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MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

A. REKRUITMEN DAN SELEKSI 

PENDAHULUAN 

Pengelolahan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal 

yang penting dalam pencapaian tujuan. Umumnya pimpinan 

perusahaan atau organisasi mengharapkan kinerja yang baik dari 

tiap anggota atau karyawan dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh organisasi. Suatu organisasi harus menyadari bahwa 

SDM merupakan modal dasar dalam proses pembangunan dan 

pengembangan serta kemajuan organisasi, oleh karena itu kualitas 

SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tercapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Salah satu aktivitas 

yang dikembangkan adalah rekruitmen dan seleksi. 

Sebelum organisasi dapat mengisi sebuah lowongan 

pekerjaan, organisasi membutuhkan anggota atau karyawan tidak 

hanya memenuhi syarat untuk posisi tersebut, namun juga 

menginginkan pekerjaan. Bagian ini membahas proses perekrutan 

sebagai cara organisasi menghadapi kekurangan kebutuhan 

sumber daya manusia, perencanaan sebeumnya yang sehat 

adalah tahap kritis dalam proses perekrutan. Hal pertama yang 

perlu dilakukan dalam rekruitmen yaitu, menyusun rencana 

operasional tenaga dan kompetensi apa yang diperlukan 

persyaratan pekerjaan serta standar kepegawaian yang 

memerlukan validasi lebih lanjut. Proses rekruitmen dapat dilakukan 

dengan metode internal ataupun eksternal. Pemilihan metode ini, 

diperlukan pertimbangan efektifitas dan efisiensi organisasi yang 

matang. Pada akhirnya, keberhasilan upaya rekruitmen harus juga 

dievaluasi melalui analisis kualitas dan biaya. 
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1. REKRUTMEN 

1.1 Definisi  

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) pada aspek pengadaan tenaga 

kerja yang khusus, dengan tujuan mendapatkan calon karyawan 

untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai 

dengan persyaratan yang diperlukan. Semua kegiatan ini menjadi 

tugas dan tanggung jawab utama dari departemen SDM suatu 

organisasi. Kualitas sumber daya manusia perusahaan tergantung 

pada kualitas suatu proses rekrutmen. Menurut Hasibuan (2007) 

rekrutmen merupakan suatu usaha mencari dan mempengaruhi 

calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. 

Menyebarkan informasi dan membuka akses seluas-

luasnya guna menjaring pelamar (Hariwijaya, 2017). Rekruitmen 

juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas mencari dan 

memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, 

dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang 

diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian (Hidayat, 2005). 

Rekruitmen merupakan langkah awal yang dilakukan perusahaan 

untuk menarik dan mencari sumber daya manusia yang sesuai 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekruitmen dan seleksi 

dimulai dengan adanya perencanaan sumber daya manusia atau 

permintaan dari pengguna diakhiri dengan diangkatnya seseorang 

menjadi karyawan (Halim, 2016).  

Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha mengisi 

jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi 

atau perusahaan, untuk itu ada dua sumber tenaga kerja yakni 

sumber dari luar (eksternal) organisasi dan sumber dari dalam 

(internal) organisasi (Suparni, 2017). Terjadinya lowongan jabatan 

itu disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya karyawan yang 

dipindahkan, berhenti atas kemauan sendiri, berhenti atas 
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keputusan perusahaan, pensiun, meninggal dunia, perluasan 

usaha, dan penyesuaian organisasi (Firmansyah, 2015). 

Berhubungan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

rekrutmen adalah cara perusahaan untuk membuat perencanaan 

manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan 

kebutuhan jumlah karyawan, kapan dibutuhkannya, serta kualifikasi 

yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut (Dewi, 2016). Handoko 

pada tahun 2008 merumuskan lima dasar rekrutmen yang perlu 

diperhatikan oleh suatu organisasi, yaitu (Handoko, 2008): 

1. Analisis jabatan (job analysis) 

2. Uraian jabatan (job description) 

3. Persyaratan jabatan (job spesification) 

4. Penilaian jabatan (job evaluation) 

5. Penggolongan jabatan (job classification) 

Rekrutmen dilakukan sesuai dengan perencanaan SDM 

yang telah ditetapkan. Setelah penetapan perencanaan SDM, 

manajer bidang SDM memiliki tugas untuk memikirkan beberapa 

alternatif rekrutmen yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan 

biaya yang paling efisien. Perlunya alternatif ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa rekrutmen memerlukan biaya yang tinggi, 

antara lain untuk proses riset interview, pembayaran fee, dan 

pemrosesan karyawan baru. Organisasi bisa memilih pelamar yang 

persyaratannya paling dekat berhubungan dengan deskripsi 

pekerjaan. Alternatif yang dimaksud adalah beberapa cara yang 

bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari keputusan 

pelaksanaan rekrutmen baru. Alternatif tersebut adalah sebagai 

berikut (Gunadarma, 2015): 

a. Ahli daya (outsourcing), ahli daya merupakan alternatif dimana 

organisasi menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan 

pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Alternatif 

penggunaan outsourcing dalam suatu organisasi dewasa ini 

banyak dipilih oleh organisasi atau perusahaan. 
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b. Karyawan tidak tetap (contigent worker), karyawan tidak tetap 

merupakan karyawan paruh waktu, karyawan sementara,atau 

kontraktor independen. 

c. Organisasi pemberi kerja profesional, organisasi pemberi kerja 

merupakan perusahaan yang menyewakan karyawan kepada 

perusahaan lainnya. 

d. Kerja lembur (overtime), kerja lembur merupakan alternatif untuk 

mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. 

Perusahaan bisa menghindari biaya rekrutmen, seleksi, dan 

pelatihan, sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan 

pendapatan selama periode kerja lembur. 

 

1.2 Tujuan Rekrutmen 

Rekrutmen sebagai aktivitas dan proses untuk mencari 

sumber daya manusia dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan 

pengetahuan, yang dilakukan dengan seksama untuk dipekerjakan 

pada suatu jabatan dalam organisasi memiliki beberapa tujuan. 

