatan-jabatan yang langsung menjadi 

sasaran pokok organisasi tersebut. 

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang 

lain. Definisi Mary Parker Follet ini berarti bahwa seorang manajer 

bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai 

tujuan organisasi.12 Pengembangan adalah peningkatan pribadi yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karier dan 



113 

 

peningkatan oleh departemen personalia untuk mencapai suatu 

rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi.13 

 

Karier adalah adalah keseluruhan jabatan/pekerjaan/posisi yang 

dapat diduduki seseorang selama kehidupan kerjanya dalam organisasi 

atau dalam beberapa organisasi.14 Sedangkan menurut Mondy (1993), 

pengembangan karir (career development) meliputi aktivitas-aktivitas 

untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir 

yang direncanakan. Lebih lanjut Mondy menjelaskan beberapa prinsip 

dalam pengembangan karir antara lain :15 

 

1. Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap pengembangan karir. Bila setiap hari pekerjaan 

menyajikan suatu tantangan yang berbeda, apa yang dipelajari di 

pekerjaan jauh lebih penting daripada aktivitas rencana pengem-

bangan formal. 

 

2. Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh 

permintaan pekerjaan yang spesifik. Skill yang dibutuhkan untuk 

menjadi supervisorakan berbeda dengan skill yang dibutuhkan 

untuk menjadi middle manager. 

 

3. Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum 

memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jika 

tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh seorang individu 

maka individu yang telah memiliki skill yang dituntut pekerjaan 

akan menempati pekerjaan yang baru. 
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4. Waktu yang digunakan untuk pengembangan karier dapat saja 

direduksidikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan 

pekerjaan individu yang rasional. 

Prinsip dari manajemen pengembangan karier adalah bagaimana 

proses-proses pengembangan karier tersebut dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan langsung dengan hal-

hal yang sangat subtansial dengan kepentingan organisasi. Manajemen 

karier tidak semata-mata yang kebanyakan dan sering dilakukan oleh 

banyak lembaga misalnya program pengembangan karier dijadikan 

sebagai suatu proyek yang menghasilkan uang bagi penyelenggaranya. 

Kasus semacam ini sudah menjadi rahasia umum, seolah-olah setiap 

program pengembangan karier itu adalah jalan untuk mendapatkan 

uang bagi pihak-pihak tertentu.  

 

E. Perencanaan Pengembangan Karier 

 

Dalam pengembangan karier pegawai, harus ditentukan oleh 

nilai-nilai perencanaan yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan 

karier pegawai tersebut. Nilai-nilai perencanaan dalam manajemen 

sumber daya manusia adalah faktor-faktor apa saja yang dilakukan 

dalam perencanaan pengembangan SDM, termasuk misalnya, analisis 

waktu kapan dilakukan dan program seperti apa untuk pengembangan 

karier pegawai tersebut; bagaimana dengan pembiayaan, kurikulum 

pengembangan karier SDM pegawai; semuanya ini merupakan kajian 
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perencanaan awal dari manajemen karier SDM pegawai yang mempu-

nyai nili-nilai yang efektif dan efisien dalam sebuah perencanaan.  

 

Dalam penetapan perencanaan karier SDM tersebut tidak harus 

bersifat kaku oleh aturan organisasi itu sendiri tetapi harus lebih 

leluasa, sehingga sesuatu yang dilakukan tidak bersifat berokrasi kaku. 

Proses demi proses pengembangan karier pegawai berjalan lancar, 

tidak merasa dibelenggu aturan yang sifatnya dibuat-buat oleh sendiri 

organisasi. Misalnya aturan birokrasi organisasi, kecuali ada hal yang 

membuat pertimbangan yaitu program menyesuaikan dengan aturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dan ini, tinggal hanya disesuaikan 

oleh masing-masing organisasi atau perusahaan.  

 

Suatu perencanaan karir merupakan bagian yang sangat penting, 

bahkan ikut menentukan dinamika organisasi, dalam rangka 

manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup perencanaan karir 

mencakup hal-hal sebagai berikut :16 

 

1. Perencanaan jenjang jabatan/ pangkat individu karyawan/ anggota 

organisasi. 

2. Perencanaan tujuan-tujuan organisasi. 

 

Oleh Susilo, menekankan bahwa; kedua hal tersebut tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling berkaitan. Karena 

jelas bahwa seseorang dijenjang karirkan justru untuk menunjang 

kepentingan dan atau tujuan-tujuan organsiasi yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu setiap perencanaan karir pasti mengarah kepada 
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tercapainya kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan organisasi. 

Makin lancar perencanaan dan pelaksanaan karir anggota organisasi 

sesuai persyaratan yang ada, dan makin membuat dinamis organisasi 

yang bersangkutan.17 

 

Departemen personalia harus mengambil peran aktif dalam 

perencanaan karier karyawan (pegawai). Perencanaan karier perlu 

ditangani karena rencana-rencana sumberdaya manusia menunjukkan 

berbagai kebutuhan staffing organisasi dari waktu yang akan datang 

dan berkaitan dengan kesempatan-kesempatan karier. Di samping itu, 

manajer personalia selalu berkepentingan dengan kesempatan-

kesempatan latihan atau pengembangan. Berbagai manfaat yang akan 

diperoleh bila departemen personalia terlibat dalam perencanaan 

karier adalah :18 

 

1. Mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. 

2. Menurunkan perputaran karyawan. 

3. Mengungkap potensi karyawan. 

4. Mendorong pertumbuhan (memotivasi agar karier karyawan 

tumbuh dan berkembang). 

5. Mengurangi penimbunan. 

6. Memuaskan kebutuhan karyawan. 

7. Membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah 

disetujui. 

 

Dalam praktek, departemen personalia mendorong perencanaan 

karier dengan tiga cara: melalui pendidikan karier, penyediaan 
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informasi, dan konseling.19 Lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai 

berikut: 

 

1. Pendidikan Karier 

Dalam kenyataannya, banyak karyawan yang kurang atau tidak 

tahu tentang perencanaan karier. Mereka sering tidak mengetahui 

kebutuhan dan keuntungan-keuntungan perencanaan karier. Karyawan 

juga sering kurang mempunyai informasi yang diperlukan untuk 

membuat rencana-rencana kerier mereka secara sukses. Department 

personalia bertugas untuk mengatasi kedua keterbatasan tersebut. 

Departemen personalia dapat meningkatkan kesadaran karyawan 

akan pentingnya perencanaan karier melalui berbagai macam teknik 

pendidikan. Sebagai contoh, pidato-pidato pengarahan, edaran-edaran, 

dan memorandum dari para manajer puncak bisa menstimulasi minat 

karyawan pada biaya rendah. Di samping itu berbagai keindahan 

lokakarya dan seminar tentang  perencanaan karier meningkatkan 

minat karyawan dengan mengemukakan konsep-konsep pokok yang 

berhubungan dengan perencanaan karier. Pertemuan-pertemuan 

semacam itu membantu karyawan untuk menetapkan sasaran-sasaran 

karier, mengidentifikasikan jalur-jalur karier, dan mengungkapkan 

kegiatan-kegiatan perkembangan karier. Kegiatan-kegiatan pendidikan 

karier ini bisa dilengkapi dengan informasi perencanaan karier yang 

dicetak atau direkam. Bila departemen personalia tidak mempunyai 

staf yang diperlukan untuk melaksanakan program-program 

pendidikan, perusahaan dapat menggunakan koonsultan. 
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2. Informasi Pada Perencanaan Karier 

 

Departemen personalia seharusnya memberikan kepada 

karyawan berbagai informasi yang mereka butuhkan untuk 

merencanakan karier. Sebagian informasi telah tersedia sebagai bagian 

system informasi sumberdaya manusia. Sebagai contoh, deskripsi dan 

spesifikasi jabatan adalah informasi yang sangat berguna bagi seorang 

karyawan yang sedang mencoba untuk mengestimasi sasaran-sasaran 

kariernya. Departemen personalia juga dapat mengidentifikasikan 

lowongan-lowongan pekerjaan di waktu yang akan datang melalui 

rencana-rencana kepegawaian. 

 

Bila pekerjaan yang berbeda memerlukan keterampilan yang 

sama, maka disebut job families. Jalur karier dalam suatu “keluarga” 

pekerjaan membutuhkan tambahan latihan sedikit karena 

keterampilan-keterampilan setiap pekerjaan sangat berkaitan. Dengan 

tersedianya informasi tentang “keluarga” pekerjaan, maka para 

karyawan dapat menemukan berbagai jalur karier yang feasible. 

Mereka kemudian dapat mengevaluasi jalur-jalur karier tersebut 

dengan bertanya kepada karyawan lain yang pernah memegang 

jabatan-jabatan yang ada sepanjang jalur. 

 

Departemen personalia juga dapat mendorong perencanaan 

karier melalui penyediaan informasi tentang berbagai alternatif jalur 

karier. Informasi ini mencakup juga persyaratan-persyaratan jabatan 

yang harus dipenuhi. 
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3. Konseling Karier 

 

Untuk membantu para karyawan menetapkan sasaran-sasaran 

karier dan menentukan jalur-jalur karier yang tepat, departemen 

personalia bisa menawarkan bimbingan karier. bimbingan ini 

hendaknya dilakukan oleh seorang pembimbing yang cakap sebagai 

sumber saran. Pembimbing (konselor) mungkin hanya perlu 

mendengarkan minat karyawan dan memberikan informasi pekerjaan 

tertentu. Atau pembimbing bisa membantu karyawan menyingkap 

minat mereka dengan melakukan dan menginterpretasikan tes-tes 

bakat dan keterampilan. 

 

Pembimbing karier harus menyadari bahwa suatu karier 

hanyalah merupakan bagian dari rencana hidup seseorang, sehingga 

rencana karier yang disarankan seharusnya dalah bagian integral 

rencana hidup itu. Ini berarti rencana karier mencakup penilaian diri 

karyawan. Di samping rencana hidup, penilaian diri juga meliputi 

persediaan diri. Komponen-komponen persediaan diri menyangkut 

semua bakat dan minat kerja, serta berbagai keterampilan dan 

kecakapan karyawan. Bila pembimbing karier dapat memperoleh hasil 

evaluasi diri yang terinci dan jujur, maka hal ini akan membantu untuk 

memusatkan pemikiran mereka tentang kekuatan dan kelemahan 

dirinya. Kemudian para karyawan dapat memadukan kemampuan dan 

keinginan mereka dengan informasi karier yang tersedia. 

 

Suatu rencana karier yang memadukan keinginan karyawan 

dengan jalur karier yang paling sesuai dengan kenyataan bisa 
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merugikan bila faktor-faktor lingkungan diabaikan. Oleh karena itu, 

pembimbing karier perlu menginformasikan kepada karyawan 

kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan yang akan 

mempengaruhi karier mereka. sebagai contoh, perubahan teknologi 

pemrosesan kata (words processing) akan mempengaruhi karier 

karyawan pengetik. 

 

 

 

F. Pelaksanaan Pengembangan Karier 

 

Tahap kedua dari manajemen karier pegawai adalah pelaksanaan 

dimana dilaksanakan berbagai program pengembangan karier tersebut. 

Atau tahap ini juga disebut sebagai implementasi, yang langsung 

berhubungan dengan pendekatan dan teknik pelaksanaan.  

 

Implementasi rencana-rencana karier memerlukan pengem-

bangan karier. Pengembangan karier merupakan upaya-upaya pribadi 

seorang karyawan untuk mencapai suatu rencana karier. Kegiatan- 

kegiatan ini mungkin didukung departemen personalia, atau tidak 

tergantung pada departemen.  

 

Berikut akan dibahas taktik-taktik yang dapat digunakan para 

karyawan dalam pengembangan karier, dan kemudian dirinci peranan 

departemen personalia dalam kegiatan-kegiatan tersebut.20 yaitu 

dimulai pengembangan karier individual setiap pegawai. 
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Titik awal pengembangan karier dimulai dari diri karyawan. 

Setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan 

kariernya. Setelah komitmen pribadi dibuat, beberapa kegiatan 

pengembangan karier dapat dilakukan. Kegiatan- kegiatan tersebut 

mencakup:21 

 

1. Prestasi Kerja 

Kegiatan paling penting untuk memajukan karier adalah prestasi 

kerja yang baik, karena hal ini mendasari semua kegiatan 

pengembangan karier lainnya. Kemajuan karier sangat tergantung 

pada prestasi kerja (performance). 

 

2. Exposure 

Kemajuan karier juga ditentukan oleh exposure. Exposure berarti 

menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, 

transfer dan kesempatan-kesempatan lainnya. Tanpa exposure, 

karyawan yang berprestasi baik mungkin tidak memperoleh 

kesempatan untuk mencapai sasaran-sasaran kariernya. Para 

manajer mendapatkan exposure terutama melalui prestasi, 

laporan-laporan tertulis, presentasi lisan, kerja panitia, pelayanan 

masyarakat, dan bahkan lama jam kerja mereka. 

 

3. Permintaan Berhenti 

Bila seorang karyawan melihat kesempatan karier yang lebih 

besar di tempat lain, permintaan berhenti mungkin merupakan 

suatu cara untuk mencapai sasaran karier. Banyak karyawan –

terutama para manajer professional- berpindah-pindah perusahaan 
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sebagai bagian strategi karier mereka. Bila hal itu dilakukan 

secara efektif, mereka biasanya mendapatkan promosi, kenaikan 

gaji, dan pengalaman baru. Permintaan berhenti untuk 

melanjutkan karier di perusahaan lain sering disebut leveraging. 

Bagaimanapun juga, bila teknik ini terlalu sering digunakan akan 

merugikan karyawan sendiri. 

 

4. Kesetiaan Organisasional 

Dalam banyak organisasi, orang-orang meletakkan kemajuan 

karier tergantung pada kesetiaan organisasional. Kesetiaan 

organisasional rendah pada umumnya ditemui pada diri para 

sarjana baru (yang mempunyai penghargaan tinggi, sehingga 

sering kecewa dengan perusahaan pertama mereka) dan para 

professional (yang kesetiaan pertamanya adalah pada profesi 

mereka). Dedikasi jangka panjang terhadap perusahaan yang 

sama akan menurunkan tingkat perputaran tenaga kerja. 

5. Mentors And Sponsors 

Seorang mentor adalah orang yang menawarkan bimbingan karier 

informal. Karyawan atau mentor dalam banyak perusahaan 

menyadari bahwa hubungan diantara mereka ada dan berguna 

bagi pengembangan karier. Bila mentor dapat menominasi 

karyawan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan karier, seperti 

program-program latihan, transfer, atau promosi, maka dia 

menjadi sponsor. Seorang sponsor adalah orang dalam organisasi 

yang dapat menciptakan kesempatan-kesempatan pengembangan 
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karier bagi orang-orang lain. Sering sponsor karyawan langsung 

adalah atasan langsung. 

6. Kesempatan-kesempatan untuk Tumbuh 

Bila karyawan meningkatkan kemampuan, misal melalui program 

latihan, pengambilan kursus-kursus atau penambahan gelar, maka 

berarti mereka memanfaatkan kesempatan untuk tumbuh. Hal ini 

berguna baik bagi departemen personalia dalam pengembangan 

sumberdaya manusia internal maupun bagi pencapaian rencana 

karier karyawan. 

 

G.  Program Pengembangan Karier Pegawai 

 

Pengembangan karier pada prinsipnya adalah pengembangan 

keperibadian yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan terhadap 

setiap pegawai. Pengembangan karier pegawai disesuaikan dengan 

kebutuhan organisiasi yang mampu mengatasi sejumlah permasalahan 

yang dialami organisasi atau perusahaan. 

 

Diharapkan dengan sejumlah program pengembangan karier 

tersebut sejumlah masalah-masalah yang dihadapi organisasi dapat 

teratasi. Beberapa program pengembangan karier yang dilakukan oleh 

organisasi atau perusahaan diantaranya: 

 

1. Pendidikan studi lanjut 
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Pendidikan studi lanjut merupakan salah satu pendekatan yang 

paling efektif dalam pengembangan karier pegawai. Studi lanjut yaitu 

suatu proses peningkatan jenjang pendidikan oleh pegawai melalui 

kembali diberikan kesempatan tugas belajar atau izin belajar. Seorang 

pegawai, pertama diterima menjadi karyawan tingkat pendidikannya 

sarjana S1, kemudian diberikan peluang untuk melanjutkan ke jenjang 

Magister (S2) dan ke jenjang Doktor atau S3.  

Diupayakan oleh organisasi dalam menugasbelajarkan pegawai 

harus sesuai dengan keahlian atau ilmu pegawai yang bersangkutan, 

termasuk kesesuaian dengan kebutuhan organisasi akan suatu ilmu 

pengetahuan. Selain itu, pegawai yang telah menyelesaikan tugas 

belajar harus diberi kesempatan untuk bekerja kembali dan berkarier 

dalam organisasi atau perusahaan tempatnya ia bekerja semula. 

