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BAB 

1 

 

 

Manusia memiliki hawa nafsu dan tabiat yang selalu 

berusaha menggiringnya untuk memiliki sifat-sifat buruk. Tapi, 

jika manusia lebih mengutamakan bimbingan wahyu Allah dan 

akal dibandingkan hawa nafsunya, maka ia akan jadi mulia. 

Bahkan, manusia bisa lebih mulia dari malaikat, karena malaikat 

tidak memiliki hawa nafsu, sementara manusia harus berjuang 

melawan hawa nafsunya. Kemuliaan adalah kebahagiaan jiwa, 

bahwa kebahagiaan jiwa atau kenikmatan ruhani lebih tinggi 

martabatnya dibanding kebahagiaan fisik atau kenikmatan 

jasmani. Argumentasinya adalah jika manusia hanya sibuk 

dengan kenikmatan jasmani, maka daya spiritualitasnya akan 

rendah dan intelektualitasnya tertutup. 

Kita harus mempelajari manusia sebagai sumber daya. 

Karena peran penting manusia dalam tujuan suatu organisasi. 

Dalam organisasi yang besar, modal yang besar, teknologi yang 

canggih, sumber daya alam yang melimpah tidak mungkin dapat 

dieksploitasi tanpa sumber daya yang diperlukan, yang memadai, 

yang punya kompetensi untuk memanfaatkan sumber daya alam 

dan lingkungannya. Manusia harus terpuaskan keinginannya, 

kebutuhannya atau aspirasinya sehingga ia dapat mencurahkan 

perhatiannya kepada tanggungjawab yang diembannya. 

Segi lain dari manusia dalam melakukan pekerjaan, 

manusia punya kepribadian yang unik. Tanpa kita mendalami ciri 

atau karakteristik manusia, tanpa kita mengetahui latar belakang 

mereka, kita akan terjebak dalam pengambilan keputusan 

PENDAHULUAN 
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A. Pendahuluan 
Belakangan ini persaingan di semua sektor semakin 

ketat. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk 

memenangkannya. Setiap organisasi baik sektor privat 

maupun publik dituntut harus memiliki keunggulan tertentu 

yang kompetitif (competitive advantage) dibandingkan dengan 

organisasi lainnya. Keunggulan ini dapat dibentuk melalui 

berbagai cara, contohnya seperti menciptakan produk baru 

atau produk dengan design unik, menggunakan teknologi 

modern, mendesign organisasi dengan baik, dan yang 

terpenting adalah Human Capital Management yang berjalan 

secara efektif. Produk yang dimaksud disini tentu saja bukan 

hanya berupa barang yang tangible (asset yang terlihat), tetapi 

juga menyangkut jasa atau layanan yang intangible (asset yang 

tidak terlihat). Khususnya jika berbicara dalam konteks Human 

Capital Management (HCM), seorang pimpinan dirasa sangat 

perlu untuk meningkatkan berbagai potensi HCM supaya 

dapat memberdayakannya secara optimal guna pencapaian 

kinerja. Sehingga mampu memposisikan organisasi pada posisi 

yang lebih baik dibandingkan organisasi lainnya.  

Pada hakekatnya, pengembangan HCM bagi organisasi 

adalah sebuah investasi. Investasi dalam pengembangan HCM 

adalah pengeluaran yang ditujukan guna memperbaiki 

kapasitas produktif bagi manusia melalui peningkatan 

kesehatan, pendidikan dan pelatihan kerja. Sehingga sangat 

MANAJEMEN MODAL 

MANUSIA (HUMAN 

CAPITAL MANAGEMENT) 
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A. Pendahuluan 
Setiap organisasi bisnis dihadapkan kepada dua jenis 

