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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam kehidupan manusia didunia bayak ditemui usaha kerja sama

untuk mencapai suatu tujuan teftentu yang disepakati bersama. Kerja sama

itu dilakukan oleh beberapa orang (dua orang atau lebih), dalam berbagai

kegiatan yang terarah pada tujuan, yang lebih mudah dicapai dari pada jika

dikerjakan sendiri. Keseluruhan proses kerjasama itu disebut organisasi atau

dengan kata lain organisasi merupakan proses atau rangkaian kegiatan kerja

sama sejumlah orang, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kenyataannya

apapun bentuk suatu organisasi, pasti memerlukan seseorang atau tanpa

dibantu oleh orang lain, untuk menempati posisi seseorang sebagai

pemimpin (pimpinan). Sejalan dengan perjalanan kehidupan bangsa yang

pada akhirnya menempatkan bangsa Indonesia pada suatu tahapan reformasi,

maka banyak perubahan kompleks yang terjadi dalam berbagai sendi

kehidupan berbangsa dan bernegara dimana salah satunya semangat

reformasi telah menuntut adanya pendayagunaan aparatur negara dalam

rangka mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-

prinsip good governance (pemerintahan yang baik) dalam kerangka rule of

law, transparency, responsiveness serta accountability. Selain itu masyarakat

menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh

dalam menanggulangi barbagai permasalahan yang salah satunya

menyangkut penyelenggaraan roda pemerintahan yang dalam tanggung

jawabnya diberikan kepada berbagai instansi yang dibentuk oleh pemerintah



dengan ruang lingkup pekerjaan yang disesuai dengan tugas pokok dan

fungsi dari pembentukan organisasi tersebut sehingga akan dapat tercipta

pemerintahan bersih dan mampu menyediakan public goods and services.

Dalam konsep organisasi, pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan

akan dapat terwujud apabila adanya suatu penerapan manajemen organisasi

yang profesional dan didukung oleh kualitas sumberdaya manusia yang

handal yang hanya akan dapat tercapai apabila individu sumberdaya manusia

memiliki kualitas yang baik. Apapun konsep manajemen yang diterapkan

dan kemudian ditunjang dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana

penunjang kerja apabila tidak didukung dengan adanya sumberdata yang

berkualitas maka tidaklah mungkin suatu organisasi pemerintahan akan

dapat melaksanakan aktivitasnya terlebih mengembangkan diri kearah yang

lebih maju dalam upaya menerapkan pelaksanaan pemerintahan dengan

berdasarkan prinsip good governance.

Jika ditelaah tentang produktivitas organisasi yang rendah dari

instansi pemerintah, maka ada banyak faktor kompleks yang menyebabkan

permasalahan multidimensial ini tumbuh berkembng dan menjadi semacam

lingkaran hitam dalam sistem birokrasi instansi pemerintah. Akan tetapi

walaupun demikian jika akar permasalahan yang merupakan substansi utama

dikaji secara mendalam maka kesemuanya itu akan berpaling pada suatu hal

yakni keberadaan sumberdaya manusia dalam segala aspek baik dalam

kapasitas bawahan maupun pimpinan sebagai mana yang dikemukakan oleh

Emerson (1995) dalam Bryan (2002) yang menyatakan bahwa hirarki kinerja

organisasi ditentukan oleh dua hal yakni kapasitas individu dan organisasi

yang dalam hal ini dilihat dari manajemen kepemimpinan sebagai aktor

tunggal yang mengatur kegiatan organisasi.

Sebagai salah salah satu komponen sumberdaya manusia merupakan
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komponen yang paling utama atau vital dalam suatu pelaksanaan

pembangunan yang dijalankan. Hal ini dipahami oleh karena pada dasamya

manusia merupakan motor penggerak yang merencanakan serla

melaksanakan program yang ditetapkan oleh organisasi sehingga dapat

dikatakan bahwa maju mundumya kegiatan organisasi sangat dipengaruhi

oleh kualitas sumberdaya yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab

pekerjaan yang diberikan sebab salah satu tantangan yang akan dihadapi

oleh umat manusia dimasa depan yakni untuk menciptakan organisasi yang

semakin beraneka ragam sehingga menuntut adanya pengelolaan yang lebih

efisien, efektif dan produktif, yang pada akhimya akan menciptakan situasi

ketergantungan organisasi pada potensi sumberdaya manusia yang bermutu

tinggi. Tanpa mengurangi pentingnya perhatian yang tetap harus diberikan

pada manajemen sumber-sumber organisasional lainnya, tidak bisa

disangkal bahwa perhatian utama tidak bisa tidak, harus diberikan pada

manajemen sumberdaya manusia. Untuk mewujudkan situasi demikian,

perlu peningkatan kesadaran tentang maksud dari semua kegiatan

manajemen sumberdaya manusia yaitu untuk mengembangkan kualitas

sumberdaya manusia dalam menunjang produktivitas organisasi serta

keberhasilannya. Sudah barang tentu perhatian utama ditujukan kepada

mereka yang menjadi clientele groups dari orgaisasi yang bersangkutan.

Artinya, tidak ada organisasi yang bisa mempertahankan dan melanjutkan

eksistensinya dalam keadaan terisolasi yang tampak konteks. Berarti

manajemen setiap organisasi harus memiliki kepekaan terhadap tuntutan

individual yang ditujukan kepada organisasi yang bersangkutan terutama

dalam memberikan dan melayani apa yang dibutuhkan. Dengan demikian

yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam pelaksanaan rencana adalah

bagaimana menyediakan sumberdaya manusia sekaligus untuk mengaturnya.