2. Workshop atau Pelatihan  

Suatu workshop atau pelatihan merupakan bentuk pendidikan 

untuk pengembangan karier. Workshop atau pelatihan bersifatnya 

selalu sering dilakukan dalam waktu berdekatan, dan untuk Workshop 

atau pelatihan tersebut bisa nasional atau internasional. Satu dan 

sangat penting untuk pegawai dalam bentuk mengikuti kegiatan ini 

adalah untuk memperoleh informasi terbaru suatu ilmu pengetahuan.  

 

Untuk mengarahkan pengembangan karier agar menguntungkan 

organisasi dan pegawai atau karyawan, departemen personalia sering 

mengadakan program-program latihan dan pengembangan bagi para 

pegawai/karyawan. Di samping itu, departemen personalia perlu 
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mengusahakan dukungan manajemen, memberikan umpan balik 

kepada karyawan dan membangun suatu lingkungan kerja yang 

kohesif untuk meningkatkan kemampuan dan keinginan karyawan 

dalam melaksanakan pengembangan karier.15 

 

Program pengembangan karir merupakan upaya-upaya yang 

dilakukan perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada 

pegawainya dalam meningkatkan performa kerja. Program 

pengembangan karir ini tidak harus berupa kegiatan-kegiatan besar 

yang rumit, melainkan cukup dengan cara-cara sederhana. Menurut 

Samsudin (2010), desain program pengembangan karir dibedakan 

dalam tiga fase yaitu :22 

 

1. Fase Pencernaan 

Fase ini meliputi upaya penyelarasan rancangan karir karyawan 

dengan karir perusahaan. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam 

melaksanakan tugas. 

 

2. Fase Pengarahan 

Fase ini dimaksudkan untuk membantu para pekerja agar mampu 

mewujudkan perencanaan karirnya menjadi nyata. Caranya bisa 

dengan pengarahan melalui konseling atau pendekatan 

menggunakan pelayanan informasi. 

 

3. Fase Pengembangan 
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Fase ini merupakan cara karyawan dalam mewujudukan 

kreativitas dan inistiatifnya untuk menduduki posisi pada masa 

mendatang. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti 

mentoring, pelatihan, rotasi jabatan, dan program beasiswa. 

 

Ada beberapa metode/cara yang biasanya dipakai dalam 

program pengembangan karir. Menurut sumber dari bulelengkab.go.id 

dalam artikel “pentingnya program pengembangan karir untuk 

karyawan” maka ada beberapa metode/cara yang dapat digunakan, 

yaitu :23 

 

1. Pendidikan dan Pelatihan 

Metode ini menjadi salah satu cara perusahaan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, 

serta pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan ini adalah 

seperti perencanaan karir, pembelajaran, rotasi pekerjaan, 

pelatihan dan bimbingan, bussines games, simulasi, magang, dan 

lain sebagainya. 

 

2. Promosi 

Promosi menjadi bentuk program pengembangan karir yang 

diharapkan oleh karyawan karena mereka bisa mendapat jabatan 

dengan posisi yang lebih tinggi. Umumnya, promosi juga akan 

diikuti oleh tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi pula, 

namun semua akan sebanding dengan income dan fasilitas yang 

didapat. Pelaksanaan promosi tentu harus memperhatikan syarat-
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syarat seperto pengalaman, tingkat pendidikan, kejujuran, 

loyalitas, dan sebagainya. 

 

3. Mutasi 

Mutasi merupakan perubahan posisi/jabatan atau tempat bekerja 

yang dilakukan pimpinan perusahaan kepada karyawannya baik 

secara horizontal maupun vertical. Prinsip dari program mutasi ini 

adalah memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tepat dengan 

pekerjaan yang sesuai sehingga produktivitas kerja meningkat. 

 

 

 

 

 

H. Istilah-Istilah Penting Dalam Bab Ini 

 

Departemen 

Internal 

Jabatan 

Karier 

Komponen 

Manajemen 

Organisasi 

Pegawai 

Pendidikan 

Personalia 

Potensial 

Prestasi 

Skill 

Strategi 
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I. Pertanyaan Diskusi 

 

1. Jelaskan menurut pendapat Anda masing-masing pengertian 

karier pegawai. 

2. Sebutkan alasan Anda mengapa pengembangan karier pegawai 

tersebut perlu dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan? 

3. Bagaimanakah manajemen pengembangan karier pegawai yang 

baik?. Silahkan Anda jelaskan. 

4. Sebutkan nila-nilai dalam perencanaan pengembangan karier 

pegawai. 

5. Bagaimanakah pelaksanaan pengembangan karier yang efektif? 

Jelaskan. 

6. Sebutkan program-program pengembangan karier pegawai 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan.  
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BAB 6 

PEMELIHARAAN HUBUNGAN KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A. Pendahuluan 

 

Keberlangsungan hidup organisasi atau perusahaan dipengaruhi 

oleh terpeliharanya hubungan antar karyawan dengan organisasi atau 

perusahaan tersebut. Kerja sama yang baik dan saling mendukung 

dalam setiap kebijakan organisasi harus bisa ditunjukkan oleh semua 

anggota organisasi atau karyawan.  

 

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami 

dengan baik tentang: 

1. Pendahuluan 

2. Pemeliharaan hubungan kerja 

3. Pentingnya pemeliharaan hubungan kerja 

4. Tujuan pemeliharaan hubungan kerja 

5. Manfaat pemeliharaan hubungan kerja 

6. Pendekatan pemeliharaan hubungan kerja 

7. Istilah-Istilah penting dalam Bab ini 

8. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan 
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Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai peraturan yang 

berlaku sebagai etik kerja yang menuntun karyawan dalam bekerja. 

Dari semua aturan yang diterapkan organisasi atau perusahaan ini, 

akan tercipta budaya kerja yang baik dan sehat bagi organisasi atau 

perusahaan. Suatu budaya yang terbangun dari kode etik menciptakan 

tradisi kebiasaan yang kondusif dan sehat bagi organisasi. Pandangan 

ini memberi maksud bahwa suatu kondisi yang kondusif dan sehat 

tidak sebatas lingkungan yang asri dengan penataan taman yang indah. 

Tapi lebih dari itu, diikuti suatu keindahan yang terpanah dari tercipta 

dan terpeliharanya hubungan kerja karyawan dalam organisasi.  

Berawal dari aturan kode etik atau aturan kerja akan terbangun 

dan terpelihara hubungan kerja antar personal dalam unit organisasi 

tersebut. Sejumlah aturan yang dibuat harus mampu dilaksanakan oleh 

pegawai dan tidak ada yang terkesan dipaksakan. Sejumlah aturan 

tersebut harus diundangkan dalam aturan kode etik organisasi dan 

setelah itu melalui sosialisasi kepada semua personel pegawai dalam 

organisasi atau perusahaan.  

Dari itu, semua pegawai yang merupakan karyawan organisasi 

atau perusahaan mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal untuk 

melaksanakan sejumlah aturan yang berupa kode etik tersebut. Dan 

hubunan antar personel dan dengan organisasi atau perusahaan harus 

saling menjaga dan melaksanakan tugas pokoknya masing-masing 

dengan tidak saling benturan tentang tugas dan fungsi. 
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Dengan mampunya dilaksanakan berbagai aturan atau kode etik 

tersebut sekaligus dapat menata manajerial organisasi atau perusahaan 

dan ini akan berefek terpeliharanya hubungan baik antara karyawan 

dan organisasi. 

 

B. Pemeliharaan Hubungan Kerja 

 

Pemeliharaan suatu hubungan kerja sebagai bentuk membangun 

organisasi atau perusahaan ke arah visi dan misi organisasi tersebut. 

Sejumlah pendekatan membangun terpeliharanya hubungan baik antar 

karyawan dan perusahaan harus mampu dipetahkan oleh organisasi. 

Karena pemeliharaan hubungan kerja mempunyai makna sebagai 

upaya untuk menjaga hubungan baik semua orang dalam organisasi 

tersebut. 

 

Untuk bisa memahami lebih mendalam berikut akan dipaparkan 

beberapa pendapat dari makan pemeliharaan hubungan kerja yang 

dikutip dari berbagai sumber, diantaranya: 

 

Pertama, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau 

meninggalkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, agar mereka 

tetap loyal, dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan. Pemeliharaan karyawan harus mendapat perhatian yang 

sungguh-sungguh dari manajer. Jika pemeliharaan tersebut kurang 

diperhatikan, maka sikap, semangat kerja, dan loyalitas karyawan 

akan menurun. Supaya karyawan bersemangat kerja, berdisplin tinggi, 
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dan bersikap loyal dalam menunjang tujuan perusahaan maka fungsi 

pemeliharaan mutlak mendapat perhatian manajer.1 

 

Kedua, pengertian pemeliharaan menurut Hasibuan (2000;176), 

adalah “usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, 

mental, dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja 

produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan”. 

Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan 

yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta 

berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.2 

 

Ketiga, hubungan kerja adalah hubungan-hubungan dalam 

rangka pelaksanaan kerja antara para pekerja dengan pengusaha dalam 

suatu perusahaan yang berlangsung dalam batas-batas perjanjian kerja 

dan peraturan kerja yang telah disepakati bersama oleh pekerja dan 

pengusaha. Terwujudnya hubungan kerja, maka baik pengusaha 

maupun pekerja yang bersangkutan masing-masing telah terikat isi 

perjanjian tersebut dan masing-masing telah memperoleh hak, dimana 

pengusaha berhak memerintah dan menugaskan pekerja agar bekerja 

dengan giat dan rajin tanpa melampaui batas-batas isi perjanjian kerja, 

dan pekerja berhak menerima upah dan jaminan-jaminan lainnya yang 

diberikan pengusaha tanpa melampaui pula batas-batas isi perjanjian 

kerja.3 

 

Memelihara hubungan sebagaimana disebutkan di atas dapat 

saja dilakukan melalui dari awal yaitu telah dibuatnya komitmen dan 

perjanjian kerja yang sama-sama diterima oleh kedua belah pihak. 
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Sesuatu yang sudah dipersiapkan dari awal berupa kontrak kerja atau 

kesepakatan sejenis, akan membuat kedua belah peihak kedepannya 

saling tidak menyalahkan karena di awal telah ada kesepakatan 

bersama. Kesepakatan atau kontrak ini merupakan lingkup pekerjaan 

yang dikerjakan oleh pegawai termasuk upah atau gaji yang diterima 

termasuk kewajiban organisasi yang bersangkutan.   

 

 

C.  Pentingnya Pemeliharaan Hubungan Kerja 

 

Di awal telah dijelaskan bahwa pemeliharaan hubungan kerja 

adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi atau 

perusahaan. Setiap unit bisnis (organisasi atau perusahaan) semuanya 

mempunyai tujuan baik secara peribadi, organisasi, maupun tujuan 

untuk sosial kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan tersebut sudah 

barang tentu pemeliharaan hubungan kerja menjadi dasar perioritas 

dalam melangsungkan kehidupan organisasi atau perusahaan.  

 

Untuk mengetahui lebih mendalam begitu penting pemeliharaan 

hubungan kerja dalam organisasi atau perusahaan diuraikan beberapa 

pendapat yang dikutip dari pakar manajemen sumber daya manusia, 

diantaranya: 

 

Pertama, menurut Flippo bahwa, the maintenance function of 

personnel is concerned primarily with preserving the physical, mental, 

and emotional condition of employees. Karyawan adalah sebagai asset 

(kekayaan) utama setiap perusahaan, yang selalu ikut aktif berperan 
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dan paling menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan. Oleh 

karena itu, keamanan dan keselamatannya perlu mendapat pemeliha-

raan sebaik-baiknya dari pimpinan perusahaan.4 

 

Kedua, pemeliharaan (maintenance) karyawan harus mendapat 

perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer. Jika pemeliharaan 

karyawan kurangdiperhatikan, semangat kerja, sikap, loyalitas 

karyawan akan menurun. Absensinya dan turn-over meningkat, 

disiplin akan menurun, sehingga pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, dan pengintegrasian karyawan yang telah dilakukan 

dengan baik dan biaya yang besar kurang berarti untuk menunjang 

tercapainya tujuan perusahaan.5 

 

Ketiga, supaya karyawan semangat bekerja, berdisiplin tinggi, 

dan bersikap loyal dalam menunjang tujuan perusahaan maka fungsi 

pemeliharaan mutlak mendapat perhatian manajer. Tidak mungkin 

karyawan bersemangat bekerja dan konsentrasi penuh terhadap 

pekerjaanya jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan dengan 

baik.6 

 

Keempat, Mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan 

unsur yang terpenting, pemeliharaan hubungan yang kontinue dan 

serasi dengan para karyawan dalam setiap organisasi menjadi sangat 

penting. Teori manajemen sumber daya manusia memberi petunjuk 

bahwa hal-hal yang penting diperhatikan dalam pemeliharaan 

hubungan tersebut antara lain menyangkut motivasi dan kepuasan 

kerja, penanggulangan stres, konseling dan pengenaan sanksi 
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disipliner, sistem komunikasi, perubahan dan pengembangan 

organisasi serta peningkatan mutu hidup kekaryaan para pekerja.7 

 

 

D. Tujuan Pemeliharaan Hubungan Kerja 

 

Untuk tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan maka dari 

itu, pemeliharaan hubungan kerja dengan karyawan menjadi tujuan 

utama bagi organisasi. Era sekarang ini, keberlangsungan manajerial 

dan hidupnya organisasi atau perusahaan tidak semata-mata ditangan 

pemilik organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Dapat disebut 

bahwa suatu organisasi atau perusahaan bukanlah menarah gading 

yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa ada dukungan 

karyawan atau publik organisasi. 

 

Keberlangsungan dan tumbuh berkembangnya suatu organisasi 

ada ditangan karyawan selaku ujung tombak dalam mewujudkan visi 

dan misi organisasi atau perusahaan. Kenyataan itu menjadi landasan 

bagi setiap organisasi atau perusahaan untuk menciptakan hubungan 

baik demi terpeliharanya hubungan kerja.  

 

Menurut Melayu Hasibuan; tujuan dari pemeliharaan hubungan 

kerja sebagai berikut:8 

 

1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

2. Meningkatkan displin dan menurunkan absensi karyawan.  

3. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan 
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4. Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan.  

5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya.  

6. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan.  

7. Mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. 

8. Mengefektifkan pengadaan karyawan.  

 

Pemeliharaan menjadi sebuah keharusan dalam perusahaan 

untuk mencapai tujuan. Dengan terbangunnya pemeliharaan hubungan 

kerja, akan memberi suatu kontribusi yang besar bagi organisai dalam 

memainkan peran sosialnya.  

 

Ada beberapa hal yang melandasi pelaksanaan pemeliharaan 

SDM menurut Hasibuan (2003: 180), yaitu sebagai berikut:9 

 

1. Asas manfaat dan efesiensi 

Pemeliharaan yang dilakukan harus efesien dan memberikan 

manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. 

Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, 

keamanan, kesehatan dan loyalitas karyawan dalam mencapai 

tujuan. 

 

2. Asas kebutuhan dan kepuasan 

Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program 

pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan 

pemeliharaan, kesehatan dan sikap karyawan baik, sehingga 

mereka mau bekerja secara efektif dan efesien menunjang 

tercapainya tujuan perusahaan. 



135 

 

 

3. Asas keadilan dan kelayakan 

Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program 

pemeliharaan karyawan. Karena keadilan dan kelayakan akan 

menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-

tugasnya, sehingga disiplin, kerjasama dan semangat kerjanya 

meningkat. 

 

4. Asas peraturan legal 

Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, 

Keppres dan keputusan menteri harus dijadikan asas program 

pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konfilk 

dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. 

 

5. Asas kemampuan perusahaan 

Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program 

pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi 

pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancur-

nya perusahaan. 

 

 

 

E. Manfaat Pemeliharaan Hubungan Kerja 

 

Secara prinsip manfaat pemeliharaan hubungan kerja adalah 

untuk kelasungan hidup organisasi. Dan manfaatnya jauh lebih besar 

bagi dan untuk organisasi dari pada manfaatnya untuk pegawai. Oleh 

karyawan dalam pandangan ini sebagai subyek yang mengerjakan 
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berbagai tugas dan fungsi dalam organisasi atau perusahaan. Walau 

misalnya para karyawan atau pegawai mendapat gaji atau upah dari 

perusahaan, namun selain untuk kelangsungan hidupnya dan keluarga 

selebihnya adalah untuk perkembangan perusahaan.   