“lingkungan”, yaitu lingkungan internal dan lingkungan 
eksternal. Makin besar suatu perusahaan, atau organisasi, 

makin kompleks pula bentuk, jenis dan sifat interaksi yang 

terjadi dalam menghadapi ke dua jenis “lingkungan” tersebut. 
Salah satu implikasi kompleksitas itu ialah proses pengambilan 

keputusan yang semakin sulit dan rumit. Untuk itulah 

diperlukan manajemen strategik. Setiap manajer pasti 

menyadari bahwa mengelola beraneka ragam kegiatan dengan 

berbagai seginya secara internal hanyalah sebagian dari 

tanggungjawab yang harus dipikul oleh pimpinan sumber 

daya manusia puncak organisasi betapa pun pentingnya 

kegiatan tersebut. 

Istilah sumber daya manusia strategik mengacu pada 

serangkaian tindakan spesifik manajemen sumber daya 

manusia yang didorong oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuan. Oleh karena itu, salah satu tujuan strategik perusahaan 

adalah meraih tingkat pelayanan pelanggan yang prima dan 

tingkat keuntungan yang tinggi melalui tenaga kerja yang 

memiliki komitmen tinggi.  

Tujuan yang terpenting dari strategi SDM adalah 

membangun karyawan yang memiliki komitmen terutama 

dalam lingkungan tanpa serikat kerja. Strategi sumber daya 

manusia spesifik dari perusahaan termasuk menggunakan 

STRATEGIK 

MANAJEMEN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 
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A. Pendahuluan 
Pengembangan karyawan merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan membentuk 

karyawan yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, 

kemampuan kerja dan memiliki loyalitas kerja kepada 

perusahaan. Untuk mewujudkan itu, diperlukan suatu strategi 

pengembangan karyawan yang pada dasarnya tidak hanya 

dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan 

keterampilan saja. Ada banyak cara yang dapat  dilakukan oleh 

perusahaan untuk membuat program pengembangan 

karyawan lebih efektif dan  efisien. 

Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan 

sebuah subsistem dalam perusahaan yang menekankan pada 

perbaikan serta peningkatan kinerja individu. Subsistem ini 

sangat penting dilakukan oleh perusahaan terutama dalam 

jangka panjang karena perusahaan besar dan berkelanjutan 

akan selalu membutuhkan karyawan dengan kinerja dan 

produktivitas yang luar biasa pula.  

Pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan telah 

banyak didefinisikan oleh para ahli, salah satunya menurut 

William G. Scott (2009) yang mendefinisikan pelatihan sebagai 

suatu kegiatan yang bertujuan guna mengembangkan 

pemimpin untuk mencapai keefektifan pekerjaan individual 

yang lebih besar dan hubungan antarpribadi dalam organisasi 

MANAJEMEN 

PENGEMBANGAN 

KARYAWAN 



76 
 

BAB 

5 

 

 

A. Pendahuluan 
Salah satu syarat agar produktifitas perusahaan berjalan 

lancar adalah tenaga kerja  atau karyawan yang sesuai sesuai 

dengan prinsip “the right man in the right place”. Karyawan 

adalah asset yang sangat berharga bagi perusahaan dalam 

mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu fokus utama 

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu memberikan 

kontribusi atas kemajuan dan kesuksesan perusahaan. Sejalan 

dengan hal tersebut, langkah awal yang dijadikan kunci utama 

adalah proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja guna 

merekrut tenaga kerja yang berkompeten dan sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Proses seleksi atau rekrutmen 

karyawan adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk 

memutuskan kandidat (calon karyawan) yang mempunyai 

kompetensi serta kualifikasi dan dapat ditempatkan secara 

tepat sesuai kebutuhan perusahaan. Fenomena yang ada saat 

ini adalah persaingan dalam mendapatkan pekerjaan semakin 

kuat, namun perusahaan seringkali mengalami kesulitan 

dalam menentukan kandidat yang tepat mengingat bahwa 

banyak kandidat yang tersedia tetapi sangat sedikit yang 

memiliki kualifikasi yang memadai. Proses rekrutmen yang 

paling awal akan bermula dari menentukan serta menganalisis 

spesifikasi pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang jelas dari 

kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan 

maupun instansi, baik itu berdasarkan jumlah, tingkat 

PEREKRUTAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 
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A. Pendahuluan 
Analisis pekerjaan dan desain jabatan merupakan 