B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk memberikan gambaran

bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan atau dipecakan, dalam arti perlu

dicari jawaban. Dengan kata lain perumusan masalah itu harus nampak

sebagai sesuatu tantangan yang mengundang untuk dicari pemecahannya.

Permasalahan yang sering kali terjadi dalam suatu organisasi adalah

rendahnya produktivitas kerja yang dihasilkan sebagai output akhir dari

pelaksanaan tugas. Gibson (1996) yang menyatakan bahwa salah satu

permasalahan dalam organisasi adalah rendahnya produktivitas kerja yang

diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia, lingkungan kerja

yang tidak menunjang serta adanya sistem kompensasi yang tidak sesuai

dengan pelaksanaan kerja.

Permasalahan lain yang ditemui dalam suatu organisasi adalah apakah tujuan

yang ditetapkan akan dapat dicapai sesuai dengan waktu yang ditentukan ?

dan apakah pencapaian tujuan tersebut dapat berlangsung dalarn kerangka

efisien dan efektif dengan produk yang benar-benar optimal sehingga

mengurangi atau dapat menekan resiko pemborosan maupun kegagalan yang

dapat saja terjadi. Hakekatnya sebaik apapun ketersediaan sumber daya

organisasi tanpa ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia maka

kernungkinan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan adalah kecil.

Oleh karena itu yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam pelaksanaan

rencana adalah bagaimana menyediakan sumber daya manusia sekaligus

mengaturnya dalam konsep manajemen sumber daya manusia.
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BAB II
KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pengembangan Sumberdaya Manusia

Beberapa ahli memberikan penjelasan tentang pengembangarL

sumberdaya manusia, seperti berikut :

Siagian (1987) mengatakan, pengembangan sumberdaya manusia adalah

suatu usaha manusia supaya dapat memiliki kemampuan berpikir secara

rasional dan kemampuan itu dapat menampakkan dirinya dalam bentuk

positif dan negatif. Yang dimaksud bentuk positif adalah kemamouan

seseorang untuk mendahulukan kewajiban ketimbang haknya sebagai

manusia organisasional. Sedangkan, yang dimaksud dengan bentuk negatif

adalah berwujud sikap, prilaku serta tindak-tanduk yang semata-mata

mementingkan diri sendiri.

Siagian QUAD mengatakan bahwa dalam konsep organisasi,' kebijakan

apapun yang dirumuskan dan ditetapkan dibidang sumber dayamanusia dan

langkah-langkah apapun yang diambil dalam manajemen sumberdaya

manusia, kesemuanya harus berkaitan dengan pencapaian berbagai jenis

tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai yang meliputi :

a. Tujuan masyarakat sebagai keseluruhan,

b. Tujuan organisasi yang bersangkutan,

c. Tujuan fungsional dalam arti tujuan manajemen sumberdaya manusia

dalam suatu organisasi.

Notoadmodjo (1998) mendefinisikan kualitas sumberdaya manusia sebagai

sumberdaya yang memiliki kemampuan untuk mengatur, merencanakan,

menggerakkan serta melaksanakan seluruh kegiatan organisasi dalam

mencapai tujuan.



Sumberdaya manusia adalah sumberdaya dalam bentuk person atau pribadi

orang perorang yang dimiliki oleh organisasi melalui recruitmen yang

difungsikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan organisasi dalam

mencapai tujuan dengan berdasarkan pada kemampuan intelektual yang

dimiliki.

Menurut Notoadmodjo (1998), batasan kualitas sumberdaya manusia tidak

hanya dapat dilihat dari kemampuan intelektual yang dimiliki akan tetapi

juga menyangkut sikap dan mental dalam melaksanakan tanggung jawab

kerja. Oleh karena itu Notoadmodjo mendefinisikan kualitas sumberdaya

sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilai dari

kemampuan intelektual, sikap dan mental serta kesehatan fisik untuk dapat

melaksanakan suatu tanggung jawab kerja yang diberikan.

Handoko (1999) menyatakan majemen sumberdaya manusia sebagai suatu

kegiatan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan

sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu *ut.rp,tn

organisasi, yang meliputi berbagai proses perencanaan, pengorganisasian,

pemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses

penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan

organisasi yang telah ditetapkan.

Rantung (1999) mengatakan bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia

umumnya disebabkan oleh karena belum melembaganya berbagai program

pemberdayaan terutama melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang

disebabkan oleh karena orang lebih suka pada pendidikan yang memiliki

gelar atau simbol. Jadi dalam hal ini lebih menekankan kulit dari pada

isinya, padahal tidak semua bahkan hanya sebagian kecil simbol dan gelar

pendidikan yang diterima secara gelar. Jadi dalam hubungannya dengan

status pendidikan yang dimiliki oleh masyarckat selain ditinjau dari segi

pendidikan dengan indikator strata pendidkan formal maka juga harus dilihat



berdasarkan pendidikan non formal sehingga dengan demikian akan

menanamkan konsep-konsep yang langsung menyentuh sektor usaha yang

dilaksanakan oleh setiap masyarakat. Hasil akhir dari kegiatan ini yakni

masyarakat akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan

melalui pengelolaan dan pengembangan usaha sehingga dengan sendirinya

akan berdampak pada peningkatan taraf hidup.

B. Pengertian Produktivitas.

Kata produktivitas berasal dari bahasa Inggris, produk result-

berkembang menjadi produktif yang berarti menghasilkan dan produktivity,

kemampuan menghasilkan. Perkataan ini digunakan dalam bahasa Indonesia

menjadi produktivitas yang mengandung arti keinginan dan usaha dari setiap

manusia untuk selalu meningkatkan mutu kehidupan (Nawawi, 1997).