Beberapa pandangan Ahli, pentingnya pemeliharaan hubungan 

kerja antara pegawai dengan organisasi atau perusahaan dapat disebut-

kan sebagai beriktu: 

Pertama, bahwa pemeliharaan hubungan kerja sangat penting 

dilakukan guna menjamin agar tenaga kerja yang dimiliki perusahaan 

terpelihara produktivitas, efektivitas dan efesiensinya. Dalam 

beberapa kasus, sering kali terdapat fenomena yang dikenal sebagai 

hijacking atau dikenal sebagai pembajakan tenaga kerja. Perusahaan 

telah memiliki tenaga kerja yang baik untuk bekerja di perusahaan, 

tetapi karena perusahaan tidak mampu memberikan kompensasi yang 

terbaik bagi tenaga kerja tersebut sebagai bentuk pemeliharaan tenaga 

kerja, maka akhirnya tenaga kerja tersebut pindah ke perusahaan lain 

dikarenakan perusahaan lain yang merekrut tenaga kerja tersebut 

mampu memberikan kompensasi yang lebih baik dari perusahaan asal 

dimana tenaga kerja tersebut bekerja.10 

Kedua, suatu perusahaan perlu memahami bahwa tenaga kerja 

memiliki motif yang berbeda-beda, oleh karena itu pemenuhan 

terhadap setiap motif tenaga kerja adalah termasuk hal yang harus 

dilakukan perusahaan selain perusahaan menuntut tenaga kerja 

tersebut untuk menunjukkan kinerja yang baik bagi perusahaan. 
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Perusahaan perlu mengagendakan program pemeliharaan tenaga kerja 

melalui konsep pemeliharaan yang selain memberikan penghargaan 

yang sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh tenaga kerjanya, 

juga mampu untuk tetap memelihara tenaga kerja yang terbaik bagi 

perusahaan untuk jangka panjang. Secara garis besar, bentuk 

pemeliharaan tenaga kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

adalah berupa program pemberian kompensasi dan benefit. Pemberian 

kompensasi adalah penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai 

balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Adapun 

benefit adalah penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan 

bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap 

dapat terpelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan 

kinerja yang terbaik bagi perusahaan.11 

 

Pendapat pakar SDM di atas menyebutkan bahwa salah satu 

pendekatan memelihara hubungan kerja adalah dengan memberikan 

kompensasi kepada karyawannya. Kompensasi ini pada prinsipnya 

tidak hanya sebatas atau berupa gaji saja, akan tetapi tunjangan dan 

transportasi setiap harinya tetap ada dibayarkan oleh perusahaan atau 

organisasi. Dengan pendakatan seperti ini; karyawan akan terbangun 

motivasinya dalam bekerja, sehingga perhatian perusahaan harus lebih 

besar terhadap pegawainya.  

 

 

 

 

F. Pendekatan Pemeliharaan Hubungan Kerja 
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Pemiliharaan hubungan kerja dapat dilakukan dengan berbagai 

pendekatan. Berbagai pendekatan tersebut dilakukan dan dibangun 

karena antara pegawai dan organisasi saling ketergantungan satu sama 

lainnya. Perlibatan secara aktif para pegawai setiap kegiatan insidental 

dalam perusahaan sebagai salah satu pendekatan membangun dan 

terpeliharanya hubungan kerja. Sebab dengan sistem tersebut pegawai 

merasa dihargai dan dipergunakan dalam agenda-agenda khusus. 

 

Selain itu, kepedulian organisasi atau perusahaan terhadap setiap 

pegawai akan mampu memberi rasa tanggung jawab pegawai terhadap 

organisasi. Dalam hal ini pula, oleh organisasi atau perusahaan harus 

bisa memandang bahwa pegawai adalah asset masa depen organisasi 

yang tidak terhingga nilainya. Jadi melalui kepedulian sosial tersebut 

akan menjadikan pegawai untuk merasa memiliki terhadap perusahaan 

dan dengan merasa memiliki ini, para karyawan meras bertanggung 

jawab dalam pengembangan organisasi. 

 

Suasana kerja dan lingkungan kerja yang baik sangat diharapkan 

dalam jalinan hubungan kerja, dapat diciptakan melalui:12 

 

1. Adanya syarat-syarat kerja yang baik. 

2. Hubungan antara pengusaha dengan stafnya dan para pekerja baik 

atasan maupaun bwahan yang harmonis, sehingga antara 

masinng-masing selalu timbul toleransi. 

3. Hubungan antara pekerja dengan sesama pekerja lainnya. 

4. Keadaan perusahaan dan usahanya 
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Kenapa faktor tersebut akan dapat menciptakan suasana dan 

lingkungan kerja yang baik, menyenangkan, tentram dan tertib, kalau 

dalam perwujudan benar-benar dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, kerena Undang-Undang Dasar 1945 

yang didasari Pancasila merupakan Hukum Dasar yang telah 

mengendalikan perilaku setiap insan Indonesia menjadi insan-insan 

berbudi baik, menjauhkan diri dari nafsu dan keinginan untuk 

meremehkan insan lainnya dan menjauhkan diri dari nafsu memeras 

sesama insan lainnya.13 

 

Hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian 

kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah.14 

 

Pada umumnya perjanjian itu dapat timbul karena adanya 

hubungan kerja antara dua orang atau dua pihak untuk saling berjanji 

dalam melakukan ataupun melaksanakan suatu hal, dimana perjanjian 

kerja sebagai sarana pendahuluan atau sebelum berlangsungnya 

hubungan kerja haruslah diwujudkan sebaik-baiknya dalam arti 

mencerminkan keadilan bagi pengusaha atau bagi pekerja itu sendiri.15 

 

Dalam perjanjian kerja yang mewajibkan hak pekerja pada 

umumnya disimpulkan dalam kewajiban pengusaha demikian pula 

kewajiban pekerja tersimpul dalam hak pengusaha. Adapun kewajiban 

pekerja adalah:16 
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1. Melakukan pekerjaan 

2. Mentaati peraturan tentang melakukan pekerjaan 

3. Membayar ganti kerugian dan denda 

 

Kewajiban-kewajiban pekerja tersebut di sisi lain merupakan 

hak bagi pengusaha, sedangkan kewajiban-kewajiban pengusaha yang 

menjadi hak bagi pekerja adalah sebagai berikut:17 

 

1. Membayar upah 

2. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja 

3. Memberikan surat keterangan 

4. Menungurus perawatan dan pengobatan 

 

Telah dimaklumi bahwa produktivitas suatu organisasi 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kesempatan memperoleh 

pendidikan dan pelatihan tambahan, penilaian prestasi kerja yang adil, 

rasional dan obyektif, sistem imbalan dan berbagai faktor lainnya. 

Motivasi dan kepuasan kerja merupakan bagian dari berbagai faktor 

tersebut. akan  tetapi dilihat dari sudut pemeliharaan hubungan dengan 

para karyawan, motivasi dan kepuasan kerja merupakan bagian yang 

penting.18 

 

Di kalangan para teoritikus dan praktisi manajemen telah lama 

diketahui bahwa masalah motivasi bukanlah masalah yang mudah, 

baik memahaminya apalagi menerapkannya. Tidak mudah karena 

berbagai alasan dan pertimbangan. Akan tetapi yang jelas ialah bahwa 
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dengan motivasi yang tepat para karyawan akan terdorong untuk 

berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena 

menyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan 

dan berbagai sasarannya, kepentingan-kepentingan pribadi para 

anggota organisasi tersebut akan terpelihara.19 

 

Selain motivasi pemeliharaan hubungan juga memerlukan  

komunikasi. Pemeliharaan hubungan dengan karyawan memerlukan 

komunikasi yang efektif. Terlepas dari besar kecilnya suatu 

organisasi, menyelenggarakan komunikasi secara terus-menerus 

merupakan suatu keharusan. Dikatakan demikian karena melalui 

komunikasi berbagai hal menyangkut kehidupan organisasi 

disampaikan oleh satu pihak ke pihak yang lain.20 

 

Dalam praktek, terdapat empat arus komunikasi dalam suatu 

organisasi:21 

 

1. Komunikasi vertikal kebawah 

Komunikasi demikian merupakan wahana bagi manajemen untuk 

menyampaikan berbagai hal kepada bawahannya, seperti perintah, 

instruksi, kebijaksanaan baru, pengarahan, pedoman kerja, nasihat 

dan teguran. 

 

2. Komunikasi vertikal ke atas 

Para anggota organisasi selalu ingin didengar oleh para atasannya. 

Seperti laporan hasil pekerjaan dan masalah yang dihadapi. 
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3. Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal berlangsung antar orang-orang yang 

berada pada tingkat yang sama dalam hierarki organisasi, akan 

tetapi melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda. 

 

4. Komunikasi diagonal 

Komunikasi ini berlangsung antara dua satuan kerja yang berada 

pada jenjang hierarki organisasi yang berbeda, tetapi menyeleng-

garakan kegiatan yang sejenis. 

 

Untuk memberi perhatian khusus kepada karyawan harus dapat 

terbaca oleh organisasi, dengan sebuah penyadaran bahwa berbagai 

hal keberlangsungan hidup organisasi dipengaruhi pegawai dan hal ini 

sifatnya mutlak dan harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan.  

 

 

G. Istilah-Istilah Penting Dalam Bab Ini 

 

Benefit 

Disiplin 

Eksternal 

Fenomena 

Intervensi 

Karyawan 

Kompensasi 

Loyalitas 

Manajer 

Optimal  

Pemeliharaan 
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Perusahaan 

Prestasi 

 

 

 

H. Pertanyaan Diskusi 

 

1. Jelaskan pengertian pemeliharaan hubungan kerja menurut dua 

orang ahli yang anda ketahui! 

2. Mengapa pentingnya pemeliharaan hubungan kerja dalam sautu 

organisasi atau perusahaan? Jelaskan!  

3. Sebutkan tujuan pemeliharaan hubungan kerja dalam suatu 

organisasi atau perusahaan? 

4. Apa saja manfaat pemeliharaan hubungan kerja dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan? Sebutkan? 

5. Bagaimanakah pendekatan pemeliharaan hubungan kerja dalam 

suatu organisasi atau perusahaan? Berikan penjeleasan anda! 
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BAB 7 

SISTEM IMBALAN PEGAWAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A. Pendahuluan 

 

Sistem imbalan berlaku pada setiap organisasi atau perusahaan. 

Pendekatan sistem pengimbalan tersebut berdasarkan peraturan yang 

berlaku bisa atas peraturan pemerintah melalui perundang-undangan 

atau melalui peraturan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. 

Setiap organisasi atau perusahaan memiliki aturan khusus terkait hal 

sistem pengimbalan atau penggajian karyawannya.  

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami 

dengan baik tentang: 

1. Pendahuluan 

2. Definisi sistem imbalan pegawai 

3. Analisis sistem imbalan pegawai 

4. Tujuan imbalan pegawai 

5. Tantangan imbalan pegawai 

6. Evaluasi sistem imbalan pegawai 

7. Istilah-Istilah penting dalam Bab ini 

8. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan 
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Dalam berbagai organisasi atau perusahaan memiliki karyawan 

tetap atau karyawan (pegawai) lepas, sistem pembayaran upah kerja 

pun mempunyai perbedaan. Di perusahaan swasta tingkat besarnya 

gaji karyawan atau pegawai disesuaikan dengan kemampuan anggaran 

perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.  

Selain itu, sistem penggajian pun dalam berbagai perusahaan, 

juga ada yang melakukan transaksional. Organisasi atau perusahaan 

membuat komitmen bersama untuk melakukan transaksional kerja 

dengan menawarkan setiap yang dikerjakan oleh pegawainya dapat 

memperoleh upah berdasarkan perjanjian transaksi atas kesepakatan 

bersama. Transaksional dalam sistem pengimbalan berdasarkan masa 

kerja sangat efektif dalam ketercapaian waktu untuk melaksanakan 

seubuah pekerjaan oleh karyawan. Pendekatan sistem transaksional ini 

selain akan mempercepat selesainya program perusahaan juga akan 

membuat karyawan atau pegawainya untuk melakukan gerak cepat 

dalam bekerja.   

Pentingnya sistem imbalan tersebut sebagai salah satu indikator 

kepuasan dalam bekerja. Besarnya imbalan mencerminkan ukuran 

nilai kinerja karyawan itu sendiri, dan program sistem imbalan juga 

penting bagi perusahaan, hal itu mencerminkan upaya organisasi 

untuk mempertahankan sumber daya manusia atau dengan kata lain 

agar karyawan mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi pada 

perusahaan. 
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Ketidaksesuaian dalam sistem imbalan membuat ketidakpuasan 

karyawan terhadap sistem imbalan yang diterima dapat menimbulkan 

perilaku negatif karyawan terhadap organisasi atau perusahaan dan 

berdampak job involvement menurun komitmen dan akan menurunkan 

prestasi kerjanya. 

Kondisi ini menuntut perusahaan atau organisasi untuk mampu 

mengatasi masalah tersebut, sebab bila tidak akan memperngaruhi 

motivasi kerja karyawan (pegawai). Pendekatan yang diambil bukan 

dalam arti memutuskan hubungan kontrak atau mem-PHK-kan 

pegawai, akan tetapi perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan 

performance lembaganya menjadi untuk mangatasi masalah tersebut.  

 

B. Definisi Sistem Imbalan Pegawai 

 

Imbalan adalah kompensasi burapa gaji atau upah kerja pegawai 

dari organisasi atau perusahaan sebagai bentuk kewajiban yang harus 

dibayarkan dengan mengikuti peraturan yang berlaku atau melalui 

kesepakatan bersama. Sistem imbalan adalah tata cara penggajian dan 

pembayaran gaji kepada pegawai, dalam sistem tersebut menganut 

semua dan banyak sistem yaitu berupa gaji pokok, tunjangan, lembur, 

kompensasi, dana pensiun dan sebagainya. 

 

Sistem imbalan sifatnya selalu beruba; namun permanen bersifat 

tetap, pada awal karyawan diterima gaji atau upah yang dibayarkan 

bisa saja 80 % dari gaji pokok, dan seiring waktu dilakukan perubahan 
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berdasarkan kemampuan organisasi atau persuhaan dengan mengikuti 

peraturan yang berlaku.  

 

Dalam sistem imbalan merupakan suatu bentuk kewajiban bagi 

perusahaan dalam membayar gaji atau upah karyawan dan ini sudah 

menjadi dasar hukum konkrit, untuk tidak membayar gaji atau upah 

karyawan tersebut. Sistem imbalan dibayarkan berdasarkan kontrak 

kesepakatan apakah setiap bulan atau dilakukan perapelan triwulan, 

dan bagi lembaga organisasi dan perusahaan yang sudah berkembang 

dan maju sistem pembayaran gaji atau upah dilakukan tiap bulan. 

 

Untuk memahi lebih mendalam berikut ini, akan dipaparkan 

beberapa pengertian sistem imbalan pegawai yang merupakan suatu 

kerwajiban organisasi atau menurut para ahli, yakni sebagai berikut: 

 

Pertama, kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan, pemberian 

kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang 

berhubungan dengan semua jenis penghargaan individual sebagai 

pertukaran dalam melakukan tugas ke organisasian.1 

 

Kedua, kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan 

sebagai salah satu perbandingan kerja yang dilakukan oleh pegawai. 

Dalam kepegawaian tersebut, hadiah yang bersifat uang merupakan 

kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari 

penghargaan mereka. Pemberian upah ini sebagai suatu bentuk 

kehormatan bagi karyawan atas kinerjanya.2 
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Ketiga, imbalan atau kompensasi merupakan segala sesuatu 

yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Bila 

kompensasi yang diberikan secara benar, para karyawan akan lebih 

terpuaskan dan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik guna 

mencapai sasaran organisasi dan pribadinya.3 

 

Keempat, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan perusahaan.4 Pengertian ini 

memberi arti bahwa kompensasi adalah suatu kewajiban organisasi 

atau perusahaan yang harus dilakukan setiap saatnya pada waktu yang 

telah ditetapkan. 

 

Kelima, menurut undang-undang, upah adalah hak pekerja atau 

buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang 

ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan 

atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja 

atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang 

telah atau akan dilakukan.5 

 

Keenam, kompensasi terdiri dari dua yaitu kompensasi finansial 

dan non finansial, kompensasi finansial terdiri dari kompensasi 

langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri 

dari pembayaran karyawan dalam upah, gaji, bonus atau komisi. 

Kompensasi tidak langsung atau benefit terdiri dari semua 
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pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung 

yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti 

perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan sebagainya. 

Penghargaan non finansial seperti pujian, menghargai diri sendiri dan 

pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, 

produktivitas dan kepuasan.6 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat ditegaskan bahwa imbalan 

atau kompensasi sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan atau 

pegawai. Namun, bersifat kewajiban bagi organisasi atau perusahaan 

untuk melakukan pembayaran gaji atau upah tersebut. Dalam sistem 

imbalan; diupayakan bagaimana tidak terjadi permasalahan antara 

organisasi atau perusahaan dalam hal perbedaan pandangan terhadap 

kompensasi atau imbalan tersebut. Dan untuk mengatasi hal tersebut 

maka sebaiknya segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem 

imbalan dan kompensasi tersebut diputuskan dari awal sebelum 

pegawai tersebut mulai bekerja. 