kegiatan awal dalam manajemen sumber daya manusia, untuk 

mengeksplorasi secara sistematis dan menentukan secara tepat 

sejumlah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu 

target strategik dalam bisnis. Dalam hal ini harus dirumuskan 

jenis pekerjaan, standar pencapaian kerja, kekhususan 

wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas dari masing-

masing pekerjaan yang ada dalam struktur organisasi. 

Untuk mencapai kinerja berkualitas tinggi, organisasi 

harus memahami orang-orang dan sesuai dengan persyaratan 

pekerjaan. Pemahaman ini memerlukan analisis pekerjaan, 

proses untuk mendapatkan informasi yang rinci tentang 

pekerjaan. Menganalisis pekerjaan dan memahami apa yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dan memberikan 

pengetahuan bagi staf, pelatihan, penilaian kinerja dan banyak 

kegiatan lainnya.  

Analisis pekerjaan diawali dengan melakukan job study, 

yaitu mempelajari tugas, proses kerja, tanggung jawab dan 

persyaratan personal yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. 

Hasil analisis tersebut dituangkan ke dalam bentuk desain 

pekerjaan, yang kemudian dapat diilustrasikan melalui bagan 

struktur organisasi. Dengan memahami pekerjaan apa yang 

perlu diisi, dan ciri-ciri manusia serta kompetensi karyawan 

yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara 

ANALISIS 

PEKERJAAN 
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A. Pendahuluan 
Manajemen karir merupakan aspek manajemen bakat 

tetapi layak dipertimbangkan secara terpisah sebagai kegiatan 

penting dalam haknya sendiri. Manajemen karir berkaitan 

dengan penyediaan kesempatan bagi masyarakat untuk 

mengembangkan kemampuan dan karir mereka dalam rangka 

untuk memastikan bahwa organisasi memiliki aliran bakat 

yang dibutuhkan dan untuk memenuhi aspirasi mereka 

sendiri. Ia adalah tentang mengintegrasikan kebutuhan 

organisasi dengan kebutuhan individu.  

Manajemen karir melibatkan semua pihak termasuk 

pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai 

bekerja, dan organisasi secara keseluruhan. Dalam 

implementasinya manajemen karir antar organisasi bisa 

berlainan, ada manajemen yang kaku, otoriter, tersentralisir, 

tertutup tidak demokratis. Ada juga manajemen karir yang 

cenderung terbuka, partisipatif dan demokratis. Jika 

manajemen karir suatu organisasi bersifat kaku dan tertutup 

maka keterlibatan pegawai dalam pembinanaan karirnya 

sendiri cenderung minimal, sebaliknya apabila manajemen 

karir dalam organisasi bersifat terbuka, partisipatif dan 

demokratis, maka keterlibatan pegawai dalam pembinaan 

karirnya cenderung besar. Selain itu karir seorang pegawai 

tidak hanya tergantung pada dirinya sendiri (faktor internal), 

akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal manajemen. 

MANAJEMEN 

KARIR 
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A. Pendahuluan 
Peran sumber daya manusia dalam organisasi atau 

perusahaan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan 

pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran sumber 

daya manusia dalam organisasi atau perusahaan, sumber daya 

manusia sebagai faktor penentu organisasi atau perusahaan 

maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan 

keberhasilan organisasi atau perusahaan. 

Dengan Kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh 

sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan 

tentu hal ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas 

kompetitif perusahaan itu sendiri. 

Setiap pekerjaan memiliki persyaratan dan serangkaian 

khusus untuk melaksanakan pekerjaannya secara efisien. 