Sesungguhnya tidak ada produktivitas organisasi tanpa produktivitas

manusia, kecuali mungkin dalam kegiatan yang sudah sepenuhnya

mempergunakan mesin-mesin yang melibatkan manusia secara arnat

terbatas, misalnya untuk menghidupkan dan mengawasi jalannya mesin-

mesin yang dipergunakan, olehnya produktivitas manusia jug* dalam

organisasi tidak hanya menyangkut kondisi, iklim, dan suasana kerja.

Simanjuntak (1998) mengatakan pada dasarnya produktivitas mencakup

sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini

harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

Cara kerja hari ini harus lebih baik dari cara kerja kemarin, dengan hasil

yang dicapai besok harus lebih banyak atau lebih baik yang diperoleh dari

hari ini. Dengan demikian orang yang mempunyai sikap tersebut terdorong

untuk menjadi dinamis, kreatif, inovatif.

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila orang-orang

terlibat didalamnya dapat melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan

baik sesuai dengan prosedur dan keahlian yang dimiliki.



Kualitas/ mutu pekerjaan yang dilaksanakan ditentukan pula oleh

kemampuan dan kemauan (tingkat kematangan) untuk menguasai

bidang pekerjaannya. Dengan demikian, bawahan/pegawai yang

bersangkutan selalu dituntut untuk berupaya meningkatkan

produktivitas kerjanya secara optimal, sehingga pada akhirnya

akan bermuara pada produktivitas organisasi.

National Productivity Board G.IPB) Singapore dalam

pengantar produktivitas nasional (Depnaker R[, 1990) mengatakan

bahwa pada prinsipnya produktivitas adalah sikap mental (attitud

of mind) yang mempunyai semangat untuk bekerja keras dan ingin

memiliki kebiasaan untuk melakukan peningkatan perbaikan.

Perwujudan sikap mental tersebut dalam berbagai kegiatan, antara

lain :

1. yang berkaitan dengan diri sendiri dapat dilakukan melalui

peningkatan pengetahuan, ketrampilan, disiplin, upaya pribadi dan

kemampuan kerja.

2. yartg berkaitan dengan pekerjaan, dapat dilakukan melalui

manajemendan metode kerja yang lebih baik, penghematan biaya,

tepat waktu, dan sistem serta teknologi yang lebih baik.

Pusat Produktivitas Nasional Republik Indonesia (1990) menyimpulkan

bahwa konsep produktivitas yang dianggap sesuail cocok untuk diterapkan

didalam organisasi-organisasi pemerintah dan swasta di Indonesia, yakni :

1. produktivitas mengandung pengertian sikap rnental yang selalu

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih

baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini;



z. secara umum produktivitas mengandung pengertian perbandingan

antarahasilyangdicapaidengankeseluruhansumberdayayang

dipergunakan;

3. sumberdaya manusia memegang pefanan utama

peningkatan produktivitas' karena alat produksi dan

hakekatnya merupakan hasil karya manusia;

4. produktivitas tenaga kerja (pegawai) mengandung

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran

pengertian

serta tenaga

kerja Persatuan waktu;

5.produktivitasdiperolehberbagaifaktor,baikyangberhubungan

dengan tenaga kerja itu sendiri maupun fal'r:tor-faktor lainnya' yakni

sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja)

pendidikan, ketrarnpilan, manajeman, hubungan industri pancasila,

tingkat ffEgbssil an, gizi dan kesehatan,jaminan sosial, lingkungan

dan iklim kerja, sarana produksi, teknologi, dan kesempatan

berprestasi;

6. peningkatan produktivitas tenaga kerja (pegawai) merupakan

pembaharuan pandangan hidup dan kultural dengan sikap mental

memuliakan kerja serta perluasan upaya untuk meningkatkan mutu

kehidupan masyarakat (Rivanto, 1 996).

Lebih lanjut Siagian (2A04 mengatakan produktivitas dikaitkan dengan

waktu, bagi seorang pimpinan tingkat tinggi, misalnya dengan penjadwalan

waktunya, akan tergambar prosentasi waktu yang dipergunakannya untuk :

1 . melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsepsual,

2. melakukan kogiatan-kegiatan komunikasi,

3. melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat protokoler,

4. melakukan kegiatan yang bersifat sosial,

5. melakukan kegiatan rekreasi.

dalam Proses

teknologi Pada
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Penjadwalan waktu sangat tergantung pada sifat yang dilakukan oleh

seseorang dimana penjadwalan waktu akan menunjukkan ;

1. kapan seseorang mulai dan berhenti bekerja setiap hari

2. kapanseseorang istirahat, seperti untuk makan siang

3. kapan sesuatu tugas dikerjakan, dan kapan pula tugas itu berakhir.

Dengan adanya sistem penjadwalan waktu yang baik, maka sumberdaya

yang amat berharga ini menjadi tepat sehingga tidak terjadi pemborosan.

Studi mengenai produktivitas tidak saja mencakup aspek-aspek ekonomi

melainkan juga berkaitan dengan aspek non ekonomi seperti manajemen dan

organisasi, masalah mutu kerja, mutu kehidupan, perlindungan, keselamatan

kerja, motivasi, insentif dan sebagainya. Masalah produktivitas merupakan

bahan pembicaraanpenting akhir-akhir ini dalam berbagai bidang kehidupan
.. ..i.,1.:;ia.