 

 

 

C. Analisis Sistem Imbalan Pegawai 

 

Dalam sistem pemberian sistem imbalan pegawai didasarkan 

pada peraturan yang berlaku. Namun, ada beberapa pertimbangan 

yang harus menjadi pusat perhatian suatu organisasi atau perusahaan 

dalam menetapkan gaji atau upah karyawannya. Petimbangan tersebut 

diantaranya, yaitu: 
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1. Jenis pekerjaan atau jabatan yang di emban pegawai; 

2. Masa lama atau waktu bekerja pegawai; 

3. Tingkat pendidikan atau spesifikasi pegawai; 

4. Pengalaman kerja atau skill pegawai; 

 

Ke empat pertimbangan di atas menjadi pusat perhatian atau 

rujukan suatu organisasi atau perusahaan dalam menetapkan gaji atau 

upah pegawai. Secara umum semua organisasi atau perusahaan akan 

melakukan penetapan imbalan berdasarkan ke empat pertimbangan di 

atas. Oleh jenis jabatan, masa lama kerja, tingkat pendidikan dan skill 

pegawai adalah menjadi dasar dan patokan utama dalam mengambil 

kebijakan atas imbalan.  

 

Sedangkan Hasibuan menyebutkan bahwa 10 faktor yang dapat 

mempengaruhi besarnya kompensasi yang dibayarkan oleh organisasi 

atau perusahaan, yaitu:7 

 

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan 

3. Serikat buruh/organisasi karyawan 

4. Produktivitas kerja karyawan 

5. Pemerintah dengan undang-undang dan keppresnya 

6. Biaya hidup/cost of living 

7. Posisi jabatan karyawan 

8. Pendidikan dan pengalaman karyawan 

9. Kondisi perekonomian nasional 
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10. Jenis dan sifat pekerjaan 

 

Sedangkan Hadari Nawawi dalam analisis pengimbalan pegawai 

secara garis besar membagi kompensasi menjadi tiga jenis, yaitu:8 

 

1. Kompensasi langsung  

Kompensasi langsung adalah Penghargaan  atau  ganjaran  yang  

disebut gaji  atau  upah,  yang dibayar secara tetap berdasarkan 

tenggang waktu yang tetap. Sejala dengan pengertian itu, upah atau 

gaji diartikan juga sebagia pembayaran dalam bentuk uang secara 

tunai atau berupa natura yang diperoleh pekerja untuk pelaksanaan 

pekerjaannya. 

 

2. Kompensasi tidak langsung 

Kompensasi tidak langsung adalah Pemberian bagian keuntungan 

atau manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, 

dapat berupa uang atau barang. Misalnya THR, tunjangan hari 

Natal dan lain-lain. 

 

3. Insentif  

Insentif adalah Penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk  

memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, 

sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Oleh karena itu insentif 

sebagai bagian dari keuntungan, terutama sekali diberikan pada 

pekerja yang berkerja secara baik atau yang berprestasi. Misalnya 

dalam bentuk pemberian bonus atau dalam bentuk barang. 
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Kompensasi langsung maupun tidak langsung perbedaannya 

dapat dilihat melalui tabel 7.1 berikut.9 

 
Tabel. 7. 1 Peberdaan Kompensasi Langsung dan Tidak Langsung  

Kompensasi Langsung Kompensasi Tidak Langsung 

Gaji pokok Tunjangan  

Upah  Asuransi  

Gaji  Cuti berbayar 

Penghasilan tidak tetap Dana pensiun 

Bonus  Kompensasi kerja 

Intensif   

Opsi saham   

Sumber: Mathis & Jackson (Afriani, 2019: 106) 

 

Selain, yang disebutkan di awal tadi juga dalam hal ini Hasibuan 

menyebutkan sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan 

oleh organisasi atau perusahaan adalah:10 

 

1. Sistem waktu 

Dalam sistem waktu, besaranya kompenasi (gaji, upah) ditetapakan 

berdasarkan waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Administrasi 

pengupahan sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapkan 

kepada karyawan tetap maupun pekerja harian. 

 

2. Sistem hasil 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi atau upah ditetepakan 

atas kasatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, 

meter, liter, dan kilogram. Dalam sisitem hasil, besaranya 

kompensasi yang diberikan selalu berdasarkan kepada banyaknya 

hasil yang dikerjakan bukan kepada lama waktu mengerjakannya. 

Sistem ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap dan jenis 
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pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti karyawan 

administrasi. 

 

3. Sistem borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan 

besarnya jasa berdasarkan atas volume pekerjaan dan lama 

mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem 

borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat 

yang diperlukan untuk menyelesaikannya. 

 

4. Kebijaksanaan kompensasi 

Kebijaksanaan kompensasi, baik besarnya, sesungguhnya, maupun 

waktu pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan 

karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal sehingga 

membantu terwujudnya sasaran mambantu terwujudnya sasaran 

perusahaan. Besarnya kompensasi harus ditetapkan berdasarkan 

analisis pekerjaan, uraikan, spesifikasi, posisi jabatan, konsistensi 

eksternal, serta berpedoman kepada keadilan dan undang-uangan 

perubahan. Dengan kebijakansanaan ini, diharapkan akan terbina 

kerja sama serasi dan memberikan kepuasan kepada semua pihak. 

 

 

 

D. Tujuan Imbalan Pegawai 

 

Secara prinsip tujuan imbalan adalah untuk memenuhi setiap 

kelangsungan hidup pegawai dan tidak ada tujuan lain. Tidak ada 
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pegawai satu pun, dari hasil kerjanya tidak untuk digunakan imbalan 

tersebut untuk pembiayaan hidupnya bersama anak dan keluarnya dan 

sudah menjadi hal yang lumrah untuk itu. Tujuan pemberian imbalan 

merupakan prinsip untuk kelangsungan hidup karyawan atau pegawai.  

 

Dengan imbalan yang diberikan organisasi atau perusahaan oleh 

pegawai atau karyawanan bisa melangsungkan hidupnya. Selain itu, 

tujuan pengimbalan adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan atau 

organisasi. Dengan membayar imbalan kepada karyawan atau pegawai 

oleh mereka akan melanjutkan aktivitas berupa pekerjaannya dalam 

setiap organisasi atau perusahaan di mana tempat mereka bekerja. 

 

Berapa banyak organisasi atau perusahaan yang ditinggalkan 

oleh pegawainya karena faktor ketidakmampuan suatu organisasi atau 

perusahaan dalam membayar imbalan kepada pegawainya. Dan ini 

menjadi sebuah dilema yang subtansial bagi organisasi. Dari itu, maka 

tujuan imbalan adalah sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa tawar 

menawar terhadap tujuannya, yaitu pertama untuk kelangsungan hidup 

karyawan dan keluarganya, kedua adalah untuk kelangsungan hidup 

organisasi atau perusahaan. 

 

Atas dasar tersebut maka pemberian kompensasi dalam suatu 

organisasi harus diatur sedemikian rupa sehingga merupakan sistem 

yang baik dalam organisasi.11 Dan dengan demikianlah akan tertata 

suatu organisasi atau perusahaan yang sehat. Suatu organisasi yang 

tidak mampu menunaikan kewajiban dalam pengimbalan karyawan 
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dapat dianggap lembaga tersebut melakukan pelanggaran terhadap 

hak-hak karyawan, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

 

Sedangkan secara umum tujuan pemberian imbalan adalah:12 

 

1. Mendapatkan karyawan berkualitas baik. 

2. Memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi 

gemilang. 

3. Memikat pelamar kerja berkualitas dari lowongan kerja yang ada. 

4. Mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek 

hukumnya. 

5. Memiliki keunggulan lebih dari pesaing/kompetitor. 

 

Sedangkan yang menjadi tujuan lain dari imbalan/kompensasi 

adalah sebagai berikut:13 

 

1. Ikatan kerjasama 

Dengan pemberian kompensasi terjadilah ikatan kerja sama formal 

antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan 

tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib 

membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

 

2. Kepuasan kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

 

3. Pengadaan efektif 
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Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan 

karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

 

5. Stabilitas karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan 

lebih terjamin karena turn-over relatif kecil. 

 

6. Disiplin  

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari dan mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

 

7. Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh 

dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada 

pekerjaannya. 

 

8. Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum), maka 

investasi pemerintah dapat dihindarkan. 
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Adapun menurut pendapat Susilo Martoyo (1990: 101), tujuan 

pemberian kompensasi adalah sebagai berikut:14 

 

1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi 

Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk 

lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari atau dengan kata lain kebutuhan ekonominya. 

 

2. Pengkaitan kompensasi dengan produktivitas kerja 

Dalam pemberian kompensasi yang makin baik akan mendorong 

karyawan bekerja dengan makin produktif. Dengan produktivitas 

kerja yang tinggi, ongkos karyawan per unit/produksi bahkan akan 

semakin rendah. 

 

3. Pengkaitan kompensasi dengan sukses perusahaan 

Makin berani suatu perusahaan/organisasi memberi kompensasi 

yang tinggi, makin menunjukkan betapa makin suksesnya suatu 

perusahaan. Sebab pemberian kompensasi yang tinggi hanya 

mungkin apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu 

makin besar. Berarti beruntung makin besar. 

 

4. Pengkaitan antara keseimbangan keadilan pemberian kompensasi 

Ini berarti bahwa pemberian kompensasi yang tinggi harus 

dihubungkan atau diperbandingkan dengan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh karyawan yang bersangkutan pada jabatan 

dan kompensasi yang tinggi tersebut. Sehingga ada keseimbangan 
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antara “input” (syarat-syarat) dan “output” (tingginya kompensasi 

yang diberikan). 

 

Sedermayanti (2001: 24-25) berpendapat bahwa pemberian 

imbalan dalam suatu organisasi harus diatur agar menjadi sistem yang 

baik dalam organisasi, menurut tujuan imbalan yang baik sebagai 

berikut:15 

 

1. Menghargai prestasi kerja 

Pemberian imbalan yang memadai adalah suatu  penghargaan 

terhadap prestasi kerja para pegawainya sesuai dengan yang 

diinginkan organisasi. 

 

2. Menjamin keadilan  

Dengan adanya imbalan yang baik akan menjamin adanya keadilan 

diantara pegawai dalam organisasi. 

 

3. Mempertahankan pegawai 

Dengan imbalan yang baik para karyawan akan lebih betah 

bertahan bekerja pada organisasi. 

 

4. Memperoleh karyawan yang bermutu 

Dengan imbalan yang baik akan lebih banyak calon pegawai dan 

banyaknya pelamar atau calon pegawai akan member peluang yang 

lebih banyak untuk mendapatkan pegawai yang bermutu. 

 

5. Pengendalian biaya 
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Dengan imbalan yang baik akan mengurangi pelaksanaan 

rekrutmen. Hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan 

seleksi pegawai baru. 

 

6. Memenuhi peraturan 

Imbalan yang baik merupakan tuntutan suatu perusahaan. Dan 

tuntutan ini merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan suatu 

perusahaan atau organisai. 

 

 

 

 

 

E. Tantangan Imbalan Pegawai 

 

Dalam pengimbalan yang berupa kompensasi atau gaji pegawai 

bukan tidak ada, tapi memang ada bahkan banyak organisasi atau 

perusahaan mengalami tantangan dalam memberi imbalan terhadap 

karyawan atau pegawai. Tantangan yang paling mendasar adalah 

faktor ketidakmampuan organisasi atau perusahaan dalam membayar 

gaji atau upah kepada karyawannya. Faktor ketidakmampuan tersebut 

juga disebabkan oleh banyak hal dan faktor, misalnya penghasilan 

organisasi tidak sebanding dengan pengeluaran, sehingga membuat 

organisasi atau perusahaan kebanyakan mengalami kesulitan dalam 

pembayaran gaji pegawainya. Faktor ketidakmampuan membayarkan 

imbalan ini akan menjadi masalah besar atau tantangan hebat bagi 

setiap organisasi atau perusahaan. Tidak tanggung-tanggung yang 

terjadi adalah bisa saja membuat perusahaan atau organisasi akan 



161 

 

kolep (tutup). Selain itu, tantangan berat adalah bisa saja organisasi 

akan merumahkan karyawan atau PHK.  

 

Menentukan jumlah besarnya kompesansi dipengaruhi oleh 

beberapa hal yang merupakan tantangan-tantangan bagi perusahaan.  

Adapun tantangan-tantangan tersebut menurut Handoko (2010: 158) 

adalah sebagai berikut:16 

 

1. Suplai dan permintaan tenaga kerja 

Beberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi 

daripada yang ditunjukkan oleh nilai relatipnya karena desakan 

kondisi pasar.  Sebagai contoh, pada tahun 1970-an, kelangkaan 

tenaga akuntan menyebabkan perusahaan (organisasi) harus 

memberikan tunjangan kelangkaan di samping kompensasi dasar 

untuk memperoleh tenaga kerja akuntan. 

 

2. Serikat karyawan 

Lemah atau kuatnya serikat karyawan mencerminkan kemampuan 

organisasi karyawan tersebut untuk menggunakan kekuatan 

pengaruh mereka pada penentuan tingkat kompensasi. 

 

3. Produktivitas 

Perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan 

hidup dan tumbuh.  Tanpa hal ini, perusahaan tidak akan bisa lagi 

bersaing.  Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membayar para 
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karyawannya melebihi kontribusi mereka kepada perusahaan 

melalui produktivitas mereka. 

 

4. Kesediaan untuk membayar 

Bukan merupakan suatu pernyataan yang berlebihan bahwa 

perusahaan sebenarnya ingin membayar kompensasi secara adil 

dan layak.  Oleh karena itu, perusahaan juga merasa bahwa para 

karyawan seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan upah 

yang mereka terima. 

 

5. Kemampuan untuk membayar 

Tanpa memperhatikan semua faktor lainnya, dalam jangka panjang, 

relaisasi pemberian kompensasi tergantung pada kemampuan 

membayar perusahaan. 

 

6. Berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian 

Hampir semua organisasi mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang mempengaruhi pengupahan dan penggajian.  Salah satu 

kebijaksanaan yang umum adalah memberikan kenaikan upah yang 

sama besarnya kepada para karyawan anggota serikat buruh 

maupun karyawan yang bukan anggota serikat. 

 

7. Kendala-kendala pemerintah 

Tekanan-tekanan eksternal dari pemerintah dengan segala 

peraturannya mempengaruhi penetapan kompensasi perusahaan.  

Peraturan upah minimum, upah kerja lembur, dan pembatasan 
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umur untuk tenaga kerja anak-anak merupakan beberapa contoh 

kendala kebijaksanaan kompensasi yang berasal dari pemerintah. 

 

Sejumlah tantangan pengimbalan pegawai tersebut di atas harus 

mampu di atasi oleh setiap organisasi atau perusahaan, yaitu dengan 

memperbaik performance-nya. Pendekatan yang dilakukan adalah 

memperbaik sistem manajemen, yaitu kembali mengkaji dan analisis 

ulang mengenai titik kelemahan unit bisnis organisasi. Pendekatan ini, 

tentunya kembali kepada bab sebelumnya yakni organisasi atau 

perusahaan harus melakukan audit internal atau eksternal organisasi 

melalui audit ini akan ditemukan titik kelemahan apa yang menjadi 

tantangan dalam pengimbalan pegawai atau karyawan tersebut.  

 

 

F. Evaluasi Sistem Imbalan Pegawai 

 

Dalam proses pengimbalan sebagaimana disebutkan sebelumnya 

bukanlah sebenarnya organisasi atau perusahaan itu tidak mengalami 

masalah dalam pemberian imbalan kepada pegawainya dan ini sudah 

menjadi rahasia umum. Apalagi misalnya di awal sebuah organisasi 

atau perusahaan berdiri, semuanya akan ditemukan titik kelemahan 

tidak hanya pada financial keuangan perusahaan akan tetapi sistem 

operasional lain pun mengalami masalah yang serius. 

 

Masalah yang disebutkan di atas menjadi dasar dan faktor utama 

dilakukan evaluasi terhadap sistem imbalan kepada karyawan. Tujuan 

evaluasi sistem pengimbalan yang pertama adalah menemukan apa 
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penyebab terjadinya ketidakmampuan organisasi atau perusahaan 

dalam hal pengimbalan karyawan, kedua, menemukan cara mengatasi 

masalah pengimbalan, ketiga, meninjau ulang bagaimana masalah 

sebelumnya tidak terjadi untuk yang akan datang. 