Sedangkan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan 

tersebut perlu disesuaikan dengan kecakapan yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. 

Apabila diaplikasikan ke manajemen khususnya 

manajemen SDM, kecakapan dapat diartikan sebagai 

kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan kepribadian 

yang dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga mampu 

memberikan kontribusi terhadap kesuksesan organisasinya. 

Dapat dikatakan bahwa karyawan yang berkompeten adalah 

KOMPETENSI 

KERJA 
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A. Pendahuluan 
Perusahaan berhadapan dengan tantangan besar untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan 

memandang kompensasi sebagai kunci mengelola sumber 

daya manusia secara efektif yang sesuai dengan kebutuhan 

bisnis dan kebutuhan karyawan. Werther dan Davis dalam 

Hasibuan (2009) “compensation is what employee receive in 

exchange of their work. Wether hourly wages or periodic salaries, the 

personnel department usually designs and administers employe 

compensation”. Karyawan bekerja dengan baik dan 

mengharapkan adanya imbalan kompensasi dari perusahaan. 

Hakekat kompensasi sering digunakan secara bergantian 

dengan administrasi gaji dan upah. Kompensasi merupakan 

konsep yang lebih luas. Kompensasi diartikan sebagai semua 

bentuk kembalian atau imbalan (return) finansial, jasa-jasa 

berwujud dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh karyawan 

sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. 

Kompensasi tidak hanya berati imbalan intrinsik organisasi 

seperti pengakuan, kesempatan untuk promosi dan 

kesempatan kerja yang lebih menantang. Sedangkan istilah 

administrasi gaji dan upah biasanya diartikan terbatas pada 

imbalan berbentuk uang yang diberikan kepada karyawan. 

Kompensasi merupakan fungsi dari manajemen sumber 

daya manusia yang diwujudkan dalam beberapa jenis 

penghargaan yang diteriama individu sebagai pertukaran dari 

MANAJEMEN 

KOMPENSASI 
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A. Pendahuluan 
Di era modern seperti sekarang ini sudah banyak 

perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya secara lebih 

global. Salah satu contoh perusahaan yang berbasis di Amerika 

Serikat seperti Procter & Gamble, IBM dan Citicorp semakin 

meningkatkan kegiatan bisnis ke luar negeri yang luas. Namun 

dengan penyatuan pasar Eropa, penggunaan mata uang Euro, 

pembukaan Eropa Timur serta tuntutan perkembangan yang 

cepat di Asia dan bagian dunia lainnya, bahkan perusahaan 

kecil telah menemukan bahwa keberhasilan bergantung pada 

kemampuan mereka untuk memasarkan dan mengelola di luar 

negeri. Hal ini menghadapkan perusahaan pada tantangan 

manajemen yang menarik. Misalnya, pasar, produk dan 

rencana produksi harus dikoordinasikan berbasis seluruh 

dunia dan harus diciptakan struktur organisasi yang mampu 

menyeimbangkan kendali kantor induk secara terpusat dengan 

otonomi lokal yang memadai. Dan tentu saja, perusahaan harus 

meluaskan kebijakan dan sistem SDM-nya di luar negeri. 

Proses produksi, distribusi, penjualan dan hal-hal yang 

berkaitan dengan proses bisnis diupayakan sedemikian rupa 

agar bisa terus bersaing di tengah era bisnis global modern. 

Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung 

memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di 

dalamnya. Tidak jarang perusahaan membutuhkan sumber 

daya internasional untuk kualitas dan kekayaan budayanya. 

SDM DAN 

INTERNASIONALIS

ASI BISNIS 
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A. Pendahuluan 
Sumber keluhan terbesar di antara para pekerja yang 

tidak tergabung dalam serikat pekerja adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan upaya manajemen untuk mendisiplinkan 

atau memberhentikan pekerja. Perusahaan mempekerjakan 

pekerja dengan harapan bahwa mereka akan melaksanakan 

pekerjaannya secara aman, terpercaya dan handal. Demikian 

halnya, pekerja yang menyetujui dan mematuhi peraturan 

kerja perusahaan pada umumnya mengharapkan adanya hak 

akan keamanan kerja, penghargaan terhadap harga diri 

individu, dan kompensasi yang wajar, bebas dari tindakan 

yang tidak adil dan tidak terduga dari manajemen.  