manusia. Khususnya dalam perusahaan, kajian terhadap produktivitas

merupakan hal yang sangat strategis bahwa mengetahui tingkat produktivitas

yang dicapai dirumuskan berbagai kebijakan guna mencagibi tingkat

produktivitas yang lebih tinggi dari yang sebelumnya

C. Pengertian Organisasi.

fu yangberasal dari kata organon dalam bahasa yunani

bqe$=utat,-definisinya telah banyak dikemukakan orang. walaupun pada

deiinrnya defin*definisi tersebut tidak mengandung perbedaan yang

prinsip, namun kiranya perlu jnga dkemukakan beberapa pendapat para ahli
baham perbandingotr ,

a. chester I. Barnard, (1938) dalam bukunya The Executive

Functons, mengemukakan bahwa, "organisasi adalah sistem

kerja sama antara dua orang atau lebih". (I define organization

as a system of cooperatives of two or more persons).

b. Edwin B. Flippo mengatakan bahwa , "organisasi adalah

sistem hubungan antara sumber daya(among resources) yang

to



c.JamesD.Mooneyberpendapatbahwa"oOtgan\zationisthe

form of every human association for the attainment of common

purpose,,,atauorganisasiadalahsetiapbentukkerjasamauntuk

PencaPaian tuj uan bersama'

d.PaulPrestondanThomasZimmerermengatakanba}rwa)
,.organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun

dalamkelompok,YanBbekerjaSamauntukmencapaitujuan

bersama,, , (organization is a collection of people, arranged into

groups, working together to achieve Some common objectives),

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam

setiap organisasi terdapat tiga unsur dasar yaitu :

a. Orang-orang (sekumpulan orang)

b. Kerjasama

c. Serta tujuan Yang akan dicaPai

Ketidakterbatasan kebutuhan manusia dan keterbatasan kemampuan

manusia dalam memenuhi kebutuhan telah menghadapkan manusia pada

kebutuhan untuk berorganisasi. Organisasi telah dibentuk sejak manusia

berada dimuka bumi.

11
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BAB III

PENTINGI{YAPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA

DALAMMENUNJANGPRODUKTIVITAS0RGANISASI

A.PengadaanSDMDalamMenunjangProduktivitasOrganisasi.
pengadaan surnber daya manusia merupakan hal yang penting dalam

pengembangan sumberdaya manusia (Human Resources Development) atau

rrupan.-*unsrnenradalahmerupakansasaranyangtidakkalahpenting

dengan investasi fisik yang berupa pembangunan prasarana maupun pabrik-

pq{qffiilarn yo# .dibahas dimuka bahwa organisasi merupakan

',*isset penting dalam perusahaan yang menjadi pelaku aktif dari setiap

kegttan organis*i#

Kqgrargr-nbarubagiperusahaanbilaiamempunyaimotivasiyang

tirp$ut anetIF*ahri {rang yang bagaimana yang harus dicari untuk

bederja diperusahaan. Maka pekerjaan yang akan diisi dianalisa terlebih

daftfr.
Analisa;iabatan merupakan proses pengumpulan informasi mengenai suatu

i
pekerjaai yang dilakukan oleh seorang pekerja, yang dilaksanakan dengan

cara mengamati atau mengadakan interview terhadap pekerja dengan bukti-

bukti yang benar dari supervisor.

Untuk meningkatkan produktivitas, efisien dan efektivitas pelaksanaan

kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi.

Pentingnya informasi analisa j abatanbagi pengelolaan sumber daya manusia

menurut S.P. Siagian, adalah :

f . informasi analisis jabatan memberi gambaran tentang tantangan yang

bersurnber dari lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan para

pekerj a dalam organi sasi. Misalny a, ter dapat penemuan teknolo gi
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baru dengan penggunaan robot yang dapat menggantikan peran

karyawan dalam operasional pekerjaan. Dengan hal tersebut karyawa

yang semula melakukan pekerjaan itu dapat dibekali dengan

ketrampilan lain sehingga mereka tetap diberikan kesempatan untuk

memberikan kontribusinya secara maksimal terhadap perusahaan'

2. Menglrilangkan persyaratan pekerjaan yang sebenarnya tidak

diperlukan karena didasarkan pada pemikiran yang diskriminatif

(misalnya, berdasarkan asal, suku, aganrLa, dan lain-lain).

3. Dengan analisa jabatan dapat menemukan unsur-unsur pekerjaan yang

mendorong atau menghambat mutu kekaryaan anggota organisasi'

4. Merencanakan ketenagakerjaan untuk masa depan' Dengan demikian

melalui analisis pekerjaan harus dapat diperoleh gambaran tentang

kemampuan pekerja yang ada sekarang, arah dan kecenderungan

perobahan dimasa depan yang dikaitkan dengan dampaknya terhadap

ketenagakerjaan dimasa yang akan datang.

5. Analisis jabatan harus mampu mencocokkan lamaran yang masuk

dengan lowongan yang tersedia. Pengisian lowongan kerja hanya

dapat dilakukan dengan tepat bila disatu pihak mengetahui sifat dan

bentuk pekerjaan atau jabatan yang lowong dan dipihak lain

pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh pelamar.

6. Analisis jabatan sangat membantu dalam menentukan kebijaksanaan

dan program pelatihan. Bagi karyawan baru program pelatihan yang

berkaitan langsung dengan tugas pekerjaannya tetap diperlukan, sebab

pengetahuan yang dimilikinya masih bersifat teoritis. Sedangkan bagi

karyawan yang sudah mempunyai pengalaman, pelatihan dapat

meningkatkan kemampuan melakukan pekerjaan sekarang.selain itu

j,rga sebagai persiapan melakukan tugas baru, baik sebagai akibat

promosi, alih tugas, dan lain-lain.
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7. Menyusun rencana pengembanganpotensi kerja. Potensi pekerja yang

sepenuhnya belum dimanfaatkan perlu dikembangkan agar pekerja

semakin mampu memberikan kontribusinya yang semakin besar untuk

kepentingan organisasi dan dengan demikian mutu kekaryaan

seseofang semakin meningkat yang pada gilkannya pekerja yang

bersangkutan memenuhi berbagai j enis kebutuhannya.