 

Oleh Gomes FC, menyatakan bahwa ada tiga hal mempengaruhi 

dilakukannya evalusasi sistem imbalan tersebut, yaitu: 

 

Pertama, kompensasi/imbalan tidak hanya menuntut agar semua 

kelompok terwakili dalam tenaga kerja, tetapi juga menuntut agar 

semua kelompok tersebut juga terwakili dalam berbagai jabatan 

(khususnya pekerjaan-pekerjaan manajemen dan profesional dengan 

gaji yang tinggi). Secara tradisional, kelompok minoritas dan kaum 

wanita tidak dipekrjakan pada jabatan-jabatan seperti yang biasanya 

dipegang oleh kaum pria. Oleh karenanya mereka memperoleh gaji 

yang rendah dibandingkan dengan rata-rata kaum pria. Nilai social 

equity menginginkan agar evaluasi dan imbalan atas pekerjaan tidak 

semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomis, tetapi juga 

harus memperhatikan dampak-dampak dari affirmatve action 

compliance.17 

 

Kedua, niali efesiensi administrasi mengarahkan para manajer 

instansi pemerintah untuk memperoleh hal yang paling bernilai 

melalui sumber daya yang terbatas. Karena gaji dan tunjangan 

merupakan 50% dan 70% dari total pengeluaran pemerintah, maka 

efesiensi menuntut supaya gaji dan tunjangan dikelola secara jati-hati 
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agar dapat menjamin tetap tersedianya secara memadai suplay 

pelamar yang berkualitas.18 

 

Ketiga, nilai hak-hak perorangan mempengaruhi imbalan karena 

setiap orang ingin digaji berdasarkan “a fair day’s pay for a fair day’s 

work”. Jadi karena standar keadilan per orang berbeda maka 

diperlukan beberapa metode untuk menyamakan konstibusi dari para 

pegawai menurut karakteristiknya (seperti senioritas, atau kinerja) dan 

faktor-faktor manfaat kerja.19 

 

Bagi seorang pejabat terpilih ingin secara jelas menetapkan gaji 

sehingga mempermudah pembuatan proyeksi anggaran. Para manajer 

instansi ingin sistem kompensasi dan tunjangan yang memungkinkan 

mereka untuk merekrut dan mempertahankan pegawai dengan cukup 

baik guna mencapai tujuan-tujuan program. Gaji dan tunjangan yang 

diberikan didasarkan pada apa yang telah diprediksikan secara baik 

dalam manajemen anggaran, yang dianggap cukup fleksibel untuk 

membayar para pegawai yang produktif. Bagi para pekerja ingin 

penggajian yang mencerminkan nilai keadilan dibandingkan dengan 

pegawai lain dan berdasarkan sifat dasar dari kerjanya.20 

 

Suatu hal yang perlu diupayakan secara berkelanjutan adalah 

bagaimana organisasi atau perusahaan sistem pengimbalan berupa gaji 

atau upah karyawan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Karena 

suatu imbalan adalah sebagai kelangsungan hidup bagi setiap pegawai 

dan sebagai kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan. Antara 
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keduanya saling mempengaruhi yaitu dengan gaji yang dibayar untuk 

pegawai dengan keberlangungan hidup organisasi atau perusahaan. 

 

 

G.  Istilah-Istilah Penting Dalam Bab Ini 

 

Asuransi 

Finansial 

Imbalan 

Individual 

Insentif 

Karyawan 

Kompensasi 

Konstribusi 

Optimal 

Organisasi 

Pegawai 

Pemerintah 

Volume 

 

 

H. Pertanyaan diskusi 

 

1. Jelaskan pengertian sistem imbalan pegawai menurut pendapat 

dua orang ahli yang Anda ketahui. 

2. Mengapa perlu dilakukan analisis pemberian sistem imbalan 

pegawai dalam organisasi atau perusahaan? Jelaskan  

3. Sebutkan apa saja tujuan imbalan pegawai dalam organisasi atau 

perusahaan. 
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4. Sebutkan apa saja tantangan sistem pengimbalan pegawai oleh 

organisasi atau perusahaan. 

5. Bagaimanakah proses evaluasi sistem imbalan pegawai dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan?. Berikan penjelasan Anda.  
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BAB 8 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Suatu pemutusan hubungan kerja sering terjadi dan kita lihat dan 

kita baca di media massa. Pemutusan hubungan kerja ini selalu terjadi 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dengan berbagai faktornya 

penyebabnya. Pemutusan hubungan kerja bisa dilakukan organisasi 

atau perusahaan sepihak tanpa memberi tahu kepada pegawai yang 

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami 

dengan baik tentang: 

1. Pendahuluan 

2. Pemutusan hubungan kerja 

3. Sebab pemutusan hubungan kerja 

4. Bentuk pemutusan hubungan kerja 

5. Menghindari pemutusan hubungan kerja 

6. Akibat PHK bagi sumber daya manusia 

7. Akibat PHK bagi organisasi 

8. Istilah-Istilah penting dalam Bab ini 

9. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan 
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bersangkutan, dan ada organisasi atau perusahaan sebelum pemutusan 

hubungan kerja terlebih dahulu memberitahukan kepada pegawainya.  

Dalam pandangan ini; diberitahu atau tidak terhadap karyawan 

sangat tergantung pada situasi organisasi atau perusahaan pada saat 

itu. Kebanyakan pemutusan hubungan kerja disebabkan karena ada 

masalah yang berkenaan dengan tuntutan kerja atau dan sebagainya. 

Namun, selain itu ada juga tidak berdasarkan pada tuntutan kerja akan 

tetapi karena faktor senanng dan tidak senang atau suka dan tidak suka 

oleh pihak lain atau orang tertentu dalam organisasi atau perusahaan 

sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tejadi.  

Manajemen sumber daya manusia organisasi atau perusahaan 

profesional tidak serta merta melakukan kasus yang disebutkan seperti 

di atas; “senang tidak senang” dan “suka atau tidak suka” sehingga 

membuat seseorang pegawai dipecat atau diputuskan kerjanya. Suatu 

hal yang tidak beralasan “senang tidak senang” dan “suka atau tidak 

suka” itu semuanya adalah suatu perilaku “sakit hati” yang ditujukan 

kepada seseorang pegawai yang bersangkutan. Dan ini tidak menjadi 

alasan yang ilmiah dan rasional, yang demikian sering terjadi di dunia 

kerja atau jabatan politik termasuk di pemerintahan “kalau tidak suka 

dengan bawahan” karena tidak mendukung waktu pemilihan kepala 

daerah, ini akan menjadi alasan untuk dilakukan pemutusan hubungan 

kerja atau paling tidak pegawai tersebut akan dipindahkan. Atas dasar 

itu semua pemeliharaan hubungan kerja sangat diharapkan bagi suatu 

organisasi atau perusahaan. 
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B. Pemutusan Hubungan Kerja 

 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pemeliharaan hubungan 

kerja antara pegawai dengan organisasi atau perusahaan sangatlah 

penting, untuk kelangsungan dan kesetabilan organisasi. Apabila 

keseringan terjadinya pemutusan hubungan kerja di setiap organisasi 

atau perusahaan sudah barang tentu akan mengganggu aktivitas 

manajerial organisasi atau perusahaan. 

 

Pemutusan hubungan kerja sebaiknya harus bisa dihindari oleh 

organisasi atau perusahaan, kecuali ada faktor-faktor tertentu dalam 

hal ini dilakukan pemutusan hubungan kerja pegawai. Itu pun sudah 

tidak ada alternatif lain, dan sebagai pilihan terakhir. Namun kalau 

sudah terjadi pemutusan kerja maka akan berakhir segala sesuatu 

dalam bentuk hak dan kewajiban antara organisasi atau perusahaan 

dan pegawai yang bersangkutan. Namun, yang banyak terjadi selama 

ini bahwa setelah organisasi memutuskan hubungan kerja dengan 

pegawainya, permasalahan selanjutnya adalah pegawai membawah 

kerana hukum atau ingin menuntut pesangon atau ganti rugi dan 

sebagainya.   

 

Untuk memahami lebih mendalam terkait pengerian hubungan 

kerja akan diuraikan beberapa pendapat ahli sebagaimana disebutkan 

di bawah ini, yaitu: 
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Pertama, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan 

pengusaha.1 

 

Kedua, pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran 

hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya 

hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.2 

 

Ketiga, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran 

hubungan kerja antara pengusaha atau pengusaha dengan karyawan 

kerja yang disebabkan oleh sejumlah faktor penting.3 

 

Keempat, menurut Undang No 13 Tahun 2003 pasal 1 

menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berkahirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dan 

pengusaha.4 

 

Sedangkan Manulang (1988) mengemukakan bahwa istilah 

pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian:5 

 

1. Termination, putusnya hubungan kerja karena selesainya atau 

berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. 

2. Dismissal, putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan 

tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan. 
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3. Redundancy, karena perusahaan melakukan pengembangan engan 

menggunakan mesin-mesin teknologi baru, seperti: penggunaan 

robot-robot industri dalam proses produksi, penggunaan alat berat 

yang cukup dioprasikan oleh satu atau dua orang untuk 

menggantikan sejumlah tenaga kerja. Hal ini berakibat pada 

pngurangan tenaga kerja. 

4. Retrentchment, yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi, 

seperti resesi ekonomi yang membuat perusahaan tidak mampu 

memberikan upah kepada karyawannya. 

 

Pemutusan hubungan kerja juga disebabkan bukan hanya faktor 

sebagaimana pelanggaran dan sejenisnya, tetapi pemutusan hubungan 

kerja disebabkan juga ketika organisasi atau perusahaan mengalami 

perubahan seperti masuk era industri, dimana pegawai yang putuskan 

kerjanya tersebut tidak mampu melakukan pekerjaan dengan berbagai 

teknologi terbarukan, perusahaan ditutup karena faktor manajemen 

internal organisasi atau perusahaan.   

 

 

C. Sebab Pemutusan Hubungan Kerja 

 

Selain yang disebutkan di atas pemutusan hubungan kerja juga 

disebabkan oleh banyak hal. Dengan demikian memungkinkan akan 

terjadi pemutusan hubungan kerja. Lebih jelasnya beberapa penyebab 

pemutusan hubungan kerja dapat dilihat secara langsung menurut 

pasal 61 Undang-undang No 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, 

perjanjian kerja dapat berakhir apabila:6 
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1. Pekerja meninggal dunia. 

2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. 

3. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyesuaian 

perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 

 

Pasal 158 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dapat memutuskan 

hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja 

atau buruh melakukan kesalahan berat sebagai berikut:7 

 

1. Melakukan penipuan 

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusuhaan 

3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai 

dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya dilungkungan kerja 

4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja 

5. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman 

kerja atau pengusaha di lingkungan kerja 

6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan 
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7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam 

keadaan bahwa barang milik perusahaan yang menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan 

8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau 

pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja 

9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang 

seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara 

10. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang 

diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 

 

Menurut prakteknya dimasyarakat, PHK dapat pula terjadi 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:8 

 

1. Pensiun 

2. Meninggal dunia 

3. Selesainya PK WT 

4. Calon pekerja tidak lulus masa percobaan 

5. Pengunduran diri secara sukarela 

6. Pekerja yang meminta di-PHK 

7. Efisiensi perusahaan 

8. Perusahaan tutup 

9. Perusahaan relokasi 

10. Perusahaan pailiti 

11. Keadaan memaksa (force majeure) 

12. Pekerja tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut 

tanpa keterangan dan bukti yang sah 
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13. Pekerja melakukan tindak pidana, dan ditahan oleh yang berwajib 

14. Pekerja sakit terus-menerus lebih dari 12 (duabelas) bulan 

15. Perubahan status perusahaan, perubahan pemilikan saham, dan 

sebagainya 

16. Pengusaha yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 

a. Melakukan penganiayaan, menghina secara kasar, atau 

mengancam pekerja 

b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan 

c. Dalam masa 3 (tiga) kali berturut-turut atau lebih tidak 

membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan 

d. Melalaikan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja 

e. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar 

yang diperjanjikan 

f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, 

keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja, sedangkan 

pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja 

17. Pekerja melakukan pelanggaran berat, antara lain adalah sebagai 

berikut:9 

a. Penipuan, pencurian dan penggelapan/uang milik perusahaan 

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan 

c. Mabok, minum minuman keras yang memabokkan, memakai 

dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat 

adiktiflainnya di lingkungan kerja 
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d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di 

lingkungan kerja 

e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi 

pengusaha atau teman sekerja dilingkungan kerja 

f. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan 

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan 

dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekrja atau 

pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja 

i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang 

seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara 

 

Atas dasar berbagai pernyataan di atas pemutusan hubungan 

kerja dilakukan apabila pegawai atau karyawan melanggar aturan 

organisasi atau perusahaan yang sifatnya pelanggaran tersebut dapat 

membahayakan organisasi atau perusahaan. Dengan pernyataan yang 

lain pemutusan hubungan kerja adalah suatu eksekusi yang harus 

dilakukan karena sudah menjadi kuputusan tetap bagi organisasi atau 

perusahaan.  

 

 

D. Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja 
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Pemutusan hubungan yang dilakukan oleh setiap organisasi atau 

perusahaan mempunyai jenis dan bentuk termasuk tingkatan dan jenis 

sanksinya. Pemutusan hubungan kerja misalnya karena pelanggaran 

berat, ringan, atau telah terjadi beberapa kali pelanggaran yang dalam 

kurun waktu tersebut telah ada peringatan-peringan, sehingga pada 

akhirnya dilakukan pemutusan hubungan kerja karyawan.  

 

Menurut Mangkuprawira Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

ada dua jenis antara lain:10 

 

1. Pemutusan hubungan kerja sementara 

a. Sementara tidak bekerja 

Terkadang para karyawan butuh untuk meninggalkan pekerjaan 

mereka sementara. Alasannya bermacam-macam dapat berupa 

kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan rekreasi dan lain 

sebagainya. Kedaan ini disebut juga dengan cutipendek atau cuti 

panjang namun karyawan tersebut masih memiliki ikatan 

dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing. 

b. Pemberhentian sementara 

Berbeda dengan sementara tidak bekerja pemberhentian 

sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena 

alasan ekonomi dan bisnis, misalnya kondisi moneter dan krisis 

ekonomi menyebabkan perusahaan mengalami chaos atau 

karena siklus bisnis. Pemberhentian sementara dapat 

meminimumkan di beberapa perusahaan melalui perencanaan 

sumber daya manusia yang hati-hati dan teliti. 
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2. Pemutusan hubungan kerja permanen 

a. Atrisi 

Atrasi atau pemberhentian tetap sesorang dari perusahaan secara 

tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun atau meninggal. 

Fenomena ini diawali oleh pekerja individual bukan oleh 

perusahaan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, 

perusahaan lebih menekankan pada atrisi daripada 

pemberhentian sementara karena proses perencanaan ini 

mencoba memproyeksikan kebutuhan karyawan dimasa depan. 

b. Terminasi 

Terminasi adalah istilah luas yang mencakup perpisahan 

permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. 

Biasanya istilah ini mengandung arti orang yang dipecat dari 

perushaan karena faktor kedisiplinan. Ketika orang dipecat 

karena alasan bisnis dan ekonomi. Untuk mengurangi terminasi 

karena kinerja yang buruk maka pelatihan dan pengembangan 

karyawan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh 

karena dapat mengajari karyawan bagaimana dapat bekerja 

dengan sukses 

c. Kematian 

Kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti 

kehilangan besar bagi perusahaan, karena terkait dengan 

investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, 

seleksi, orientasi dan pelatihan. 

 



179 

 

Menurut Sedarmayanti jenis pemberhentian hubungan kerja ada 

2 jenis, yaitu:11 

1. Pemberhentian sementara biasanya terjadi pada karyawan tidak 

tetap yang berhubungan kerjanya bersifat tidak tetap, perusahaan 

yang bergerak pada produk musiman. Karyawan yang dikenakan 

tahanan sementara oleh yang berwajib karena disangka telah 

berbuat tindak pidana kejahatan. 

2. Pemberhentian permanen sering disebut pemberhentian, yaitu 

terputusnya ikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan 

tempat bekerja. 

 

Kemudian menurut Mutiara S. Panggabean jenis pemutusan 

hubungan kerja ada 4 jenis, diantaranya:12 

 

1. Pemutusan hubungan kerja atas kehendak sendiri (voluntary 

turnover) hal ini terjadi jika karyawan yang memutuskan untuk 

berhenti dengan alasan pribadi. 

2. Pemberhentian karyawan karena habis masa kontrak atau karena 

tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi (lay off). 

3. Pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun (retirement). 

Saat berhenti biasanya antara usia 60 sampai 65 tahun. 

4. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak 

pengusaha. Dalam hal ini pengusaha memutuskan hubungan kerja 

dengan pekerja mungkin disebabkan adanya pengurangan aktivitas 

atau kelalaian pegawai atau pelanggaran disiplin yang dilakukan 

pekerja. 
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Menurut Joli Afriany, pemutusan hubungan kerja mempunyai 

jenis-jenisnya, antara lain:13 

 

1. Pemberhentian normal 

Apabila seseorang tidak lagi bekerja pada organisasi, seperti: 

a. Berhenti karena atas permintaan sendiri 

b. Berhenti karena sudah mencapai usia pensiun dan karena 

meninggal dunia 

2. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri 

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dapat terjadi karena 

dua penyebab: 

a. Menurunnya kegiatan organisasi, sehingga mengurangi jumlahh 

karyawan 

b. Pengenaan sanksi disiplin yang berat 

 

Berbagai alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah 

disebutkan oleh pemimpin dan pegawai organisasi atau perusahaan 

harus sama-sama memahaminya, sehingga diluar faktor penyebab 

tersebut bisa dimungkinkan tidak terjadi antara organisasi terhadap 

karyawannya. Namun, dalam hal itu juga, menyangkut dengan hal 

yang sifatnya masih dapat dilakukan negosiasi dan pegawai sadar 

akan perbuatan kesalahan yang telah dibuat dapat saja perusahaan atau 

organisasi kembali menerimanya, tapi dengan catatan bahwa pegawai 

yang bersangkutan harus membuat pernyataan khusus untuk tidak lagi 

berbuat salah. 
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E. Menghindari Pemutusan Hubungan 

 

Hubungan yang baik antar pegawai dengan organisasi akan 

membantu tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Dari sisi pegawai 

misalnya ada yang melakukan kecurangan terhadap perusahaan dan 

ini faktor penyebabnya banyak bisa saja sistem imbalannya tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 

 

 Hubungan organisasi terhadap karyawan adanya jarak pemisah 

atau jarang melalukan supervisi, pembinaan dan pengembangan 

kinerja pegawai, memungkinkan adanya pegawai yang berkinerja baik 

tapi disamakan dengan pegawai yang tidak bekinerja baik. Dengan 

demikian hubungan komunikasi, saling mendukung, membangun 

kerja sama akan menekan terjadinya pemutusan hubungan kerja.  

 

Selain yang disebutkan di atas; berikut ini akan dipaparkan cara 

menghindari atau mengantisipasi dari pemutusan hubungan kerja 

(PHK) adalah sebagai berikut:14 

 

1. Menghitung pengeluaran 

Anda sebaiknya mulai dari sekarang menjadi lebih irit. Hindari 

pengeluaran tak penting. Dengan begitu anda dapat berjaga-jaga 

apabila memang terkena PHK, jika cara-cara dibagikan sekarang 

sudah anda lakukan tetapi tetap terkena PHK. Karena keputusan 

dari perusahaan adalah mutlak dan anda tidak bisa melakukan 
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apapun jika sudah mengalami PHK. Jangan sampai anda 

kekurangan dana. 

 

2. Meningkatkan kinerja 

PHK terjadi karena perusahaan merugi dan tidak mampu 

membayar pengeluaran yang terlalu banyak. Dengan kata lain 

pengeluaran perusahaan daripada pendapatannya. Untuk itu, agar 

anda selamat dari PHK maka tingkatkan kinerja anda. Anda 

dibayar oleh perushaan dan anda harus memberikan kinerja positif 

yang terbaik untuk perusahaan. 

 

3. Loyalitas pada perusahaan 

Jika anda adalah seorang pegawai teladan yang memiliki loyalitas 

pada perusahaan dan berkinerja baik, maka perusahaan akan 

berpikir dua kali jika hendak mem PHK anda. Yang akan terkena 

PHK adalah pegawai yang memiliki kinerja buruk dan tidak loyal 

pada perusahaan. 

 

4. Jangan terlalu sering menuntut 

Sekarang ini anda sering melihat demo kenaikan gaji. Memang jika 

gaji yang diberikan perusahaan terlalu murah dan dibawah UMR 

itu wajar. Tetapi jika gaji sudah mencukupi, maka anda perhatikan 

performa anda dibandingkan menuntut gaji yang lebih tinggi terus 

menerus. Apalagi jika sampai demo dan menganggu aktivitas 

perusahaan. Bisa-bisa makin banyak yang di PHK dan anda juga 

ikut menjadi korbannya. Disini initinya kedua belah pihak baik 
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karyawan maupun perusahaan harus sama-sama diuntungkan, 

jangan hanya salah satu pihak saja. 

 

 

 

F. Akibat PHK Bagi Sumber Daya Manusia 

 

Dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana disebutkan di 

atas akan memiliki konsekuensi tersendiri bagi seorang karyawan atau 

pegawai, secara sosial terputusnya hubungan peribadi antara pegawai 

dengan organisasi atau perusahaan.  

 

Bagi mantan karyawan atau pegawai yang skillnya tidak begitu 

banyak akan membuat eks pegawai atau karyawan tersebut manjadi 

masalah besar bagi peribadinya. Tetapi bagi pegawai yang memiliki 

skill akibat pemutusan kerja baginya tidak terlalu mempersoalkan 

karena masih banyak organisasi atau perusahaan yang menerimanya 

untuk bekerja di tempat baru. Pernyataan yang pertama yaitu pegawai 

yang kurang memiliki skill tersebut akan berdampak terhadap psikis-

nya akan terganggu bahkan mempengaruhi kesehatan dalam beberapa 

waktu.  

 

Demikian pula pemutusan hubungan kerja secara massal walau 

misalnya masing-masing eks karyawan tersebut mengalami gejala 

psikis, namun keran secara massal sedikit tidak lebih banyak dari pada 

seorang pegawai yang diputuskan perusahaan. Namun, konsekuensi 

sama mereka akan menancari tempat kerja yang baru.  
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Selain itu, akibat atau resiko pemutusan hubungan kerja bagi 

sumber daya manusia juga dapat disebutkan sebagai berikut:15 

 

1. Hilangnya atau berkurangnya penghasilan yang diterima untuk 

membiayai keluarga 

2. Timbulnya situasi yang tidak enak karena menganggur 

3. Berkurangnya rasa harga diri, apalagi bila selama ini memangku 

jabatan 

4. Terputusnya hubungan dengan teman-teman sekerja 

5. Harus bersusah payah lagi mencari pekerjaan baru 

 

Perubahan psikis sebagaimana disebutkan di awal tersebut dapat 

berakibat pada kesehatan eks karyawan yang bersangkutan. Atas dasar 

itu, maka seorang karyawan harus mampu mengelola masalah yang 

dihadapi, sehingga gejala yang mengganggu kesehatan tersebut tidak 

terjadi pada seseorang eks pekerja atau karyawan.  

 

G.  Akibat PHK Bagi Organisasi 

 

Pemutusan hubungan kerja bukan hanya berdampak pada eks 

pegawai saja, tapi bagi organisasi atau perusahaan akan menerima 

kerugian yang berarti. PHK akibat pelanggaran misalnya eks pegawai 

pernah membuka rahasia penting organisasi atau perusahaan ini bisa 

saja berakibat fatal bagi organisasi, karena membutuhkan waktu yang 

lama untuk melakukan pemulihan terhadap hal tersebut.  
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Selain itu, oleh organisasi atau perusahaan akan kehilangan 

sumber daya manusia yang telah memahami berbagai pendekatan 

kerja dalam pengembangan organisasi dan cara-cara mengatasinya. 

Sementara untuk mencari pegawai baru, membutuhkan waktu yang 

lama dalam menyesuaikan untuk sebuah pekerjaan. 

 

Sementara untuk yang di PHK secara massal akibat pelanggaran 

dan bukan pelanggaran disiplin, akibatnya jauh lebih mempengaruhi 

manajemen operasional perusahaan. Pertama organisasi akan mencari 

pegawai baru dalam jumlah banyak dan membutuhkan waktu yang 

lama. Kedua pegawai baru membutuhkan waktu yang lama dalam hal 

penyesuaian kerja. Ketiga, pemetaan pengalaman kerja untuk sebuah 

jabatan yang di emban pegawai baru, membutuhkan suatu analisis 

yang profesional.  

 

Selain itu, juga pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan akan 

menimbul resiko yang merugikan. Resiko perusahaan itu antara lain:16 

 

1. Melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia 

2. Terhentinya produksi sementara dengan adanya pemutusan 

hubungan kerja 

3. Harus mencari penggantinya dengan karyawan yang baru 

4. Mengganti, perlu biaya yang besar untuk merekrut 

5. Hasil kerja karyawan pengganti belum tentu sebaik karyawan yang 

terkena pemutusan hubungan kerja 
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Bila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan dapat 

menderita rugi. Hal ini akan terlihat pada:17 

 

1. Produktivitas kerja akan merosot, bila tidak terhenti sama sekali 

2. Perusahaan akan kehilangan tenaga kerja potensial yang susah 

dicari penggantinya 

3. Perusahaan harus mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu untuk 

merekrut tenaga baru 

4. Kurang berfungsinya pengelolaan perusahaan dengan baik 

 

Menurut Balkin, Meija dan Cardy (1995: 231) kerugian PHK 

terdiri dari:18 

 

1. Biaya recruitment, meliputi: 

a. Mengiklankan lowongan pekerjaan 

b. Menggunakan karyawan recruitment yang profesional sehingga 

banyak yang melamar untuk bekerja 

c. Untuk mengisi jabatan eksekutif yang tinggi secara teknologi 

diperlukan perusahaan pencari yang umumnya menggunakan 

30% dari gaji tahunan karyawan 

 

2. Biaya seleksi, meluputi: 

a. Biaya interview dengan pelamar pekerjaan 

b. Biaya testing/psikotes 

c. Biaya untuk memeriksa ulang referensi 

d. Biaya penempatan 
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3. Biaya pelatihan, meliputi: 

a. Orientasi terhadap nilai dan budaya perusahaan 

b. Biaya training secara langsung 

c. Waktu untuk memberikan training 

d. Kehilangan produktivitas pada saat training 

 

4. Biaya pemutusan kerja, meliputi: 

a. Pesangon untuk karyawan yang diberhentikan sementara tanpa 

kesalahan 

b. Karyawan tetap mendapatkan tunjangan kesehatan sampai 

mendapatkan pekerjaan baru 

c. Biaya asuransi bagi karyawan yang di PHK namun belum 

bekerja lagi 

d. Wawancara pemberhentian dengan tujuan untuk mencari alasan 

mengapa tenaga kerja meninggalkan perusahaan 

e. Bantuan penempatan merupakan program dimana perusahaan 

membantu karyawan mendapatkan pekerjaan baru lebih cepat 

dengan memberikan training pekerjaan 

f. Posisi yang kosong akan mengurangi keluaran atau kualitas jasa 

klien perusahaan atau pelanggan 

 

Pemutusan kerja sebagaimana disebutkan di atas perusahaan 

akan menanggung beban dana pesangon atau dana lainnya. Dengan 

demikian akibat pemutusan hubungan kerja tersebut apabila dilakukan 

analisis secara rasional lebih banyak mempengaruhi sistem manajerial 

organisasi atau perusahaan.   
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H.  Istilah-Istilah Penting Dalam Bab Ini 

 

Bisnis 

Ekonomi 

Industri 

Internal 

Karyawan 

Kerja 

Kinerja 

Organisasi 

Pengusaha 

Perusahaan 

Recruitment 

Resiko 

Teknologi 

 

 

I. Pertanyaan Diskusi 

 

1. Jelaskan pengertian pemutusan hubungan kerja menurut 

pendapat dua (2) orang ahli yang Anda ketahui. 

2. Apa saja penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam 

suatu organisasi atau perusahaan?. Sebutkan. 

3. Sebutkan bentuk-bentuk pemutusan hubungan kerja. 

4. Bagaimanakah cara menghindari pemutusan hubungan kerja? 

Berikan penjelasan Anda. 
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5. Apa saja akibat yang ditimbulkan pemutusan hubungan kerja 

bagi pegawai? Sebutkan. 

6. Apa saja akibat pemutusan hubungan kerja bagi organisasi atau 

perusahaan? Sebutkan.  
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BAB 9 

AUDIT KEPEGAWAIAN 

 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Setelah membaca bab ini Anda diharapkan mampu memahami 

dengan baik tentang: 

1. Pendahuluan 

2. Pengertian audit kepegawaian 

3. Tujuan audit kepegawaian 

4. Manfaat audit kepegawaian 

5. Langkah-langkah audit kepegawaian 

6. Sistem evaluasi audit kepegawaian 

7. Istilah-istilah penting dalam bab ini 

8. Mampu menjawab soal-soal yang diberikan 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Di setiap organisasi atau perusahaan audit pegawai tetap berlaku 

dan dilaksanakan oleh unit atau badan khusus yang membidangi audit 

tersebut. Dalam proses audit pegawai ada yang namanya audit internal 

dan audit eksternal. Audit internal yang dilakukan organisasi atau 

perusahaan saat ini biasanya adalah suatu proses penilaian sesuatu hal 

yang berhubungan dengan pegawai dan penilainya dilakukan oleh 

pegawai khusus dalam internal organisasi yang bersangkutan. Audit 
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ini mempunyai arti sebagai bentuk pemeriksaan terhadap berbagai 

pernyataan-pernyataan atau butir-butir khusus yang dilengkapi bukti 

fisik dari setiap pernyataan-pernyataan yang telah dibuat sebelumnya.  

Sedangkan audit pegawai eksternal dilakukan oleh badan khusus 

diluar organisasai atau perusahaan dengan tujuan yang sama dengan 

audit internal sebelumnya; untuk melakukan pemersiksaan berkas dan 

bukti fisiknya; untuk menjadi sebuah laporan terhadap para pengaudit 

internal dan eksternal organisasi. 

Tujuan dari audit pegawai adalah untuk mengetahui sejumlah 

mutu yang dipersyaratkan oleh organisasi atau perusahaan apakah ada 

tercapai tujuan yang dimaksudkan atau diinginkan sebelumnya atau 

tidak. Atas dasar tersebut audit penting untuk dilakukan organisasi 

atau perusahaan. 

Proses audit pegawai pertamanya adalah dilakukan oleh badan 

internal khusus organisasi atau perusahaan (internal) khsusu untuk 

mengetahui seberapa banyak fungsi-fungsi manajemen telah berjalan 

dengan baik dan seberapa banyak fungsi-fungsi manajemen yang tidak 

sesuai dengan perencanaan awal.  

Kalau kiranya terdapat berbagai kelemahan dari proses sasaran 

audit tersebut maka dapat dilakukan perbaikan. Sedangkan proses 

audit kedua yaitu dilakukan oleh badan eksternal organisasi atau 

perusahaan. Dengan tujuan untuk mengetahui dan memberi penilaian 

tentang kelayakan-kelayakan terhadap organisasi atau perusahaan. 
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Hasil-hasil audit ini akan diberikan kepada organisasi, sebagai bahan 

rekomendasi dalam peningkatan kinerja pegawai yang lebih baik 

untuk kedepannya. 

 

B. Pengertian Audit Kepegawaian 

 

Audit kepegawaian sebagai pemeriksaan terhadap sesuatu unsur 

dan aspek yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan aspek atau 

unsur yang di audit bisa mengikuti faktor-faktor yang telah ditetapkan 

pemerintah melalui perundang-undangan atau bisa melalui kebijakan 

organisasi atau perusahaan itu sendiri. Terhadap berbagai faktor yang 

ditetapkan pada setiap unsur dan aspek tersebut akan dilakukan suatu 

pemeriksaan kebenaran secara berkala dengan menggunakan waktu 

atau periode tertentu. 

 

Manajemen audit yaitu merupakan suatu evaluasi yang bersifat 

mandiri, bebas, selektif, analisis, obyektif, sistimatis, oleh karena itu 

manajemen audit di perlukan oleh audit pegawai sebagai pengelolaan 

sumber daya manusia baik yang menyangkut kualitas keterampilan 

maupun jumlah personalia yang memadai baik menyangkut 

administrasi kepegawaian, pendidikan dan lain-lain. Jadi audit 

pegawai adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh kegiatan 

SDM dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada 

peningkatan/perbaikan kegiatan.1  
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Pengertian pertama ini memberi pemahaman yang luas bahwa 

suatu hal yang di audit terhadap pegawai menyangkut banyak hal, 

tidak hanya fokus pada administasi saja akan tepai termasuk kualitas 

keterampilan pegawai menjadi sasaran audit badan di suatu organisasi 

atau perusahaan. 

 

Audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemerikasaan bukti 

terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan 

tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang 

sudah ditentukan.2 Periortias pengertian yang kedua ini adalah audit 

dilakukan untuk melihat sejumlah kesesuaian antara informasi dengan 

kriteria yang dipersyaratkan. Bila terdapat perbedaan antara informasi 

dengan kriteria maka akan menjadi temuan untuk sebuah perbaikan. 