Pada sebagian besar kasus pekerja dan perusahaan 

memenuhi kewajiban bersama mereka. Sayangnya, terdapat 

contoh kasus dimana pekerja tidak memenuhi kebijakan dan 

peraturan perusahaan atau menciptakan masalah ditempat 

kerja. Contoh tingkah laku tersebut mencakup kurangnya 

kehadiran, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, 

kecerobohan dan pengabaian, pencurian, pembangkangan dan 

kata-kata kasar, pelanggaran, pelanggaran peraturan dan 

kinerja yang buruk. Sebagian orang memiliki pemahaman yang 

salah bahwa serikat pekerja akan secara otomatis melindungi 

mereka dari pemberhentian, bahkan meskipun pekerja 

bersalah dengan melakukan pelanggaran serius. Serupa 

dengan hal tersebut, perusahaan juga dapat melanggar 

HAK PEKERJA, 

KEAMANAN KERJA 

DAN DISIPLIN 
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Across-The Board : Berlaku untuk semua orang 

Adaptasi : Cara bagaimana suatu organisme 

menyesuaikan diri dalam mengatasi 

tekanan lingkungan sekitarnya agar 

bisa bertahan hidup 

Akuisisi : Suatu proses penggabungan dua 

perusahaan atau lebih menjadi satu 

perusahaan, dimana perusahaan 

tersebut mengambil dengan cara 

menyatukan saham berupa aset dan 

non aset perusahaan yang di merger 

Approach : Suatu pendekatan 

Arbiter : Orang perorangan yang karena 

kompetensi dan integritasnya 

dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa untuk memeriksa dan 

memberikan putusan atas sengketa 

yang bersangkutan 

Argumentasi : Membuktikan atau menyampaikan 

alasan dan meyakinkan pembaca 

Assessment Center : Suatu metode untuk memprediksi 

perilaku melalui beberapa simulasi 

oleh beberapa penilai untuk 

mengukur kemampuan seseorang 

dalam menangani tanggungjawab 

di masa mendatang dengan 

menggunakan kriteria kesuksesan 

dalam jabatan tersebut 

Asumsi : Dugaan yang diterima sebagai 

dasar; landasan berpikir karena 

dianggap benar 
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SEKAPUR SIRIH 

 

“SDM yang handal dan memiliki kinerja yang baik sangat diperlukan 
oleh setiap organisasi/perusahaan, karena memiliki pengaruh yang positif 

bagi organisasi/perusahaan. Manajemen yang baik dapat memaksimalkan 

kinerja SDM, dengan demikian manajemen yang baik dengan SDM 

memiliki hubungan yang signifikan. Buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia ini mengupas tuntas mengenai cara-cara menangani SDM agar 

memiliki kinerja yang baik, mengungkapkan sisi kompetensi dari Manajer 

SDM untuk me “manage” SDM yang dimilikinya, manajemen modal 

manusia, manajemen SDM Internasional dan yang berkaitan dengan hak 

pekerja dan keamanan kerja, serta terobosan dalam merancang pekerjaan 

ergonomi. Buku ini mengulas secara lugas, tuntas dan komprehensif 

manajemen sumber daya manusia. Buku ini layak untuk dijadikan acuan 

dan referensi di Perguruan Tinggi oleh para Dosen MSDM dan para 

pimpinan organisasi/perusahaan yang mengelola banyak 

pegawai/karyawan. Saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat bagi 

para penulis yang sudah mendedikasikan ilmu dan pengetahuannya 

dalam buku ini sehingga buku ini terselesaikan, semoga buku ini menjadi 

amal jariyah bagi para penulis nanti. Aamiin.” 

