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MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA DI BIDANG 

PENDIDIKAN 

ASUMSI-ASUMSI 

Indonesia berhadapan dengan persaingan 
global, membutuhkan SDM berkualitas 
Upaya peningkatan kualitas SDM yang paling 
efektif adalah melalui pendidikan  
Agar pendidikan dapat menghasilkan lulusan 
yang berkualitas diperlukan tenaga 
kependidikan yang berkualitas pula  
Tenaga kependidikan harus dikelola secara 
terencana, cermat, sistematis, dan terarah 

PENGERTIAN MSDM 

Proses penggunaan SDM yang kompeten, mulai dari rekrutmen, 
seleksi, pengangkatan, pengembangan, sampai dengan 
penghargaan, serta kegiatan-kegiatan terkait lainnya, untuk mencapai 
tujuan organisasi 

Human Resource Management (HRM) is defined as a strategic and 
coherent approach to the management of an organization’s most 
valued assets – the people working there who individually and 
collectively contribute to the achievement of its objectives 
(Armstrong, 2006:3) 

Storey (1989) mengemukakan empat aspek MSDM: (1) a particular 
constellation of beliefs and assumptions; (2) a strategic thrust 
informing decisions about people management; (3) the central 
involvement of line managers; and (4) reliance upon a set of ‘levers’ 
to shape the employment relationship 

Intisari SDM: mengaktualisasi bahwa manusia memiliki 
potensi & kemampuan yang dapat berkembang 

Tujuan MSDM 

1) Menarik perhatian calon tenaga kerja yang 
potensial dan bermutu 

2) Mempertahankan SDM yang berdedikasi tinggi 

3) Memotivasi SDM dalam bekerja 

4) Memperbaiki kontribusi produktif pegawai terhadap 
organisasi dengan cara yang bertanggung jawab 
secara strategis, etis, dan sosial 

5) Mencerminkan strategi manajer dan 
menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi 
SDM, dan orang-orang yang terpengaruh 

MSDM merupakan bentuk pengakuan pentingnya 
anggota organisasi (personil) sebagai sumber daya 
yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, 
pelaksanaan fungsi, dan kegiatan organisasi untuk 
menjamin bahwa mereka dipergunakan secara efektif 
dan adil demi kepentingan organisasi, individu, dan 
masyarakat 
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Framework for HRM (Beer et al, 1984) Relationship between Aspects of People Management 
(Armstrong, 2006:2) 

Similarities and Differences between HRM and Personnel Management 

FUNGSI-FUNGSI DAN AKTIVITAS 
UTAMA MSDM 

Sistem MSDM memiliki empat bidang 
fungsional: 

1) Human resource planning, 
recruitment and selection 

2) Human resource development, 
compensation and benefits 

3) Safety and health 

4) Employee and labor relations 
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Basic Components of HRM 
(Mondy, 2009): 

1) Human resource planning, 
recruitment, and selection 

2) Human resource development 
3) Compensation and benefits 
4) Safety and health 
5) Employee and labor relations 

Proses MSDM meliputi: 

1) Analisis jabatan 

2) Seleksi pegawai 

3) Orientasi dan penempatan 

4) Pelatihan 

5) Mutasi 

6) Promosi 

7) Penggajian 

8) Pensiun 

Skema Proses MSDM: 

Rekrutmen  
Seleksi 

Pengang- 
katan 

 
Pelatihan 

 

Pengem- 
bangan 

Penggajian  
Kesejah- 

teraan 
Penilaian 
Kinerja 

Promosi 

Demosi 
Transfer 

Terminasi 

Proses MSDM menurut Sonhadji (2010): 
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HRM activities (Armstrong, 2006:5) The Human Resource Cycle (adapted 
from Fombrun et al, 1984) 

Aktivitas MSDM 

MSDM secara garis besar memiliki 
fungsi dan aktivitas pokok yang 
diterapkan oleh kebanyakan 
organisasi, yakni: 

• Perencanaan kebutuhan SDM 

• Perekrutan SDM 

• Penilaian dan kompensasi 

• Pelatihan dan pengembangan 

• Penciptaan dan pembinaan 
hubungan kerja secara efektif 

Perencanaan Kebutuhan SDM 

Analisis jabatan didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan 
beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan yang 
tersedia, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya 
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Perekrutan SDM Langkah-langkah teknis seleksi 

Aspek Seleksi dan Penempatan Penilaian dan Kompensasi 

Skema Proses Penilaian Kinerja 
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Kemampuan guru yang memengaruhi 
kinerja dalam mencapai keberhasilan 
proses pembelajaran: 

Kemampuan pribadi 

Kemampuan profesional 

Kemampuan sosial 

Kemampuan pedagogik 

Tujuan Kompensasi: 

Menarik perhatian tenaga kerja yang potensial dan bermutu 

Memertahankan tenaga kerja yang berdedikasi tinggi 

Membangkitkan semangat kerja staf 

Mengadministrasikan sistem pembayaran gaji, upah, dan 
insentif lainnya secara legal 

Pelatihan dan Pengembangan 

Penciptaan dan Pembinaan 

Setelah organisasi memiliki SDM yang diperlukan, maka 
organisasi menciptakan kondisi kerja yang kondusif, 
menjaga hubungan kerja, kompetisi yang sehat, dan 
memberikan penghargaan 

Fungsi penciptaan dan pembinaan hubungan kerja: 

Mengakui dan menghargai hak-hak SDM 

Memahami alasan – alasan dan metode yang 
digunakan para SDM di dalam organisasi 

Melakukan perundingan dan penyelesaian konflik 
dan komplain dengan para SDM maupun organisasi 
yang mewakili mereka 

Model of the Link between HRM and Performance 
(Guest et al, 2000): 
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REHAT 
Perlunya mencari 20% kegiatan yang diutamakan 
karena akan menyumbang 80% keberhasilan 

CEO Citibank akan efektif memimpin kalau 
karyawan mereka juga sekelas Citibank atau dapat 
di-upgrade (di-Re-Code) menjadi sekelas 