8. Untuk kepentingan penentu standar pretasi kerja yang realistik.

Standar prestasi kerja yang tidak realistik dapat menimbulkan frustasi

yang pada akhimya berdampak negatif, bukan saja bagi karyawan

yang bersangkutan tetapi juga bagi organisasi.

9. Informasi analisis jabatan berperan dalam penempatan pegawai agar

benar benar sesuai dengan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman

yang dimilikinya. Sebab bila penempatan pegawai dengan tampak

memperhatikan minat dan kemampuan dari pegawai tersebut maka

akan berdampak produktivitas rendah, ketidakpuasan dan berbagai

dampak negatif lainnya yang dapat merugikan organisasi.

lO.Informasi analisis jabatan penting dalam merumuskan dan

menentukan sistem serta tingkat imbalan yang adil dan tepat.

Didalam pengadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau

perusahaan adalah suatu proses yang berulang kali dilaksanakan. Artinya

perusahaan yang melakukan penerimaan sumber daya manusia kapan saja

sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penerimaan sumber daya manusia itu

baik karena pengembangan usaha maupun karena pergantian, sebab ada

yang keluar maupun ada yang meninggal. Proses penerimaan sumber daya

manusia, kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Seleksi penerimaan

sumber daya manusia merupakan salah satu rantai dari sistem pengadaan

sumber dayamanusia.
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Untuk mencapai tujuan perusahaan tentu diperlukan sumber daya

manusia yang cakap dan mampu bekerja dengan baik serta mampu

berprestasi secara baik pula. Namun demikian dalam rangka mencapai

surnber daya manusia yang diperlukan seperti itu tidaklah begitu mudah.

Dan memang harus diakui bahwa jumlah sumber daya manusia dalam

masyarakat cukup banyak, tetapi belum tentu cocok dengan kebutuhan

perusahaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada dasarnya seleksi itu adalah

proses penyaringan calon, artinya dari sekian banyak calon dipilih dan

disaring sesuai dengan kualihkasi sampai dengan kuantitas dan kualitas yang

dibutuhkan perusahaan.

Disamping itu perlu diketahui, bahwa seleksi merupakan titik awal

dalam penerimaan sumberdaya manusia dalam perusahaan serta selanjutnya

hasil seleksi itu sendiri dapat juga untuk keperluan promosi. Hal ini berarti

bahwa bila inggin mencari dan mendapatkan sumber daya munusia

yangterbaik dalam perusahaan, sesuai dengan kebutuhan perlu melakukan

seleksi.

Apabila seleksi dapat didasarkan pada sistem yang baik serta

didukung oleh penempatannya secara "the right man on the right please"

bisa dilaksanakan, maka tujuan yang diinginkan oleh perusahaan akan dapat

dicapai. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa prestasi pimpinan sebagian

besar tergantung pada prestasi bawahan, artinya sumber daya manusia yang

tidak baik, tidak akan efektif dalam melaksanakan tugasnya, dan pada

gilirannya kenerja perusahaan akan menurun. Perlu juga ditekankan bahwa

proses seleksi perlu dilaksanakan sesuai dengan aturan dan berjalan tertib

untuk menghendari dampak hukum. Artinya proses seleksi harus tertata

dengan baik dan dalam proses yang beraturan.
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B. Hubungan Pengembangan SDM Dengan Pertumbuhan Organisasi.

Seperti kita ketahui bersama, pendekar:pendekar organisasi

perusahaan adalah antara lain W.Taylor dari Amerika dan Henry Fayol dari

Perancis.

F-\M. Taylor (1856-1915) memulai debutnya sebagai pekerja/buruh dalam

suatu pabrik mesin di Philaddelphia (Amerika) dan kemudian menjadi

mandor (boss), ingenieur dan hoofd ingenieur. Dalam tahun 1881 ia sebagai

"metaal bewerking" dari "Midvale Steel Company" mengenai "tydstudies"

{penilikan waktu) yang terperinci. Pada tahun 1895 ia pernah memberikan

didepan "American Sociefy of Mechanical Engineers" uraian tentang stelsel

pengupahan, yang bersandar pada penilikan waktu.

Akan tetapi sangat disesalkan, bahwa pada waktu itu pemimpin-

pemimpin perusahaan belum dapat menyadari akan nilai yang fundamental

dari uraian-uraian tersebut. Kemudian pada tahun 1903 ia mengeluarkan

suatu buku yang be{udul "Shop Management", dalam mana ia dilngan ema

khusus mengutarakan pembagian tugas dan pekerjaan dikalangan pegawai

rendahan. Ia menunjukkan perlunya penilikan waktu sebagai alat untuk

menetapkan upah yang adil bagi para pekerja. Disarnping itu, ia
mengutarakan ilmu "psycho-tehnik" sebagai alat untuk mengadakan seleksi

dalam kalangan para pekerja untuk suatu tugas tertentu. Pada tahun 1911

Taylor membuat suatu buku dengan judul *The principle of Scientific

Management".

Taylor memberikan beberapa formasi dalam mana sesuatu kepemimpinan

perusahaan harus dipenuhi, yaitu meliputi antara lain :

l. Pembangunan dan pelaksanaan cara-cara pelaksanaan secara ilmiah

dikalangan pipinan perusahaan.

2. Pembagian tugas diantara pekerja-pekerja secara baik dan tertib.
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3. Kerja sama yang harmonis antara pimpinan perusahaan dengan

pekerja PekerjanYa.

4. Suatu peSrdidikan yang memenuhi maksudnya serta penyekolahan

daripada PegawainYa.