Rekrutmen diharapkan mampu menjadi proses atau aktivitas 

organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai harapan. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk 

menemukan pelamar yang berkualifikasi dengan biaya yang paling 

sedikit, hal tersebut memungkinkan terjaringnya calon karyawan 

dengan kualitas tertinggi dan terbaik. Selain itu berikut adalah 

beberapa tujuan lain dari rekrutmen, sebagai berikut (Gunadarma, 

2015): 

a. Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga 

organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk 

melakukan pemilihan terhadap calon pekerja yang dianggap 

memenuhi standar kualifikasi organisasi. 

b. Tujuan pasca pegangkatan (post-hiring goals) adalah 

penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana 
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yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai 

jangka waktu tertentu. 

c. Upaya perekrutan hendaknya memiliki efek luberan yakni citra 

umum organisasi haruslah menanjak, dan bahkan pelamar yang 

gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap perusahaan 

 

1.3 Sumber Rekruitmen 

Sumber rekrutmen dapat dibagi menjadi beberapa jenis 

sebaggai berikut (Susilofia, 2016): 

a. Pelamar langsung 

Pelamar langsung seringkali dikenal dengan istilah applications 

at the gate, artinya para pencari pekerjaan datang sendiri ke 

suatu organisasi untuk melamar. 

b. Lamaran tertulis 

Para pelamar yang mengajukan lamaran tertulis melengkapi 

surat lamarannya dengan berbagai bahan tertulis mengenai 

dirinya, seperti surat keterangan sehat dari dokter, surat 

keterangan berkeperilakuan baik dari instasi pemerintah yang 

berwenang, surat dan dokumen lain sesuai dengan yang 

diajukan oleh instasi. 

c. Lamaran berdasarkan informasi orang dalam 

Para anggota organisasi berbagai pihak yang diketahuinya 

sedang mencari pekerjaan dan menganjurkan mereka untuk 

mengajukan lamaran. Berbagai pihak tersebut berasal dari 

sanak saudara, tetangga, teman sekolah. Proses rekrutmen ini 

dapat dipertimbangkan karena beberapa alasan yakni para 

pencari tenaga kerja baru memperoleh bantuan dari pihak dalam 

organisasi untuk mencari tenaga kerja baru sehingga biaya yang 

dipikul oleh organisasi menjadi lebih ringan. 

d. Iklan 

Pemasangan iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen yang 

paling sering digunakan. Iklan dapat dipasang diberbagai tempat 
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dan menggunakan berbagai media, baik visual, audio, maupun 

yang bersifat audio visual. 

e. Instasi Pemerintah 

Disetiap pemerintahan negara dapat dipastikan adanya instasi 

yang tugas fungsionalnya mengurus ketenagakerjaan secara 

nasional, seperti departemen tenaga kerja, departemen 

pemburuhan, departemen sumber daya manusia atau instasi 

pemerintah yang cakupan tugas sejenis. 

f. Perusahaan Pencari Tenaga Kerja Profesional 

Perusahaan pencari tenaga kerja profesional mengkhususkan 

diri pada tenaga kerja tertentu saja, misalnya tenaga eksekutif 

atau tenaga profesional lainnya yang memiliki pengathuan atau 

tenaga khusus. 

g. Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan sebagai sumber rekrutmen tenaga kerja 

baru adalah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atau tingkat atas dan pendidikan tinggi. 

h. Organisasi Profesi 

Makin maju suatu masyarakat makin banyak pula organisasi 

profesi yang dibentuk seperti dibidang kedokteran, teknik, ahli 

ekonomi, ahli administrasi, ahli hukum, ahli pekerja sosial, ahli 

statistik, ahli matematika, ahli komunikasi, ahli pertanian dan lain 

sebagainya. 

i. Serikat Pekerja 

Serikat pekerja tidak hanya terbentuk di organisasi atau 

perusahaan dimana semua pekerja, terlepas dari jenis pekerjaan 

dan jenjang pangkatnya, menjadi anggota, tetapi ada juga 

serikat pekerja yang kenaggotaannya didasarkan pada profesi 

atau bidang keterampilan, seperti misalnya serikat pekerja 

bangunan, serikat pekerja instalasi listrik, serikat perawat dan 

lain sebagainya. 
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j. Balai Latihan Kerja Milik Pemerintah 

Salah satu maksud dan tujuan didirikannya balai latihan adalah 

mengurangi tingkat pengangguran. Peranan berbagai latihan 

sangat diperlukan, terlebih apabila penyelenggara memiliki 

informasi tentang permintaan di pasaran kerja. Hal tersebut 

dapat memberi informasi sebagai dasar penyelenggaraan 

pelatihan, sehingga dapat mencetak lulusan yang sesuai dengan 

permintaan di pasaran kerja. 

 

1.4 Metode Rekruitmen 

Untuk melaksanakan proses rekrutmen, setidaknya ada dua 

metode rekrutmen yang digunakan oleh perusahaan yakni sebagai 

berikut (Hasibuan, 2009): 

1. Metode Tertutup 

Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya 

diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu 

saja. akibatnya, lamaran pekerjaan yang masuk relative sedikit 

sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik 

sulit. Rekrutmen dengan menggunakan metode tertutup pada 

umumnya hanya diinformasikan kepada pegawai perusahaan 

tersebut atau kepada beberapa orang yang dipercaya. Sehingga 

pelamar yang memasukkan lamarannya ke perusahaan relatif 

sedikit. Dengan metode semacam ini, maka perusahaan akan 

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon pegawai yang 

baik sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi perusahaan. 

Metode semacam ini pada umumnya dilakukan oleh perusahaan 

ketika perusahaan tersebut sedang mengalami penurunan. 

Sehingga perusahaan menekan biaya yang dialokasikan untuk 

proses rekrutmen tersebut (Dewi, 2016). 

2. Metode Terbuka 

Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan 

secara luas dengan memasang iklan pada media massa cetak 
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maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan 

metode terbuka diharapkan lamaran banyak masuk sehingga 

kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik lebih 

besar. Publikasi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam 

melakukan rekrutmen terbuka beragam, mulai dari media cetak 

seperti koran sampai media elektronik seperti situs-situs 

penyedia lowongan kerja. Dengan menggunakan metode 

tersebut, diharapkan perusahaan mendapatkan banyak pelamar, 

sehingga kesempatan untuk mendapatkan calon pegawai yang 

memenuhi kualifikasi perusahaan juga akan lebih besar (Dewi, 

2016). 