 

Dr. Budi Ilham Maliki, S.Pd., M.M. 

Wakil Rektor III Universitas Bina Bangsa 
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“Pembaca yang budiman, saya mendapatkan surprise dari ketua penulis 
Pak Encep Saefullah yang meminta saya untuk menuliskan sepatah kata 

untuk buku yang akan terbit yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) ini. Sebagai sebuah pendekatan strategis MSDM  untuk 

mengelola orang-orang di perusahaan atau organisasi sedemikian rupa 

sehingga mereka membantu perusahaan memperoleh keunggulan 

kompetitif. Pada praksisnya Departemen/Divisi Sumber Daya Manusia 

bertanggung jawab atas desain fungsi – fungsi MSDM seperti tunjangan 

karyawan, perekrutan karyawan, pelatihan dan pengembangan, penilaian 

kinerja, dan manajemen penghargaan, serta mengelola sistem gaji dan 

tunjangan. Oleh karena itu para pembaca khususnya dosen dan 

mahasiswa memerlukan pendalaman apa yang dipraktikan oleh 

Departemen SDM pada sebuah perusahaan yang selalu berusaha 

mencoba memberikan manfaat yang menarik bagi karyawan, 

menurunkan risiko pelepasan karyawan dan kepemilikan psikologis. 

Semoga buku ini dapat digunakan untuk memandu mahasiswa bukan 

hanya sekedar learning to know tetapi able to do terkait dengan fungsi 

MSDM yang lebih spesifik yakni staffing, pelatihan dan pengembangan, 

motivasi, dan pemeliharaan. Demikian juga mahasiswa perlu dibekali 

kemampuan learning to do lainnya bahwa dalam praksis kekinian 

berbagai aplikasi dalam jaringan (daring) terintegrasi dalam rekrutmen, 

wawancara, dan metode lain yang digunakan untuk merekrut dan 

memilih karyawan potensial. Mengingat buku ini menjadi konsumsi 

dosen dan mahasiswa pada lembaga pendidikan tinggi, maka penting juga 

konten pembelajaran sudah memberikan perspektif organisasi profesi 

SDM yang didedikasikan khusus untuk kewajiban mempersiapkan 

praktisi untuk profesinya. Akhirnya saya berharap semoga buku ini 

melejitkan kemampuan mahasiswa dan dosen untuk menjadi pembelajar 

bersama namun sekaligus juga melipatgandakan kemampuan mahasiswa 

dalam  how learning to do, agar mereka memiliki daya saing dalam 

meraih kehidupan yang layak dengan masa tunggu selepas lulus yang 

semakin pendek. Semoga.” 

 

Dr. H. Bambang Dwi Suseno, S.E., M.M 
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“Keberadaan manusia selalu menjadi ulasan utama dalam konsep-konsep 

manajemen secara umum. Hal ini muncul dari berbagai pandangan yang 

menempatkan manusia sebagai aset paling bernilai dalam pengelolaan 

dan pencapaian tujuan organisasi, baik melalui kerja individu maupun 

bersama-sama. Oleh karena itu, fokus utama Sumber daya Manusia 

(SDM) terletak pada bagaimana orang dikelola dalam organisasi, dengan 

fokus pada kebijakan dan sistem. Buku ini hadir sebagai buku referensi 

untuk memberi pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia 

dan kaitannya dengan manajemen modern. Secara lugas, buku ini 

membahas pengelolaan SDM yang baik, dilihat dari berbagai macam 

kebutuhan dan tuntutan kemajuan jaman yang berguna bagi para 

akademisi di Perguruan Tinggi dan para pimpinan Lembaga baik 

Lembaga pemerintah ataupun swasta” 
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Kasubbid Bankum Bidkum Polda Banten/Dosen Universitas 
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