Dengan demikian salah satu gambaran mengenai tumbuhnya atau

pertumbuhan suatu orrganisasi. Sedangkan pengembangan personalia

disamping bertujuan untuk menambah keahlian dan efisiensi kerja dari para

pegawailkaryawan juga diperlukan guna mengimbangi kemajuan-kemajuan,

baik dalam bidang teknologi maupun dalam bidang administrasi serta guna

mengikuti makin kompleksnya susunan organisasi sehubungan dengan

pertumbuhan atau perkembangan organisasi sendiri'

Jelaslah kiranya bahwa pertumbuhan suatu organisasi berhubungan

erat dengan pengembangan personalia. Sebab dengan makin kompleksnya

pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi, diperlukan pada tenaga-tenaga

yang cakap melaksanakan tugasnya masing-masing. 'Sehingga

pengembangan sumberdaya manusia mutlak diperlukan guna mengimbangi

pertumbuhanorganisasi. Bagi perusahaan-perusahaan besar, persoalan

pengembangan sumberdaya manusia ini telah disadari kegunaannya sehngga

tidak jarang kita jumpai adanya Bagian Pendidikan dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia dalam struktur organisasinya.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, organisasi adalah merupakan

alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, oleh karena itu, sesuai

dengan perkembangan dan kemajuan di dalam segala bidang, organisasi

perlu pula melakukan perkembangan atau pertumbuhan sesuai dengan

keadaan dan kondisi lingkungan. Hal ini diperlukan guna mencapai kerja

yang effisien dan efektif mungkin.
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Guna keperluan itu, berarti pengembangan sumberdaya manusia

mutlak diperlukan pula agar supaya dapat mengimbangi atau memadai

pertumbuhan ekonomi.

Maka dari itu dapatlah dikatakan bahwa pengembangan sumberdaya

manusia mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pertumbuhan

organisasi. Bahkan merupakan suatu kesatuan dan mata rantai yang satu

dengan yang lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi jelaslah kiranya

bahwa pertumbuhan organisasi harus disertai dengan pengembangan

sumberdaya manusia.

Hubungan pengembangan sumberdaya manusia dengan strategi

ekspansi perusahaan (corporate strategy expasion) adalah sebagai berikut :

Semua perusahaan harus melihat kedepan dan mengembangkan

strategi jangka panjang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang terus

berubah dalam industri mereka. Setiap perusahaan harus mencari rencana

permainan yang sangat tepat untuk digunakan dalam suatu situasi, peluang

sasaran dan sumberdayanya termasuk sumberdaya manusia. Tugas berat

untuk menyeleksi suatu strategi perusahaan ( corporate strategy ) secara

menyeluruh agar dapat bertahan hidup dan bertumbuh dalam jangka panjang

disebut perencanaan strategi.

oleh karena itu, pengembangan sumberdaya manusia yang

dimaksudkan untuk mengimbangi pertumbuhan organisasi, harus sejalan

pula dengan strategi perusahaan dalam melakukan ekspansinya ( corporate

strategy expansion ), disebabkan karena pertumbuhan organisasi itu adalah

j,rgu merupakan implimentasi dari strategi ekspansi perusahaan ( corporate

strategy expansion ). Juga pengembangan sumberdaya manusia dalam suatu

organisasi perusahaan adalah perlu untuk melakukan dan benar-benar dapat

memberikan manfaat guna hidup terusnya serta berkembangnya suatu

organisasi.
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c, Pentingnya Manaiemen sumber Daya Manusia Dalam organisasi

Manajemen sumber daya manusia akhir-akhir ini semakin mendapat

perhatian dan sorotan yang sungguh dari bebagai pihak, baik yang berasal dari

sektor publik maupun sektor swasta. Berbagai penyelenggataan seminar' pelatihan'

dan kursus-kursus, lokakarya, dan yang sejenisnya, semua menekankan

manajemen sumber daya manusia. Semua pihak agaknya menyadari betapa

pentingnya manajemen sumber daya manusia, dan tampaknya telah menjadi

kebutuhan pokok bagi organisasi-organisasi tanpa pandang bulu' Apakah

organisasi besar atau kecil, apakah organisasi pubtik atau swasta, apakah

organisasi sosial atau bisnis, semuanya berusaha membenahi diri melalui

manajemen sumber daya manusia agan bisa hidup dan mirmpu menjawab

tantangan-tantan gan zaman.

pentingnya manajemen sumber dayamanusia ini dapat disoroti dari berbagai

perspektif. Moses K. Kiggundu, misalnya, menyoroti relevansi da1 Pentingnya

manajemen sumber daya manusia ini dari empet perspektil yaitu politik, ekonomi,

teknologi, dan sosial-budaya. S.P. Siagian melangkatr lebih jauh dengan

mengemukakan enam perspektif atau pendekatan dalam menjelaskan relevansi

dan pentingnya manajeman sumber daya manusia. Keenam perspektif tersebut

adalah politik, ekonomi, hukum, sosio-kultural, administratif dan teknologi.

1. PespektifPolitik

Pentingnya manajemen sumber daya manusia dari perspektif ini lebih

banyak mengarah pada sudut makro. Namun demikian diasumsikan bahwa dampak

makro pada akhirnya juga akan menyentuh sudut mikro dari manajemen sumber

daya manusia. Dalam perspektif ini relevansi dan pentingnya manajemen sumber

daya manusia bertitik tolak dari keyakinan bahwa sumber daya manusia

merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, mulai dari level
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makro (negara), atau bahkan internasional, hingga level mikro. Surnber daya

manusia yang terdidik, trampil, cakap, berdisiplin, tekun, kreati4 idealis, mau

bekerja keras, kuat fisik/mental, setia kepada cita-cita dan tujuan organisasi, akan

sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan dan kemajuan organisasi. Dari

sumber daya yang tersedia dalam organisasi, sumber daya manusia memegang

peranan sentral dan paling menentukan. Artinya, walaupun diakui bahwa asset-aset

non-manusiawi, termasuk alam, tetap memainkan peranan yang penting, tetapi

tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas maka senruanya hanya

akan sia-sia. Tanpa manajemen sumber daya manusia yang handal, pengolahan,

penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber lainnya itu akan menjadi tidak

efektil efisien, dan produktif. Dalam keadaan yang demikian tidaklah

mengherankan bahwa cita-cita dan tujuan serta program organisasi yang telah

dirumuskan dengan baik hanya akan tetap menjadi impian indah yang tak pernah

terwujud. Di sinilatr letaknya relevansi dan pentingnya manajemen sumber daya

manusia.