 

1.5 Faktor yang Mempengaruhi Rekrutmen 

Proses perekrutan tidak terjadi di ruang hampa, seperti 

halnya fungsi kinerja SDM lainnya. Faktor di luar atau eksternal 

organisasi bisa secara signifikan mempengaruhi upaya perekrutan 

perusahaan, antara lain: 

a. Kondisi Pasar Tenaga Kerja 

Yang sangat penting diperhatikan adalah permintaan dan 

penawaran keterampilan khusus dalam pasar tenaga kerja. 

Proses perekrutan perusahaan bisa menjadi sederhana ketika 

tingkat pengangguran pada pasar tenaga kerja organisasi 

mencapai angka yang tinggi. Jumlah pelamar yang tidak diterima 

biasanya lebih besar, dan meningkatnya ukuran kelompok 

tenaga kerja menyediakan peluang yang lebih baik untuk 

menarik pelamar yang memenuhi syarat. Jika permintaan akan 

keterampilan tertentu cukup tinggi relatif terhadap 

penawarannya, upaya perekrutan yang luar biasa mungkin 

diperlukan. Upaya perekrutan harus ditingkatkan dan sumber 

baru harus dicari. 
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b. Pertimbangan hukum 

Masalah-masalah hukum juga memainkan peran dalam 

praktik perekrutan. Perekrutan yang tidak direncanakan dengan 

baik dapat menciptakan masalah dalam proses seleksi. Pada 

Tahun 2006, Departemen Tenaga Kerja menerbitkan panduan 

berkenaan dengan kebijakan perekrutan online dari para 

kontraktor dan subkontraktor federal. Perusahaan harus 

mendokumentasikan secara rinci setiap pencarian pekerjaan 

yang mereka lakukan secara online. Mereka juga harus 

mengidentifikasi kriteria yang digunakan dan mampu 

menjelaskan mengapa seseorang dengan status dilindungi tidak 

dapat dipekerjakan. Panduan EEOC mrnyarankan bahwa 

perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan tetap menyimpan 

dokumen penyediaan karyawan sedikitnya selama dua tahun. 

Batas minimal pemberlakuan panduan tersebut adalah 50 

karyawan jika berkenaan dengan OFCCP. Informasi ini 

memungkinkan dilakukannya pengumpulan data demografi yang 

mencakup usia, ras, jenis kelamin yang didasarkan pada 

kelompok pelamar tersebut. EEOC menggunakan data tersebut 

untuk menentukan diskriminatif atau tidaknya praktik penarikan 

karyawan perusahaan. 

c. Kebijakan Promosi 

Kebijakan promosi perusahaan bisa memiliki dampak 

signifikan pada perekrutan. Perusahaan bisa menekankan 

kebijakan promosi dalam strukturnya sendiri atau kebijakan di 

mana posisi secara umum diisi dari luar perusahaan. Bergantung 

pada kondisi tertentu, kedua pendekatan tersebut memiliki 

kelebihan masing-masing. Promosi dari dalam adalah kebijakan 

mengisi lowongan di atas posisi tingkat pemula dengan 

karyawan yang ada saat ini. Ketika perusahaan menekankan 

promosi dari dalam, para karyawannya mendapatkan 

rangsangan untuk berupaya keras meraih kemajuan. Ketika para 
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karyawan menyaksikan para rekan kerja dipromosikan, mereka 

menjadi lebih sadar akan peluang mereka sendiri. 

 

2. SELEKSI 

2.1 Definisi Seleksi 

Tahapan selanjutnya dari rekruitmen adalah seleksi. Pada 

proses seleksi, manajemen sumber daya manusia berperan untuk 

menentukan dan memilih sumber daya manusia yang ada serta 

menempatkan sumber daya manusia tersebut pada posisi yang 

tepat (Halim, 2016). Karyawan atau sumber daya manusia 

merupakan aset yang sangat penting dan unik dalam sebuah 

perusahaan. Diantara aset lain seperti modal, bangunan, mesin, 

peralatan kantor, persediaan barang, dan lainnya hanya karyawan 

yang dapat berpikir dan berperilaku. Keunikan ini jika memiliki 

kualitas yang baik dan dilibatkan dalam aktivitas usaha akan 

memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan perusahaan. 

Untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan memiliki 

kualifikasi yang dibutuhkan, perusahaan mengadakan proses 

seleksi dalam perekrutan karyawan baru (Rahmawati and 

Shalahuddin, 2017). 

Pada dasarnya seleksi adalah proses memilih dan memilah 

para pelamar atau calon karyawan sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan oleh perusahaan. Proses seleksi secara umum biasanya 

terdiri dari seleksi administrasi, tes tulis, tes wawancara, tes 

kesehatan (Hariwijaya, 2017). Seleksi pada dasarnya merupakan 

serangkaian langkah untuk memutuskan apakah seorang pelamar 

diterima atau ditolak, dalam suatu instasi tertentu setelah menjalani 

serangkaian tes yang dilaksanakan atau seleksi merupakan proses 

memilih para melamar melalui tahapan-tahapan tes sehingga 

diperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dan dinyatakan diterima (Effendy and Harjanti, 2017). 
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Organisasi publik secara berkala merekrut pegawai untuk 

menambah tenaga kerja SDM. Keberhasilan rekruitmen sangat 

ditentukan oleh pematangan perencanaan SDM sebelumnya 

sekaligus merupakan pedoman yang dapat digunakan dalam 

proses seleksi pegawai (Enggraini, 2016). Harapan yang diinginkan 

dengan adanya proses seleksi perusahaan mampu untuk 

mendapatkan kandidat terbaiknya yang selanjutnya akan dijadikan 

pegawai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Pada umumnya 

proses seleksi melibatkan pra-duga calon beberapa kategori seleksi 

diantaranya (Enggraini, 2016): 

1. Jenjang pendidikan 

2. Pengalaman kerja 

3. Tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja 

4. Pelatihan yang pernah diikuti 

5. Biodata 

6. Referensi 

 