 

Untuk lebih memahami makna audit secara mendalam berikut 

akan dipaparkan beberapa pengertian audit menurut para ahli, yaitu 

sebagai berikut:3 

 

1. Whittington, O. Ray and Kurt Pann (2012) 

Menerut mereka, Audit adalah pemerikasaan hasil laporan 

keuangan entitas atau perusahaan oleh perusahaan akuntan publik 

yang independen. Dengan mengamati, memeriksa dokumen dan asset, 

dan bertanya baik didilama ataupun luar perusahaan serta melakukan 

prosedur audit, auditor akan mendapatkan data yang diperlukan untuk 

menentukan apakah laporan keuangan dapat menggambarkan posisi 

keuangan dan kegiatan perusahaan selama periode yang diaudit. 

 



194 

 

 

2. Konrath (2002) 

Menurutnya, Audit adalah suatu proses yang sistematis untuk 

secara ojektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti asersi mengenai 

kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menyakinkan keterkaitan antara 

asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasil laporan pada pihak yang berkepentingan. 

 

3. Sawyer (2005) 

Menurutnya, Audit adalah sebuah penilaian yang sistematis dan 

objektif yang dilakukan auditor (orang yang melakukan audit) 

terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi. 

 

Dari beberapa pernyataan tersebut di atas dapat dinyatakan audit 

pegawai adalah suatu bentuk pemeriksaan terhadap berbagai unsur 

yang telah ditetapkan baik oleh organisasi secara internal maupun 

eksternal organisasi. Pengauditan dilakukan oleh auditor internal atau 

eksternal organisasi atau perusahaan yang disesuaikan dengan suatu 

kebutuhan organisasi. 

 

 

 

C. Tujuan Audit Kepegawaian 

 

Audit kepegawaian harus menjadi titik perhatian pusat setiap 

organisasi atau perusahaan. Audit dilakukan bukan bertujuan untuk 

menemukan kesalahan bahkan membuat rasa takut terhadap pegawai 

yang di audit. Secara historis audit bertujuan untuk menyesuaikan 
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tuntutan publik terhadap sejumlah organisasi atau perusahaan yang 

berhubungan dengan mereka (masyarakat). Masyarakat ingin suatu hal 

yang terbaik dari sebuah penyelenggara hajat hidup orang banyak dan 

ini tujuan hakikih dari audit kepegawaian tersebut. 

 

Kegunaan Audit pegawai dapat dirinci sebagai berikut:4 

 

1. Mengidentifikasikan sumbangan-sumbangan departemen perso-

nalia kepada organisasi. 

2. Meningkatkan kesan profesional terhadap departemen personalia. 

3. Mendorong tanggung-jawab dan profesionalisme lebih besar di 

antara para karyawan departemen personalia. 

4. Menstimulasi keseragaman kebijaksanaan-kebijaksanaan dan 

praktek-praktek personalia. 

5. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung-jawab departemen perso-

nalia. 

6. Menemukan masalah-masalah personalia kritis. 

7. Mengurangi biaya-biaya sumberdaya manusia melalui prosedur-

prosedur personalia yang lebih efektif. 

8. Menyelesaikan keluhan-keluhan lama dengan aturan-aturan legal. 

9. Meningkatkan kesediaan untuk menerima perubahan-perubahan 

yang diperlukan dalam departemen personalia. 

10. Memberikan tinjauan terhadap sistem informasi departemen. 

 

Sedangkan tujuan lain pada audit ini adalah:5 

 

1. Menilai efektivitas. 
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2. Mengenali aspek-aspek yang amsih dapat diperbaiki. 

3. Mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam. 

4. Menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi 

untuk pelaksanaan perbaikan-perbaikan tersebut. 

 

Tujuan dari pelakasanaan audit adalah:6 

 

1. Memastikan kelengkapan (completeness) 

Audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang 

terjadi telah dicatat atau dimasukkan kedalam jurnal dengan segala 

kelengkapanya. 

 

2. Memastikan ketepatan (Accuracy) 

Pada keigatan audit ini memiliki tujuan untuk memastikan semua 

transaksi dan saldo penarikan telah didokumentasikan dengan baik, 

perhitungannya benar, jumlahnya tepat, dan diklasifiaksikan 

beedasarkan jenis transaksi. 

 

3. Memastikan eksistensi (Existence) 

Dengan adanya audit maka pencatatan semua harta serta kewajiban 

memiliki eksistensi sesuai dengan tanggal tertentu. Adapun arti 

lain, semua transaksi yang dicatat sesuai dengan kejadian yang 

sebenarnya. 

 

4. Membuat penilaian (Valuation) 
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Kegiatan audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua 

prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diaplikasikan dengan 

benar. 

 

5. Membuat Klasifikasi (Classification) 

Audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang 

dicatat dalam jurnal diklasifikasikan sesuai jenis transaksinya. 

 

6. Memastikan pisah batas (Cut-Off) 

Kegiatan audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi 

yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai. 

Pencatatan transaksi di akhir periode akuntansi sangat mungkin 

terjadi salah saji. 

 

Dengan demikian tujuan audit untuk memastikan kesesuaian 

semua aspek dalam organisasi atau perusahaan untuk memenuhi suatu 

tuntutan publik bisa dari pemerintah, masyarakat, pelanggan khusus, 

dan stakeholder lainnya. Tuntutan tersebut harus dipenuhi melalui dari 

pemunuhan semua aspek yang berkenaan dengan mutu kepegawaian 

organisasi dan manajemen lainnya.   

 

 

 

D. Manfaat Audit Kepegawaian 

 

Secara umum manfaat audit kepegawaian bagi sebuah organisasi 

atau perusahaan adalah untuk mempertahankan kepercayaan publik 

dari semua tuntutan yang dipersyaratkan oleh pembuat kebijakan. 
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Hasil audit sebagai dasar dan landasan kuat sebuah organisasi atau 

perusahaan untuk mampu bisa bertahan dan berkembang di berbagai 

era sekarang dan masa akan datang. Ketika nilai atau hasil audit itu, 

sedikit memberi manfaat atau nilai auditnya tidak seperti apa yang 

diharapkan kebanyakan orang maka akan berdampak buruk terhadap 

bagi organisasi atau perusahaan. 

 

Pentingnya melakukan audit kepegawaian dapat disoroti dari 

paling sedikit tiga sudut pandang.  

 

Pertama, untuk kepentingan pemenuhan berbagai ketentuan 

perungand-undangan yang berlaku. Telah dimaklumi bahwa 

pemerintah dimanapun menerbitkan berbagai peraturan perundang-

undangan di bidang sumber daya manusia. Tidak ada organisasi yang 

luput dari keharusan yang mentaati semua ketentuan perundang-

undangan tersebut Audit terhadap kegiatan bagian kepegawaian akan 

menghasilkan informasi tentang apa yang dilakukan dalam organisasi 

yang menyangkut berbagai ketentuan normatif tersebut.7  

 

Kedua, seperti telah dimaklumi salah satu komponen biaya yang 

harus dipikul oleh setiap organisasi adalah imbalan yang diberikan 

kepada para pekerja. Telah ditekankan dimuka bahwa imbalan bukan 

hanya dalam bentuk upah atau gaji, melainkan keseluruhan beban 

finansial sebagai akibat yang diberlakukannya sistem imbalan tertentu 

dalam organisasi. Telah ditekankan pula bahwa dalam menerapkan 

dalam suatu sistem imbalan tertentu, berbagai prinsip seperti prinsip 

keadilan, prinsip perbandingan dan prinsip kewajaran, perlu 
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diperhatikan. Suatu Audit mengenai sistem imbalan yang diterapkan 

perlu dilakukan karena:8 

 

1. Apabila jumlah dan jenis imbalan yang diberikan kepada para 

pekerja terlalu besar,  beban finansial dapat menjadi sedemikian 

beratnya sehingga mungkin tidak dapat dipikul oleh organisasi; 

2. Sebaliknya apabila jumlah dan jenis imbalan itu terlalu kecil, 

banyak dampak negatif yang mungkin timbul seperti ketidakpuasan 

pegawai, tuntutan perbaikan nasib yang dapat meganggu jalannya 

roda organisasi, tingkat kemangkiran yang tinggi, keinginan pindah 

bekerja dan berbagai masalah lainnya. 

 

Kedua jenis akibat yang mungkin timbul itu pada akhirnya akan 

merugikan organasasi.  

 

Ketiga, karena kegiatan bagian kepegawaian pasti berpengaruh 

terhadap seluruh aspek kekaryaan para pegawai, berbagai kegiatan 

tersebut mutlak perlu diaudit guna lebih menjamin:9 

 

1. Agar seluruh kegiatan satuan kerja tersebut mendorong cara kerja 

yang efisien, efektif dan produktif. 

2. Agar hubungan antar pekerja, antar satuan kerja antara para pekerja 

dengan kelompok manajemen serasi dan selaras. 

3. Agar berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan dan dilaksanakan 

memperkaya mutu kekaryaan para para pekerja dalam organisasi. 
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Agar audit kepegawaian mencapai sasarannya, perlu diapahami 

berbagai manfaat yang bisa didapat:10 

 

1. Identifikasi yang tepat tentang sumbangan yang dapat dan harus 

diberikan oleh baigan kepegawaian kepada organisasi dalam usaha 

mencapai tujuan dan berbagai sasarannya; 

2. Menumbuhkan citra profesional dari bagian kepegawaian, bukan 

hanya karena mampu merumuskan kebijaksanaan yang tepat, tetapi 

juga karena peranannya menjembatani kepentingan para pekerja 

dengan kepentingan organisasi sebagai keseluruhan; 

3. Mendorong para pejabat dan petugas pengelola sumber daya 

manusia meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. 

4. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab bagian 

kepegawaian agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikat dengan 

tugas, wewenang dan tanggung jawab para manajer fungsional dan 

operasional, yang dalam banyak organisasi sering menjadi salah 

satu sumber ketidakserasian hubungan kerja. 

5. Mendorong keseragaman penerapan berbagai kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan. 

6. Meningkatkan kemampuan bagian kepegawaian bersikap proaktif 

dalam arti mampu mengantisipasi kemungkinan timbulnya 

permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sedemikian rupa sebelum permasalahan itu berubah menjadi krisis. 

7. Menjamin ketaatan organisasi beserta seluruh komponennya 

kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan 
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oleh instansi pemerintah yang berwenang serta ketentuan-ketentuan 

yang berlaku khusus bagi organisasi yang bersangkutan. 

8. Turut serta memikirkan dan berperan dalam meningkatkan 

efesiensi, efektivitas dan produktifitas kerja seluruh pekerja. 

9. Menciptakan iklim kerja sedemikian rupa sehingga para anggota 

organisasi, termasuk yang berkarya di bagian kepegawaian, siap 

secara teknikal dan mental menerima perubahan yang akan terjadi. 

10. Menjamin bahwa sistem informasi kepegawaian selalu mutakhir, 

akurat, dapat dipercayai dan mudah digunakan untuk berbagai 

kepentingan seperti untuk rekrutmen, perencanaan karier, 

pembinaan pegawai dan pengembangan sumber daya manusia. 

 

 

 

E. Langkah-Langkah Audit Kepegawaian 

 

Dalam melakukan audit baik internal maupun eksternal sifatnya 

harus sistematis menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu guna 

menemukan tujuan dan permasalahan dalam manajemen sumber daya 

manusia. Langkah-langkah audit kepegawaian ini saling berhubungan 

antara langkah pertama dengan langkah selanjutnya, sehingga saling 

ditemukan hal-hal terkait baik yang sifatnya faktor pendukung atau 

penghambat dari manajemen sumber daya manusia atau pegawai 

tersebut. 
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Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu 

dilakukan dalam audit yang diungkapkan oleh IBK. Bayangkara ada 

lima yaitu: 11 

 

1. Audit pendahuluan 

 

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar 

belakang terhadap objek audit yang dilakukan.Di samping itu, pada 

audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, 

ketentuan dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, 

serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk 

mengindentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan 

pada perusahaan yang diaudit. Auditor mungkin menggunakan 

daftar pertanyaan, flow chart, tanya jawab, laporan manajemen, dan 

observasi dalam pelaksanaan audit pendahuluan. 

 

Daftar pertanyaan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan masalah yang mempengaruhi efektivitas, 

efisiensi dan performa operasi. Auditor kemudian akan menilai 

jawaban yang diperoleh, kemudian auditor mengumpulkan bukti-

bukti untuk memperkuat jawaban yang diterima. 

 

2. Review dan pengujian pengendalian manajamen 

 

Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap 

pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai 

efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian 
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tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih 

memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit sehingga 

dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya 

kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. 

 

Jika dihubungkan dengan tujuan audit sementara yang telah dibuat 

pada audit pendahuluan, hasil pengujian pengendalian mana-

jemenini dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi 

tujuan audit sesungguhnya, atau mungkin ada beberapa tujuan audit 

sementara yang gugur, karena tidak cukup (sulit memperoleh) 

bukti-bukti yang mendukung tujuan audit tersebut. 
 

 

3. Audit terperinci 

Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup 

dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. 

Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk 

mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain 

dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. 

Temuan yang cukup, relevan, dan kompeten dalam tahap ini 

disajikan dalam suatu kertas kerja audit (KKA) untuk mendukung 

kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan. 

Kertas kerja dapat diorganisir berdasarkan sub unit dari usaha yang 

diaudit (seperti berdasarkan cabang, bagian), urutan prosedur audit 

dilaksanakan (seperti audit pendahuluan, bukti) atau setiap sistem 
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logis yang mempertinggi pemahaman auditor terhadap pekerjaan 

yang dilakukan. Tujuan mengumpulkan bukti-bukti adalah untuk 

mendapatkan dasar faktual dalam menilai kriteria performa yang 

sebelumnya diidentifikasi. 

 

 

4. Pelaporan 

Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit 

termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak 

manajemen tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-

pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap 

berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan dalam 

bentuk komprehensif (menyajikan temuan-temuan penting hasil 

audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi). 

Rekomendasi harus disajikan dalam bahasa operasional dan mudah 

dimengerti sertamenarik untuk ditindaklanjuti.Walaupun laporan 

formal dapat dianggap sebagai langkah terakhir dalam manajemen 

audit.Laporan informal ini harus dibuat selama audit.Sebagai 

contoh, apabila auditor menemukan suatu ineffisiensi yang serius 

selama survei pendahuluan.Ia harus menyelidiki, menilai dan 

melaporkan segera daripada menunggu audit selesai. 

 

5. Tindak lanjut 

Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan 

untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk 
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melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang 

diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan 

tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. 

 

Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit 

seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak 

yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Suatu 

rekomendasi yang tidak disepakati oleh objek audit akan sangat 

berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjutnya. Hasil audit 

menjadi kurang bermakna apabila rekomendasi yang diberikan 

tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit. 

 

 

Dalam langkah-langkah audit di atas dapat dilakukan melalui 

proses audit internal. Audit internal membutuhkan pengumpulan dan 

pemaduan informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan/-

akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan (litbang), 

serta operasi sistem informasi manajemen perusahaan.12 

 

Untuk melakukan audit internal dibutuhkan usaha pengumpulan, 

penyesuaian dan pengevaluasian informasi mengenai operasi 

perusahaan. Menurut William King, sebuah satuan tugas (satgas) 

manajer dari unit-unit yang berbeda dalam organisasi, didukung oleh 

staf khusus, perlu dibentuk dan diberi tanggung jawab untuk 

menetapkan 10 sampai 20 butir kekuatan dan kelemahan terpenting 

yang memengaruhi masa depan organisasi.13  
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Manajemen strategis adalah proses yang sangat interaktif dan 

membutuhkan koordinasi yang efektif diantara para manajer 

manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, litbang 

dan sistem informasi manajemen. Walaupunn manajemen strategis 

tersebut diawasi penyusun strategi, keberhasilannya membutuhkan 

kerjasama manajer dan karyawan dari seluruh area fungsional untuk 

memberikan gagasan dan informasi.14 

 

Dengan demikian langkah pengauditan semua yang disebutkan 

di atas harus saling terkait dan berkesinambungan satu sama lainnya. 

Keterkaitan tersebut adalah upaya saling mendukung baik dari versi 

administrasi, maupun dari sisi pegawainya. Saling mendukung dan 

adanya keterkaitan setiap unsur yang di audit tersebut akan ditemukan 

hal-hal yang subtansial terhadap keunggulan dan kelemahan sebuah 

organisasi atau perusahaan. 