2. Perspektif Ekonomi

Dari sudut perspektif ekonomi inilah orang sering beranggapan bahwa

pemahaman manajemen sumber daya manusia tidak lain karena untuk kepentingan

ekonomi semata-mata. Segala bobot perhatian dan tekanan yang diberikan

terhadap manajemen sumber daya manusia seolah-olah karena relevansinya yang

lebih dekat pada sisi yang satu ini. Aninya manajemen sumber daya manusia

dianggap lebih erat kaitannya dengan ekonomi. Dari sisi ekonomio orang akan

lebih banyak memperoleh keterangan tentang manajemen sumber daya manusi4

tanpa berusaha melihat kaitannya dengan dimensi lainnya. Anggapan yang

demikian dijustifikasikan oleh kenyataanbahwa manusia sering dipandang sebagai

salah satu faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa oleh satuan-satuan



ekonomi. Anggapan yang demikian tentu akan memancing perdebatan karena tidak

sepenuhnya benar bahwa manusia dipandang semata-mata sebagai faktor produksi

lainnya. Manusia tidak bisa begitu saja disamakan dengan mesin-mesin, peralatan,

modalo dan pasar, yang dalam ekonomi dikenal dengan akronim 5M atau 6M

(tambah market), karena tidak akan dapat dipertanggungiawabkan secara filsafat

dan moral. Pada Era Revolusi Industri, dan bahkan hinga Era Manajemen Ilmiah,

manusia maslh diperlakukan sama dengan faktor-faktor produksi lainnya-

Hal seperti tersebut di atas tentu merupakan tindakan mengingkari kenyataan

bahwa manusia sebagai makhluk yang dinamis, penuh cinta, rasa, dan karsa.

Bagaimana pun juga manusia tetap unggul, dan paling menentukan terhadap

faktor-faktor produksi lainnya. Betapa pun majunya teknologi, canggihnya mesin-

mesin, hebatnya robot, canggihnya metode-metode kerja baru, besarnya modal,

manusia tetap memiliki edudukan yang paling sentral dan menentukan. Semuanya

tetap memerlukan intervensi manusia yang mengendalikannya. Modal yang besar'

dan berlimpahnya kekayaan alam (material), atau prosedur kerja yang bagus sekali

pun tidak akan tennanfaat secara efisien, efektif dan produktif jika manusianya

tidak mendapat perhatian sungguh-sungguh.

Jadi manusia adalah pusat segalanya bagi suatu organisasi. Manusia bisa

menjadi pusat persoalan oganisasi manakala tidak dikembangkan dan tidak

ditingkatkan potensi-potensinya. Sebaliknya, manusia merupakan pusat segala

keberhasilan organisasi manakala segala dayxrya dikembangkan secara wajar dan

meyakinkan. Berbeda dengan sumber daya lainnya, manusia memiliki keinginan-

keinginan, kebutuhan-kebutuhan, baik yang fisik maupun non-fisik. Kebutuhan

manusia yang terpenuhi secara wajar dengan sendirinya akan banyak memberikan

kontribusinya bagi keberhasilan organisasi.

27



3. Perspektifllukum

Dalam organisasi manapun terdapat berbagai peraturan, ketentuan, atau

perjanjian-perjanjian, yang kesemuanya, pada dasarnya mengatur tentang hak dan

kewajiban secara timbal-balik antara organisasi dengan anggota-anggotanya,

antara orang-orang yang mempekerjakan dengan orang-orang yang dipekerjakan.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini merupakan suatu tuntutan yang perlu

terus diwujudkan, dibina, dipelihara, dan dikembangkan. Jika keseimbangan

tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan distorsi atau gangguan yang pada

gilirannya akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup organisasi.

Pemeliharaan keseimbangan tersebdt menuntut adanya kajelasan mengenai

hak dan kewajiban itu sendiri dari masing-masing pihak dalam organisasi. Apa

yang menjadi hak anggota akan menjadi kewajiban organisasi. Sebaliknya apa

yang menjadi hak organisasi akan menjadi kewajiban anggotanya. Dengan

demikian antara hak dan keawajiban terdapat kaitan yang sangat erat, jika salah

satunya dilanggar maka dengan sendirinya akan menimbulklan ketidak-

seimbangan. Mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bakat, kemampuan, keahlian,

pendidikan, pengalaman, perlakuan yang adil dan manusiawi, keamanan di tempat

kerja, gaji yang pantas, promosi, perlindungan kesehatatt, merupakan rangkaian

hak-hak anggota, yang berarti menjadi kewajiban organisasi yattg harus dipenuhi.

Organisasi berhak memperoleh kesetiaan, dedikasi, kehadiran yang konstan di

tempat kerja, efisiensi kerja, efel,<livitas, dan produktivitas kerja dari seluruh

anggota.