2.2 Proses Seleksi 

Pendayagunaan calon karyawan dengan pekerjaan dan 

tupoksi yang ada di organisasi adalah tujuan proses seleksi. Jika 

orang melebihi persyaratan (overqualified), kurang memenuhi 

persyaratan (underqualified), atau karena satu hal tidak cocok 

dengan pekerjaan atau budaya organisasi, mereka akan menjadi 

tidak efektif dan mungkin meninggalkan perusahaan baik secara 

sukarela maupun tidak. Dalam melaksanakan seleksi terdapat 

beberapa syarat objektif yang harus dipenuhi yakni (Sirait, 2006): 

1. Seleksi harus dihubungkan dengan job analyis, jika sasaran 

akhir seleksi adalah untuk memperoleh pegawai yang paling 

memenuhi syarat, maka syarat tersebut seyogyanya secara jelas 

teruraikan dalam uraian jabatan. Dengan demikian tolak ukur 

untuk melakukan penilaian adalah bukan pada nilai pribadi para 
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selector, tetapi pada hal yang lebih objektif lagi, yaitu pada 

jabatan itu sendiri. 

2. Reliabilitas, umumnya proses seleksi dilakukan serangkaian 

kegiatan tes (ujian). Suatu alat tes yang baik adalah alat tes yang 

reliabel, artinya memiliki derajat atau tingkat konsistensi yang 

relatif tinggi. Ini berarti apabila seorang pelamar dites lebih dari 

satu kali dengan alat tes yang sama, maka hasilnya harus tetap 

sama. 

3. Validitas, disamping reliabilitas, alat tes juga harus valid (absah). 

Hal ini berarti bahwa setiap alat tes hendaknya dirancang sesuai 

dengan suatu tujuan tertentu. validitas berarti hasil tes secara 

signifikan dihubungkan dengan performance jabatan atau 

dengan kriteria lainnya yang relevan. Semakin kuat hubungan 

hasil tes tersebut sebagai alat untuk menseleksi. Bila hasil tes 

dengan performance tidak berhubungan, tes tersebut tidak valid 

dan sebaiknya tidak digunakan untuk seleksi. 

Proses seleksi bervariasi dalam setiap organisasi. Proses 

tersebut biasanya dimulai dengan wawancara pendahuluan. 

Berikutnya, para pelamar melengkapi formulis lamaran atau 

memberikan resume. kemudian proses tersebut berlanjut dengan 

serangkaian tes seleksi, satu wawancara kerja atau lebih, serta 

saringan prakerja yang meliputi pemeriksaan latar belakang dan 

referensi. Manajer yang merekrut karyawan kemudian menawarkan 

pekerjaan kepada pelamar yang berhasil, tergantung pada bagus 

atau tidaknya pemeriksaan kesehatan. seorang pelamar bisa 

ditolak sewaktu-waktu selama proses seleksi. Dalam hal ini, 

semakin banyak alat penyaringan yang digunakan, semakin besar 

peluang menghasilkan keputusan seleksi yang baik. Kemungkinan 

memperoleh karyawan baru yang sukses adalah 14% dengan 

wawancara dan resume, namun mencapai 75% jika tes 

menunjukkan bahwa keterampilan dan kepribadian pelamar sesuai 
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dengan pekerjaan dan organisasi. Adapun gambaran proses 

seleksi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses seleksi dapat memberikan informasi mengenai data-

data pribadi secara lengkap terutama potensi kemampuan yang 

dimiliki untuk memperkirakan kapasitas kerja para calon terhadap 

tugas yang dimiliki. Guna menjamin bahwa sistem rekrutmen dan 

seleksi pegawai terselenggara dengan baik maka proses seleksi 

harus melalui serangkaian tahapan (Nugraheni, 2017). Tahapan 

tersebut sebagaimana digambarkan pada gambar 1. Penjelasan 

lebih lanjut dari gambar 1 adalah sebagai berikut (Notoadmodjo, 

2003): 

1. Penerimaan pendahuluan pelamar, dalam tahap pendahuluan 

seleksi, pelamar memperoleh informasi bahwa surat lamarannya 

Penyaringan Para Pelamar 

Tes 

Wawancara Awal 

Evaluasi latar belakang dan Referensi 

Wawancara Mendalam 

Tes Kesehatan/ Fisik 

Pengambilan Keputusan Manajemen 

Rachmawati, 2008 
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telah memenuhi syarat yang ditenttukan. Oleh karena itu berhak 

untuk mengikuti proses selanjutnya. 

2. Tes penerimaan dilakukan untuk mendapatkan informasi objektif 

diri pelamar, dengan harapan untuk memperoleh calon yang 

lebih baik bila dibandingkan dengan pelamar lainnya atau 

dengan karyawan yang sudah ada. Tes yang biasa dilakukan 

berupa tes tertulis dan tidak jarang juga tes psikologi. Tes 

psikologi mencakup berbagai aspek antara lain: 

a. Tes kecerdasan, tes kecerdasan seperti tes IQ merupakan 

tes kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir 

secara rasional, dan menghadapi lingkunganya secara 

efektif. 

b. Tes kepribadian, merupakan teknik untuk mengesahkan atau 

menolak hipotesis dalam pengukuran mental yang 

menghasilkan skor untuk membandingkan dua orang atau 

lebih. Tes ini dirancang untuk mengukur berbagai faktor 

psikologi tertentu, baisanya juga menyangkut pengukuran 

kemampuan fisik seseorang. Tes kepribadian terdiri dari tes 

wawasan kebangsaan (TWK) dan tes karakteristik pribadi 

(TKP). 

3. Wawancara seleksi, proses seleksi seringkali diawali dengan 

wawancara pendahuluan. Tujuan dasar dari penyaringan awal 

pelamar ini adalah untuk menyisihkan mereka yang jelas-jelas 

tidak memenuhi persyaratan posisi. Pada tahap ini, para 

pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. 