 

 

 

F. Sistem Evaluasi Audit Kepegawaian 

 

Audit pegawai harus melalui evaluasi untuk memperoleh hasil 

yang memuaskan bagi organisasi atau perusahaan. Evaluasi audit 

kepegawaian sebagai upaya untuk mengetahui proses audit yang telah 

dilakukan, apakah selama proses audit ada hal-hal yang mengganggu 

atau tidak ada masalah yang berarti. Dan ini harus menjadi perhatian 

khusus oleh badan internal audit, begitu juga pihak eksternal auditor.  
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Audit internal harus menetapkan program penilaian internal 

yang terdiri dari pemantauan secara berkelanjutan (ongoing) dan juga 

penilaian secara periodik/berskala.  

 

Selanjutnya diberikan panduan lebih lanjut dalam melakukan 

penilaian internal, sebagai berikut:15 

 

1. Proses dan tools yang digunakan dalam penilaian internal yang 

dilakukan secara berkelanjutan meliputi, antara lain: 

a. Supervisi penugasan 

b. Cheklist dan prosedur ( misalnya, dalam audit dan prosedur 

manual) senantiasa diikuti 

c. Umpan balik dari audit customer dan stakeholder lainnya 

d. Review kertas kerja oleh staf/rekan yang tidak terlibat dalam 

audit yang bersangkutan 

e. Anggaran projek penugasan, sistem pencatatan waktu, rencana 

penyelesaian audit 

f. Analisis metrik kinerja lainnya (seperti waktu siklus dan 

rekomendasi yang diterima) 

 

2. Kesimpulan dikembangkan terhadap kualitas kinerja yang sedang 

berlangsung serta tindak lanjut diambl untuk memastikan perbaikan 

yang diperlukan telah diterapkan. 

 

3. Dasar untuk melakukan penilaian internal bisa menggunakan 

“Quality Assesment Manual” yang diterbitkan oleh The IIA atau 

manual lain yang sejenis. 
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4. Penilaian internal secara periodik dapat: 

a. Meliputi wawancara lebih mendalam (in-depht interview) dan 

survei terhadap kelompok-kelompok stakeholder. 

b. Dilakukan oleh anggota aktivitas audit internal (self-assessment) 

c. Dilakukan oleh CIA atau profesional audit internal yang 

kompeten lainnya, yang pada saat ini ditugaskan di unit kerja 

lain didalam organisasi. 

d. Mencakup kombinasi dari self-assessment dan penyiapan bahan-

bahan bagi review yang akan dilakukan kemudian oleh CIA atau 

profesional audit yang kompeten lainnya, 

e. Meluputi pembandingan praktik dan metrik kinerja aktivitas 

audit internal terhadap praktik-praktik terbaik (best practices) 

yang relevan dari profesi audit internal. 

 

5. Penilaian internal periodik yang dilakukan dalam waktu mendekati 

dilakukannya penilaian eksternal dapat berfungsi untuk 

memfasilitasi dan megurangi biaya penilaian eksternal. Jika 

penilaian internal periodik dilakukan oleh pereview yang 

indenpenden dan qualified dari eksternal, hasil penilaian tidak 

boleh mengomsumsikan jaminan apapun terhadap hasil dari 

penilaian eksternal yang akan dilakukan berikutnya. Laporan ini 

dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan 

praktik-praktik aktivitas audit internal. Jika penilaian eksternal 

dilakukan dalam bentuk self-assessment dengan validasi 
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indenpenden, penilaian internal periodik dapat berfungsi sebagai 

bagian dari self-assessment dalam proses tersebut. 

 

6. Kesimpulan dikembangkan terhadap kualitas kinerja dan tindakan 

yang tepat dan perlu telah dimulai untuk mencapai perbaikan dan 

kesesuaian dengan standar. 

 

7. CAE menetapkan struktur untuk pelaporan hasil penilaian internal 

untuk menjaga kredibilitas dan objektivitas. Secara umum, orang-

orang yang ditugaskan untuk melakukan penilaian secara terus-

menerus dan periodik, melapor kepada CAE selama penugasan 

penilaian dan juga mengomunikasikan hasil-hasilnya secara 

langsung CAE. 

 

8. Setidaknya setiap tahun, CAE laporan hasil penilaian internal, 

rencana tindakan perbaikan yang diperlakukan serta implementasi-

nya kepada manajemen senior dan Dewan. 

 

Setiap evaluasi audit kepegawaian harus menjaga kredibilitas 

dan objektivitas terhadap semua pihak. Guna menjaga kepercayaan 

semua pihak yang berkepentingan terhadap organisasi, demikian pula 

pihak organisasi terhadap publik ekstenal organisasi yang sifatnya 

keluar.  

 

 

 

G. Istilah-istilah Penting Dalam Bab Ini 
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Analisis 

Audit 

Bebas 

Departement 

Evolusi 

Indenpenden 

Informasi 

Kompeten 

Kualitas 

Mandiri 

Observasi 

Obyektif 

Organisasi 

Personalia 

Selektif 

Sistematis 

Supervisi 

Transaksi 

 

 

 

H. Pertanyaan Diskusi 

 

1. Bagaimanakah yang dimaksud audit pegawai? Berikan penjelasan 

Anda. 

2. Sebutkan apa saja tujuan audit pegawai. 

3. Apa saja manfaat audit pegawai bagi suatu organisasi? 

4. Sebutkan langkah-langkah audit pegawai yang pernah Anda 

hadapi dalam suatu organisasi. 

5. Bagaimana sistem evaluasi audit pegawai yang pernah Anda 

hadapi dalam suatu organisasi? 
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GLOSARIUM 

 

 

Analisis : suatu aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompok-

kan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari 

kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. 

Aplikasi : suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk 

melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 

Aset : sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha 

di kemudian hari. 

Asuransi :  pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di 

mana pihak satu berkewajiban membayar iuran/ kontribusi/ 

premi. 

Audit : evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. 

Bebas : sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan 

pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. 

Benefit : bentuk imbal jasa atau dasar kebutuhan yang berguna untuk 

memperlancar proses kerja. 

Bisnis : usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh 

perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada 

konsumen (masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah 

memperoleh keuntungan/laba (profit). 

Departemen : suatu bagian yang memiliki tugas spesifik dari suatu 

organisasi yang lebih besar. 



213 

 

Disiplin : perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya 

merupakan tanggung jawabnya. 

Ekonomi : salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia 

yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi 

terhadap barang dan jasa. 

Eksperimental : suatu set tindakan dan pengamatan, yang dilakukan 

untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali 

hubungan sebab akibat antara gejala. 

Eksternal : yang menyangkut bagian luar dari sesuatu, atau kebalikan 

dari internal. 

Evaluasi : kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk 

menentukan nilai dari suatu hal. 

Fenomena : rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat 

diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin 

ilmu tertentu. 

Finansial : salah satu bidang dalam ekonomi yang berfokus pada 

keuangan. 

Fleksibilitas : kemampuan tubuh buat melakukan gerakan melalui 

ruang gerak sendi secara aporisma. 

Imbalan : upah sebagai pembalas jasa atau honorarium. 

Indenpenden : suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak mau 

tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. 

Individual : mengenai atau berhubungan dengan manusia secara 

pribadi, bersifat perseorangan. 

Industri : bidang yang menggunakan keterampilan, dan ketekunan 

kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat 
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di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya 

sebagai dasarnya. 

Informasi : pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang 

terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat 

ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. 

Inovasi : sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/ 

mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampil-

an teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau 

memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau 

sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau 

secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial). 

Insentif : suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan 

sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja 

kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat 

yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam 

organisasi. 

Intelektual : kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, 

berfikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efektif dan 

efisien. 

Internal : menyangkut bagian dalam. 

Intervensi : istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang 

mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan 

urusannya. 

Jabatan : sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. 

Karier : perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. 
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Karyawan : manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya 

untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa 

uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau 

pengusaha atau majikan. 

Kerja : sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, 

sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. 

Kinerja : hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Klien : seseorang yang menggunakan layanan dari seorang atau 

sebuah organisasi profesional seperti pengacara atau Bank. 

Kompensasi : segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun 

non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang 

yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan 

dari pajak pendapatan. 

Kompeten : ketrampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan 

oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan 

tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi 

pekerjaan spesifik. 

Kompetensi : suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, 

pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu 

pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang 

dikerjakan oleh pegawai. 

Komponen : bagian dari keseluruhan atau unsur. 
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Konstribusi : sesuatu yang dilakukan untuk membantu dan 

menghasilkan atau saat mencapai sesuatu bersama dengan 

orang lain, atau untuk membantu sesuatu yang sukses. 

Kreativitas : kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk 

memberi ide kreativ dalam memecahkan masalah atau 

sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang 

baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. 

Kualifikasi : keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu 

(menduduki jabatan dsb.) 

Kualitas : tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. 

Loyalitas : salah satu hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. 

Manajemen : seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam 

memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia dan 

informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Manajer : seorang anggota organisasi yang bertugas mengarahkan, 

memadukan, mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan-

pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang lain. 

Mandiri : suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada 

orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 

permasalahan. 

Nomenklatur : sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang 

lazim digunakan instansi pemerintah. 
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Normatif : berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 

Observasi : aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud 

merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang 

sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian. 

Obyektif : sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk 

berpandangan terhadap suatu masalah. 

Optimal : suatu proses atau usaha untuk mencapai hasil yang terbaik, 

tertinggi, paling menguntungkan. 

Organisasi : suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-

orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. 

Orientasi : awal atau pengenalan dari sebuah cerita atau peristiwa 

sejarah. 

Ouput : data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat 

digunakan. 

Pegawai : orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam 

jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan 

yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian 

pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, 

termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam 

jabatan negeri. 
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Pelatihan : proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan 

prosedur yang sistematis dan terorganisi. 

Pemeliharaan : suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan 

untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai 

suatu kondisi yang bisa diterima. 

Pemerintah : organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat 

dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah 

tertentu. 

Pendidikan : pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau 

penelitian. 

Pengawasan : proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian 

hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut. 

Pengembangan : suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, 

dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala 

sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan 

belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi 

peserta didik. 

Pengusaha : seseorang yang menjalankan aktivitas usaha baik usaha 

jual-beli, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan 

utama untuk memperoleh keuntungan dan menanggung 

resiko yang mungkin saja akan terjadi dalam aktivitas 

usahanya. 
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Pensiun : seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya 

sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas 

permintaan sendiri.  

Personalia : serangkaian kegiatan mengelola SDM pada hal-hal yang 

terkait administratif yang mengatur hubungan industrial 

antara perusahaan dan karyawannya.  

Perusahaan : tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya 

semua faktor produksi. 

Prestasi : hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. 

Profesional : orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang 

dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan 

berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta 

mendasari perbuatan. 

Recruitment : serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar 

kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan 

pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan 

yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. 

Resiko : bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat 

sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang 

akan datang. 

Sejarah : kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun 

berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. 

Seleksi : usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh 

karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat 

serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. 
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Sistem :  sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan 

menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sistematis : segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu 

dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk 

suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, 

mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut 

obyeknya. 

Skill : keahlian utama yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan lebih 

tepatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan 

teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. 

Sosial : bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia 

sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang 

bersifat rapuh di dalamnya. 

Spiritual :  hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha 

pencipta, tergantung dengan kepercayaan yang dianut oleh 

individu. 

Strategi : pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah 

aktivitas dalam kurun waktu tertentu. 

Subjektif : lebih kepada keadaan dimana seseorang berpikiran relatif, 

hasil dari menduga duga, berdasarkan perasaan atau selera 

orang. 

Sumber daya manusia : salah satu faktor yang sangat penting bahkan 

tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan. 
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Supervisi : melihat dan meninjau dari atas atau menilikdan menilaidari 

atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, 

kreatifitas, dan kinerja bawahan. 

Supervisor : seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah 

perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa 

dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan 

kerja bawahannya. 

Suplai : perbekalan, pembekalan, persediaan barang-barang yang 

dibutuhkan dan dapat diperoleh. 

Teknologi : keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 

yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup 

manusia. 

Transaksi : suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan 

terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti 

menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai 

macam biaya yang lainnya. 

Volume : penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati 

dalam suatu objek. 
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Prof. Adjunct. Dr. Marniati, SE., M.Kes, dilahirkan di Lhok 

Nibong, Kabupaten Aceh Timur pada 25 Mei 1981. Sosok wanita 

muda dan bersahaja, ini ia merupakan Rektor Universitas 

Ubudiyah Indonesia (UUI), dengan segudang prestasinya dalam 

memimpin Universitas Ubudiyah Indonesia, pada tahun 

................. ia mendapat Penghargaan Gelar Profesor Adjunct dari  

 

University..........................    .............................................................. Gelar Profesor Adjunct 

baginya merupakan Rahmat Allah SWT semata-mata atas rasa syukur dari kerja kerasnya 

memimpin Universitas Ubudiyah Indonesia, sejak menjadi Ketua STIKes hingga menjadi 

Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia, baginya penghargaan Gelar Prof. Adjunct yang 

merupakan Gelar Penghargaan yang sifatnya Internasional dan tidak muda untuk meraihnya.  

Gelar Doktornya diraih dari Universitas Sumatera Utara tahun 2020 dengan konstrasi 

Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan Predikat Comluede (pujian). Sementara gelar Magister 

Kesehatan Masyarakat diraihnya di Univesitas yaitu Univesitas Sumatera Utara tahun ....... 

dan gelar Sarjana Ekonomi diraihnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah 

Kuala tahun 2009. 

 Dalam pengembangan kariernya sebagai akademisi dan Rektor Univeristas Ubudiyah 

Indonesia (UUI) selain aktif mengajar dikampus yang dipimpinya, ia melakukan berbagai 

penelitian yang berhubungan kesehatan masyarakat guna untuk membantu pemerintah dalam 

bidang kesehatan yang kiranya bermanfaat bagi masyarakat dari hasil-hasil penelitiannya 

tersebut.  

Marniati juga aktif melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk U’Budiyah, 

misalnya menggandeng kerja sama dengan berbagai institusi perguruan tinggi dalam dan luar 

negeri. Hasil kerja sama itu antara lain dituangkan dalam bentuk Memorandum of 

Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) yang memuat serangkaian program seperti 

kerja sama di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, kerja sama antarperpustakaan, program 

double degree, beasiswa bagi dosen U’Budiyah, program TV digital dan cyber university. 

Dalam pengembangan Universitas oleh Prof. Adjunct. Dr. Marniati ini, melakukan 

kerja sama Internasional dengan sejumlah Univeritas di Luar Negeri, dan mampu meraih 

empat penghargaan masing-masing : (1) Certified Education and Educator Indonesia Award 

2013 kategori The Best Inspiring Person of the year dari Forum Rekor Indonesia kepada 

Ketua STIKES U’Budiyah; (2) Penghargaan Top 10 Most Trusted School kategori The most 

leadeing trusted Education School of the Year 2013 untuk STIKES U’Budiyah dan Ketua 



 

 

Yayasan U’Budiyah Indonesia   Dedi Zefrizal ST dari Indonesia. Achievement Centre (IAC), 

dan; (3) Penghargaan Platinum Indonesia 2013-2014 untuk RS U’Budiyah dari Pusat Rekor 

Indonesia. (4) Top Figure Innovative (5) Best Top Trusted School kategori The Best Favorite 

School of The Year.   

 Ke depan ada sederet pekerjaan besar yang hendak dituntaskannya, pertama 

bagaimana mewujudkan visi menjadikan UUI menjadi World Class Cyber University pada 

tahun 2025; kedua,  mencetak 30 persen dosen U’Budiyah bergelar Guru Besar; dan ketiga, 

menempatkan UUI dalam jajaran Top 10 Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 

yang sama. 

Dalam pengembangan kariernya, ia aktif diberbagai organisasi profesi dan organisasi 

sosial yaitu: menjabat Wakil Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Aceh, Ia 

juga sebagai Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Aceh. Berbagai 

kebijakan yang diambil telah memberi banyak perubahan, misalnya menghidupkan budaya 

akademik di lingkungan U’Budiyah melalui serangkaian seminar ilmiah tentang kesehatan. 

Perubahan itu disambut positif oleh pihak Yayasan U’Budiyah yang kemudian meningkatkan 

intensitas dalam menggenjot pembangunan fisik kampus di kampus baru di kawasan Desa 

Tibang berhampiran dengan Hutan Taman Kota.  

 Pada bulan Mei 2005, Marniati melangsungkan pernikahan dengan Dedi Zefrizal ST.  

Kebahagiaan mereka kian lengkap setelah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Devin 

Caisario Zefrizal pada 2006. Kini Devin bersekolah di SD Bunga Matahari Internasional. Dan 

ditambah lagi lahir putri keduanya bernama ..................................( 4 tahun) ............. 
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