Semuanya itu bisa menjadi jelas dan bisa diwujudkan hanya melalui suatu

sistem manajemen yang tepat. Manajemen sumber daya manusia yang dikelola

secara baik dan teratur merupakan altematif yangpaling relevan.
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4. Perspektif Sosio-Kultural

Masalah manajemen sumber daya manusia dapat disoroti dari perspektif

sosio- kultural. Ada dua alasan utama yang mendasari perspektif ini.

Pertama, sisi yang satu ini lebih peka karena berkaitan langsung harkat dan

martabat. Sebagai manusia setiap orang tentu menghendaki kehidupan yang lebih

baik. Hal ini hanya bisa diwujudkan jika orang mempunyai pekerjaan tertentu.

Kesempatan berkarya merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan

martabatnya. Harkat dan martabat tidak bisa diukur dari hal-hal yang bersifat

kebendaan, tetapi joga mencakup hal-hal non fisik. Orang bekerja tidak lagi

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisih melainkan juga

menghendaki diwujudkannya kebutuhan sosio-psikologis.

Kedua, melalui perspektif ini juga ingin ditekankan bahwa sulit diperoleh

suatu sistem manajemn sumber daya manusia yang bebas nilai. Pemenuhan

kebutuhan sosio-psikologis terikat pada nonna-norma social yang berlaku di dalam

masyarakat di mana orang itu menjadi bagian. Nilai-nilai itulah yang akan

menentukan baik buruknya, wajar tidaknya, dan sekaligus menjadi barometer

penilaian bagi seseorang. Nilai-nilai ini biasanya bersifat lhas terikat pada

karakteristik suatu masyarakat tertentu. Tidak ada dua organisasi yang persis sama

dalam segala hal. Nilai-nilai dalam suatu organisasi biasanya sangat erat kaitannya

dengan unsur-unsur, seperti sejarah organisasi, dasar falsafah pembentukan

organisasi, falsafah hidup pendiri organisasi, jenis kegiatan organisasi, konfigurasi

anggota organisasi, para stakeholders yang harus dihadapi dan dipuaskan oleh

organisasi, dan barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semuanya

memberikan corak khas pada organisasi yang pada gilirannya menuntut

penanganan secara baik dan benar melalui manajeman sumber daya manusia.
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5. Perspektif Administrasi

Perspektif ini menekankan bahwa peranan organisasi pada jaman madern ini

menjadi semakin penting. Semua kemajuan dan keberhasilan manusia dalam

berbagai aspek kehidupannya niscaya dicapai melalui organisasi. Manusia modem

sekarang lebih mengenal pameo manusia organisasional. Manusia, tanpa

organisasi, tanpa bantuan orang lain, tidak akan dapat mewujudkan impian, cita-

cita, dan tujuan hidupnya. Ketergantungan kepada onmg lain inilah yang

mendorong manusia untuk senantiasa bekerja s€tma atau berorganisasi. Kenyataan

yang demikian mengindikasikan batrwa maju atau mundumya kehidupan manusia,

terwujud atau tidaknya impian-impian, cita-cita indah manusia, tergantung kepada

kemampuannya untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam

organisasi, termasuk sumber daya manusianya, dengan lebih efisieno efekti{ dan

produktif. Orientasi manusia organisatoris pun tertuju kepada tiga hal ini, efisiensi,

efektivitas, dan produktivitas. Di sinilah letak relevansi dan pentinglya manajemen

sumber daya manusia.

6. PerspektifTeknologi

Relevansi dan pentingnya manajemen sumber daya manusia tidak terlepas

dari berbagai perkembangan dan kemajuan yang dicapai di bidang ilmu

pengeta*ruan dan teknologi (IPTEK). Dampak dari berbagai kemajuan tersebut

dapat bersifat positif dan juga bisa negatif.

Banyak pekerjaan yang sekarang yang diambil ahli oleh mesin-mesin

canggih. Robotisasi mulai melanda dunia organisasi dan bahkan telah menggeser

berbagai posisi manusia. Akibatnya, banyak orang terpaksa kehilangan pekerjaan

yang merupakan sumber penghasilan kehidupannya. Pengangguran muncul

bersamaan dengan berperannya berbagai mesin hasil kemajuan teknologi canggih.

Proses mekanisasi, otomasi, dan robotisasi mulai rnenggeser manusia.
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Di lain pihak kemajuan teknologi j,rga membawa dampak positif yang

sangat bermanfaat bagi organisasi, terutama dalam meningkatkan efisiensi,

eektivitas, dan produktivitasnya. Metode-metode kerja dan peralatan-peralatan

kantor sudah mulai semarak di kehidupan dan jalannya organisasi.

Tantangan-tantangan baru mulai muncul. Manusia diharapkan agar dapat

menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan tersebut. Untuk itu manusia

perlu berbekal kemampuan, kecakapan, ketrampilan yang sesuai. Organisasi-

organisasi dituntut untuk bisa memanfaatkan berbagai kemajuan tersebut. Hal ini

hanya bisa dicapai melalui suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang

tepat.
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BAB ry
KESIMPULAIT

Adapun yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut

1. Bahwa pengembangan sumber daya manusia disamping tersedianya

sumber daya alam, adalah mempunyai kaitan yang sangat erat dalam

menunj ang produktivitas organi sasi

2. Bahwa proses pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia di

dalam suatu organisasi perusahaan adalah perlu dipelajari dan benar-

benar disadari manfaatnya guna hidup seterusnya serta berkembangnya

suafu perusatraan.

3. Untuk mengimbangi dan mengikuti perkembangan selanjutnya, lebih-

lebih kian hari kian tumbuh munculnya perusahaan yang sejenis, yag

kemudian menimbulkan adanya persaingan, perlu sekali'diperhatikan

proses atau cara-cata pengembangan sumber daya manusia setepat-

tepatnya.
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