Sebagai contoh, sebuah posisi mungkin membutuhkan 

persyaratan khusus seperti menjadi certified public accountant 

(CPA). Jika wawancara menunjukkan bahwa pelamar yang 

bersangkutan tidak memiliki CPA, diskusi lebih lanjut berkenaan 

dengan posisi tersebut akan embuang waktu perusahaan 

maupun si pelamar. 
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4. Pemeriksaan referensi, referensi pribadi yang biasanya 

diberikan oleh keluarga atau teman terdekat dari pelamar adalah 

sangat penting untuk mengetahui tipe pelamar, apakah pelamar 

itu pekerja yang jujur, dapat dipercaya, sifat-sifat kepribadian 

pelamar dan sebagainya. Oleh karena referensi ini sifatnya 

tertulis, biasanya yang muncul hanyalah hal-hal yang positif saja 

sedangkan kelemahan-kelemahan yang negatif tidak muncul. 

5. Wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan 

tahap akhir, biasanya dilakukan oleh atasan langsung yaitu 

kepala bagian atau kepala departemen. Tujuannya adalah untuk 

mencocokan kemampuan yang dipunyai calon karyawan dengan 

deskripsi tugas yang akan dijalankan.  

6. Tes kesehatan, tes kesehatan bagi calon karyawan sangat 

penting. Bagi pegawai akan mengetahui status kesehatan yang 

berkaiatan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan 

dengan bekerjasama dengan dokter dan rumah sakit untuk 

melakukan tes kesehatan maka akan menghasilkan surat 

kesehatan bagi calon tenaga kerja. 

7. Keputusan penerimaan, langkah terakhir dari proses rekrutmen 

merupakan tahap yang paling mendebarkan bagi calon pegawai. 

Disinilah pelamar akan mengetahui diterima atau ditolak. 

 

2.3 Kendala Pelaksanaan Seleksi 

Proses seleksi bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri. 

Dalam melakukan kegiatan seleksi berbagai masukan perlu 

dipertimbangkan. Proses seleksi tidak mungkin dapat dilakukan 

tanpa adanya analisis pekerjaan karena analisis pekerjaan itu 

tergambar uraian pekerjaan yang akan dilakukan, berbagai 

persyaratan yang harus dipenuhhi oleh para pegawai yang 

melakukan pekerjaan tersebut dan standar prestasi kerja yang 

harus dicapai (Nugraheni, 2017). Hasil rekrutmen merupakan faktor 

yang tidak bisa untuk tidak diperhatikan. Artinya, jenis dan sifat 
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berbagai langkah harus diambil dalam proses seleksi tergantung 

pada hasil rekrutmen. Dalam menentukan jenis dan langkah dalam 

proses selsksi, empat macam tantangan perlu diperhatikan dan 

dihadapi oleh para petugas seleksi, yaitu (Sirait, 2006): 

a. Penawaran tenaga kerja 

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak 

jumlah pelamar untuk diseleksi, semakin baik organisasi karena 

dengan demikian semakin besar jaminan bahwa pelamar yang 

terseleksi dan diterima menjadi pegawai benar-benar 

merupakan tenaga kerja yang akan dilakukan. Akan tetapi, tidak 

menutup kemungkinan bahwa jumlah pelamar kurang dari yang 

diharapkan. Ada dua kemungkinan mengapa hal tersebut bisa 

terjadi, pertama, karena imbalan yang rendah karena sifat 

pekerja yang tergolong pada pekerjaan yang berada pada anak 

tangga terendah dalam hierarki organisasi. Kedua karena sifat 

pekerja yang menuntut spesialisasi tinggi sehingga tidak banyak 

pencari kerja yang telah ditentukan meskipun imbalannya cukup 

tinggi pula. Dengan perkataan lain, mungkin saja perbandingan 

antara pelamar terpilih besar atau kecil. Dalam hal perbandingan 

itu kecil, perlu diperhatikan penyebabnya mungkin karena 

persyaratan yang harus dipenuhi memang berat atau karena 

mutu para pelamar rendah. 

b. Tantangan etis 

Tidak disangah bahwa para perekrut tenaga kerja 

memegang peranan penting dalam menentukan siapa diantara 

pelamar yang diterima dan siapa yang ditolak. Merupakan 

kenyataan pula bahwa organisasi pemakai tenaga kerja 

mengharapkan bahwa para pelamar bermutu setinggi mungkin. 

Menggabungkan kedua hal tersebut dalam proses seleksi 

menuntut standar etika tinggi dari para perekrut tenaga kerja 

baru karena hanya dengan demikianlah tenaga-tenaga bermutu 

yang diterima akan dipekerjakan. 
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Memegang teguh norma etika sepertu kedisiplinan pribadi yang 

tinggi, kejujuran yang tidak tergoyahkan, integritas karakter serta 

obyektivitas yang didasarkan pada kriteria rasional. Hal ini 

sangat penting karena tidak mustahil seleksi dihadapkan kepada 

berbagai macam godaan, seperti menerima hadiah, disogok 

pelamar. 

c. Faktor internal organisasi 

Para seleksi tenaga kerja pada umumnya menyadari 

bahwa situasi internal organisasi harus dipertimbangkan dalam 

merekrut karyawan dan menyeleksi tenaga kerja baru. Misalnya, 

besar kecilnya angggaran yang dialokasikan untuk belanja 

pegawai menentukan beberapa banyak pegawai baru yang 

boleh direkrut, untuk memangku jabatan apa dan melakukan 

pekerjaan apa. Juga apakah untuk mengisi lowongan baru yang 

tersedia atau apakah seperti atas permintaan sendiri, 

diberhentikan tidak atas permintaan sendiri, memasuki masa 

pensiun atau karena ada pegawai yang meninggal dunia. 

d. Kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan 

Di berbagai negara atau masyarakat, masih terdapat 

praktik pemanfaatan SDM yang sifatnya diskriminasi. Ada 

kalanya praktik tersebut didasarkan atas warna kulit, daerah 

asal, atau latar belakang sosial. Dengan perkataan lain, terhadap 

sekelompok warga masyarakat yang diidentifikasi sebagai 

minoritas diberlakukan pembatasan tertentu sehingga mereka 

tidak memperoleh keabsahan dalam peraturan perundang-

undangan. Akan tetapi yang lebih sering dijumpai ialah bahwa 

sebenarnya praktik yang diskriminatif demikian  

 

3. ORIENTASI 

3.1 Definisi Orientasi  

  Setiap karyawan yang bekerja di tempat yang baru pasti 

memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja 
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barunya. Untuk mempercepat karyawan dapat beradaptasi dan 

mendapatkan kinerja yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan 

rumah sakit, maka diperlukan orientasi bagi karyawan baru atau 

siapapun yang akan bertugas di rumah sakit. Program orientasi 

kerja penting untuk dilakukan karena adanya beberapa tantangan 

yang biasanya dihadapi oleh pegawai baru khususnya pegawai 

yang masih muda dan belum berpengalaman ketika pertama kali 

memasuki organisasi seperti menghadapi harapan yang tidak 

realistis yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan 

dilakukan, jumlah feedback atau bantuan yang diterima, 

keseimbangan antara tujuan pribadi dan organisasi. Selain itu 

program orientasi kerja penting untuk dilaksanakan sebagai upaya 

untuk meningkatkan pelayanan karyawan. 

 Orientasi karyawan merupakan suatu program yang dibuat 

dalam perusahaan yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan 

karyawan baru pada pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja 

dan bagaimana kedudukan/ peranan karyawan, dan organisasi dan 

karyawan lain dan kehidupan sosial, budaya dan lingkungan tempat 

sekitar ia bekerja. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa saat 

pertama kali seorang bekerja di lingkungan yang baru, akan 

nampak bahwa orang tersebut tidak familiar terhadap 

pekerjaannya. Situasi seperti itu juga terjadi pada mereka yang 

telah berpengalaman dalam pekerjaannya (Elbadiansyah, 2015).  

  Orientasi karyawan adalah sebuah prosedur untuk 

memberikan karyawan baru informasi latar belakang dasar tentang 

seluk beluk organisasi. Orientasi awal ini akan membantu karyawan 

baru untuk bekinerja lebih baik dengan menyajikan informasi yang 

dibutuhkan tentang aturan dan praktik organisasi (Hamid, 2016,). 

Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi 

para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai 

perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja (Mondy, 2008). Orientasi 

atau perkenalan bagi setiap pegawai harus dilakukan untuk 
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menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan 

terbuka menjadi pegawai yang akan bekerja sama dengan pegawai 

lain pada organisasi/lembaga itu. Dengan orientasi dapat diatasi 

keragu-raguan, kecanggungan, dan timbul rasa percaya diri 

pegawai baru dalam melakukan pekerjaannya (Marlina, 2015). 

  Orientasi atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus 

dilaksanakan untuk bahwa mereka betul-betul diterima dengan 

tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan 

karyawan lainnya pada perusahaan itu. Dengan orientasi ini dapat 

diatasi keragu-raguan, kecanggungan dan menimbulkan rasa 

percaya diri karyawan baru. Orientasi ini dapat dilakukan oleh 

manajer personalia atau oleh atasan langsung karyawan yang 

bersangkutan. Hal-hal yang akan diperkenalkan adalah “sejarah 

perusahaan, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, kesejahteraan karyawan, peraturan-peraturan dalam 

perusahaan, hak dan kewajiban karyawan, peraturan promosi, dan 

karyawan lama beserta kedudukannya dalam perusahaan itu” 

(Priyono, 2010). 

  Orientasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni 

orientasi umum dan khusus. Orientasi umum merupakan program 

pengenalan calon karyawan baru dalam memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya secara menyeluruh. Orientasi khusus merupakan 

kegiatan mempersiapkan karyawan baru dan lama yang menjalani 

mutasi untuk mampu melaksanakan tugas sesuai dengan standart 

dimana tempat dia ditempatkan (RSU Kota Tanggerang, 2016).  

  Para karyawan baru yang telah selesai menjalankan 

program orientasi harus segera mendapatkan tempat pekerjaan 

yang sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya. Salah satu 

fungsi MSDM untuk mengurus hal ini adalah placement atau 

pendayagunaan karyawan. pendayagunaan karyawan berarti 

mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu, hal ini 

khusus terjadi pada karyawan baru. Kepada para karyawan lama 
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yang menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi 

pendayagunaan karyawan dalam arti mempertahankan pada 

posisinya atau memindahkan pada posisi yang lain (Tim Dosen 

Universitas Wijaya Putra, 2009). 

 

3.2 Tujuan Orientasi 

  Tujuan orientasi karyawan adalah untuk membantu 

karyawan dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas kerjanya, dan pada akhirnya akan 

mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Pada umumnya 

karyawan baru akan merasa khawatir pada hari pertama kerja. 

Salah satu manfaat program orientasi adalah untuk membantu 

karyawan baru dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan 

kerjanya. Selain tujuan tersebut, orientasi bagi karyawan baru 

memiliki beberapa tujuan lain yaitu (Priyono, 2010): 

1. Untuk mempelajari prosedur atau mekanisme pekerjaan 

2. Penjalinan hubungan dengan atasan dan bawahan serta 

sesama karyawan 

3. Memberikan karyawan perasaan memiliki dengan 

memperlihatkan bagaimana pekerjaan mereka sejalan dengan 

keseluruhan organisasi 

4. Mengurangi jumlah stress dan kegelisahan yang dialami 

karyawan baru  

Dari beberapa pendapat tentang tujuan orientasi, maka sebetulnya 

orientasi kerja bertujuan untuk (Larasati, 2018): 

1. Menciptakan kesan yang baik agar dapat menumbuhkan sikap 

positif terhadap setiap perusahaan; 

2. Memperkenalkan standar capaian kinerja untuk dipahami 

sebagaimana mestinya, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam 

pelaksanaan tugasnya; 

3. Membantu menumbuhkan semangat kerja pegawai baru; 
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4. Memperkenalkan budaya dan etika kerja profesional secara 

bertanggung jawab; 

5. Membangun komitmen untuk mempercepat proses integrasi 

pegawai baru terhadap lingkungan perusahaan; 

6. Memahami berbagai kebijakan perusahaan, sehingga mampu 

menyusun rencana pengembangan karir secara individual; 

7. Mengatasi rasa canggung dalam mengembangkan model 

komunikasi interaktif, baik dengan pimpinan maupun sesama 

pegawai; 

8. Mengenal site plan lingkungan perusahaa, sehingga 

memudahkan bagi pegawai baru ketika harus berhubungan 

dengan unit kerja lain yang lokasinya berjauhan. 

 

3.3 Tahapan Orientasi 

  Lamanya program orientasi tergantung dari apa yang mau 

anda masukkan ke dalam program orientasi tersebut, sebagian 

besar perusahaan hanya membutuhkan beberapa jam saja, namun 

seperti perusahaan Toyota Motor USA, membutuhkan waktu satu 

minggu untuk program orientasi karyawan meliputi kuliah dari 

pejabat perusahaan dan latihan yang mencakup sejarah dan nilai-

nilai perusahaan. Bagian SDM dalam suatu organisasi mengambil 

bagian yang pertama dari program orientasi dengan menjelaskan 

perihal jam kerja dan tunjangan (Saihudin, 2019). 

Tahapan orientasi karyawan baru adalah (Priyono, 2010).: 

1. Memperkenalkan karyawan baru pada unit kerjanya sendiri 

sampai uni kerja besarnya maupun unit-unit kerja terkait lainnya. 

Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan dan 

kenyamanan pada karyawan agar mereka merasa diterima di 

lingkungannya. Hal ini tentunya akan memudahkan mereka 

untuk bertanya jika ada hal-hal yang tidak jelas, bahkan 

membina kerja sama dengan karyawan lain dalam rangka 

menjalankan tugasnya. 
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2. Menjelaskan profil perusahaan secara lengkap mencakup visi, 

misi, nilai, struktur organisasi dan budaya perusahaan. 

Tujuannya adalah agar karyawan baru tersebut lebih mengenali 

perusahaan tersebut dan pada akhirnya akan membantu 

membangkitkan motibasi dan kemampuannya dalam 

mendukung tujuan dan target perusahaan. 

3. Mensosialisasikan kebijakan perusahaan. Mulai dari kebijakan 

terkait SDM seperti reward, hubungan kerja, karir, training, 

penilaian kinerja, sampai pemberhentian. Termasuk juga tentang 

kode etik dan peraturan perusahaan. 

4. Membuka jalur komunikasi. Tujuannya mempermudah karyawan 

baru menyampaikan aspirasi maupun pertanyaan-

pertanyaannya. Jalur komunikasi ini bisa berupa komunikasi 

melalui tatap muka seperti meeting rutin, jalur komunikasi email 

dan telepon. 

5. Melakukan pengawasan. Pada awal bekerja, karyawan baru 

tentu sudah disosialiasasikan target kerja yang harus dicapai. 

Untuk itu perlu dilakukannya pengawasan rutin akan hasil 

kerjanya, dengan tujuan untuk membantu karyawan tersebut 

untuk meningkatkan kinerjanya. Jika ada kekurangan, dapat 

disampaikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menaanggulangi 

masalah kekurangan tersebut. Jika yang bersangkutan berhasil 

mencapai target yang lebih, maka dapat ditingkatkan lagi target 

kerjanya. 

 

3.4 Faktor yang Mempengaruhi Orientasi 

Pelaksanaan program orientasi pada dasarnya dilakukan 

berdasarkan tiga jenis kebutuhan yang meliputi orientasi harus 

mampu membantu pekerja baru untuk mengetahui dan memahami 

standar pekerjaan, orientasi harus mampu membantu para pekerja 

baru mampu memahami dan bersedia melaksanakan perilaku 

sosial yang mewarnai kehidupan organisasi, orientasi harus mampu 
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membantu para pekerja baru mengetahui dan memahami berbagai 

aspek teknis pekerjaan agar pegawai bekerja secara efisien, efektif 

dan produktif. Oleh karena itu beberapa hal yang dibicarakan dalam 

program orientasi adalah (Larasati, 2018): 

1. Isu organisasi 

a. Sejarah organisasi 

b. Nama dan jabatan para eksekusi utama 

c. Jabatan dan departemen karyawan 

d. Denah fasilitas fisik 

e. Masa percobaan 

f. Produk yang dihasilkan 

g. Proses produksi 

h. Kebijakan dan peraturan perusahaan 

i. K3 

2. Hak karyawan 

a. Waktu dan besarnya pembayaran 

b. Cuti dan libur 

c. Waktu istirahat 

d. Pelatihan dan pengembangan 

e. Konseling 

f. Asuransi 

g. Program pensiun 

h. Layanan organisasi bagi karyawan 

i. Program rehabilitasi 

3. Perkenalan 

a. Dengan atasan  

b. Dengan rekan kerja 

c. Dengan instruktur 

d. Dengan penasihat 

e. Jabatan 

f. Lokasi 

g. Tugas 
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h. Persyaratan K3 

i. Tinjauan jabatan 

j. Tujuan  

k. Hubungan dengan jabatan lainnya 

Beberapa tindak lanjut dari program orientasi adalah (Larasati, 

2018): 

1. Kegiatan tindak lanjut perlu dibuat dalam kebijakan formal; 

2. Pelaksanaan review bersama pekerja baru, baik secara 

individual maupun kelompok kecil mengenai tugas yang telah 

dilaksanakan; 

3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program orientasi untuk 

mengetahui efisiensi dan efektivitasnya; 

4. Materi yang diberikan pada masa orientasi kepada karyawan  

baru meliputi : 

a. Profil organisasi termasuk didalamnya sejarah berdirinya 

perusahaan, visi-misi yang ingin dicapai perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan berikut para pemangku jabatan pada 

seluruh departemen yang perlu diketahui; 

b. Peraturan dan berbagai kebijakan perusahaan dalam 

hubungannya dengan hak dan kewajiban karyawan; 

c. Berbagi fasilitas yang mungkin dapat digunakan atau tidak 

boleh digunakan oleh karyawan; 

d. Pengenalan kondisi lingkungan kerja dimana karyawan 

tersebut akan bekerja seperti siapa yang menjadi atasan 

langsung, atasan tidak langsung, rekan kerja, bawahan, 

kondisi ruangan kerja dan fasilitasnya; 

e. Pengenalan tugas yang harus dikerjakan oleh SDM yang 

bersangkutan sesuai dengan job description. 
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B. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA 

PENDAHULUAN 

  Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan 

suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia 

sebagai individu aggota organisasi atau perusahaan bisnis 

(Samsudin, 2005). SDM yang berkualitas merupakan kekayaan 

yang tidak ternilai yang dimiliki oleh sebuah instansi. Instansi 

berusaha menempatkan pegawainya yang tepat sesuai dengan 

keahliannya masing-masing bekerja sesuai dengan tanggung 

jawabnya. Prinsip “The right man to the right place” harus selalu 

dipegang maupun dilaksanakan dalam instansi menempatkan 

pegawainya. 

  Pendayagunaan dan pendayagunaan yang tepat 

merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan kemampuan dan 

keterampilan menuju prestasi kerja yang tinggi bagi karyawan di 

masa depan. Apabila suatau perusahaan tidak menempatkan 

karyawan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, maka 

perusahaan akan mengalamai kesulitan di masa yang akan datang. 

Salah satu dari kesulitan itu dapat berupa turunnya kinerja serta 

tingginya labour turn over (tingkat keluar masuknya karyawan). 

untuk mewujudkannya perlu dilakukan sistem pendayagunaan yang 

baik, sehingga karyawan yang menduduki suatu jabatan sesuai 

dengan potensi dan tempatnya “the right man to the right place”. 

 

1. Definisi Pendayagunaan SDM   

  Berdasarkan KKBI pendayagunaan berarti: 1) Perusahaan 

mampu mendatangkan hasil dan manfaat; 2) Perusahaan (tenaga 

dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik 

(KBBI, 2019).  Berkaitan dengan hal tersebut pendayagunaan SDM 

adalah proses pendayagunaan SDM dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Pendayagunaan karyawan dalam sistem sumberdaya 
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manusia merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan, karena 

nantinya akan berhubungan dengan berbagai kepentingan 

perusahaan maupun kepentingan karyawan itu sendiri. Kegiatan 

pendayagunaan dimulai setelah perusahaan melaksanakan 

kegiatan penarikan dan seleksi, yaitu pada saat seeorang calon 

karyawan yang berasal baik dari dalam maupun luar perusahaan 

dinyatakan diterima dan siap untuk ditempatkan pada jabatan atau 

unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. 

  Pendayagunaan karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi 

yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan/ 

pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan 

tanggung jawab kepada orang tersebut (Hasibuan, 2008). 

Pendayagunaan merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh 

seorang pimpinan suatu personalia untuk menentukan seorang 

pegawai masih tetap atau tidak ditempatkan pada suatu posisi atau 

jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan keahlian, keterampilan 

atau kualifikasi tertentu (Watung, 2017). Pendayagunaan adalah 

menempatkan calon pegawai yang dinyatakan diterima atau lulus 

seleksi pada jabatan atau unit kerja dengan kualifikasi yang 

dimilikinya. Berdasarkan pendayagunaan yang telah ditentukan, 

maka seorang pegawai akan dibagi tugas dan pekerjaan sesuai 

dengan ruang lingkung yang ditetapkan (Siswanto, 2009). 

  Pendayagunaan karyawan hendaknya sesuai dengan 

minatnya, pendayagunaan karyawan yang sesuai dengan minatnya 

akan meningkatkan etos dan motivasi kerjanya sehingga pekerjaan 

itu dapat dinikmati. Selain itu, pendayagunaan karyawan juga harus 

sesuai dengan keahliannya dan keterampilannya. Hal tersebut 

mampu meningkatkan gairah kerja, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi pada perusahaan (Thamrin, 2014). 

  Pendayagunaan SDM adalah proses kegiatan yang 

dilaksanakan manajer SDM dalam suatu perusahaan untuk 

menentukan lokasi dan posisi seseorang karyawan dalam 
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melaksanakan tugasnya (Saihudin, 2019). Terdapat tiga jenis 

penting dari pendayagunaan yaitu sebagaimana pada gambar 

dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Promosi 

Promosi ialah apabila seorang pegawai dipindahkan dari 

satu jabatan ke jabatan dengan tanggung jawab yang lebih 

besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan 

penghasilannyapyn lebih besar. Terdapat tiga asas dalam 

promosi karyawan yakni kepercayaan, keadilan dan formasi. 

Sedangkan dasar yang menjadikan seorang dipromosikan 

jabatannya adalah pengalaman, kecakapan dan kombinasi. 

Promosi jabatan tidak dilakukan secara serta merta akan tetapi 

terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu 

kejujuran, disiplin, prestasi kerja, kecakapan, loyalitas, 

kepemimpinan, komunikatif, dan pendidikan (Sondang, 2009). 

Promosi jabatan memiliki tujuan untuk memberikan 

pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar 

kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi sehingga dapat 

menimbulkan kepuasaan dan kebanggan pribadi, status sosial 

semakin tinggi dan pendapatan yang semakin tinggi untuk 

memberikan stimulus pada karyawan agar lebih bergairah dalam 

bekerja dan memperbesar produktivitasnya (Ardana, 2012). 

 

 

Pendayagunaan 

Promosi Mutasi 

 

Demosi 

 Gambar Pendayagunaan Secara Umum (Saihudin, 2019) 
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b. Ahli tugas (Mutasi) 

    Dalam arngka pendayagunaan, ahli tugas dapat 

mengambil salah satu dari dua bentuk. Bentuk pertama adalah 

pendayagunaan seseornag pada suatu tugas baru dengan 

tanggung jawab dan hierarki jabatan dan penghasilan yang 

relatif sama dengan statusnya yang lama. Dan bentuk kedua 

adalah ahli tempat, hal ini berarti seorang pekerja melakukan 

pekerjaan yang sama atau sejenis, penghasilan tidak berubah 

dan tanggung jawab relatif sama (Sondang, 2009).. 

c. Demosi 

    Demosi berarti bahwa seseorang mengalami penurunan 

pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab 

yang semakin kecil. Tujuan pelaksanaan demosi adalah untuk 

menghindari kerugian perusahaan, memberikan jabatan/ posisi, 

gaji, dan status yang tepat sesuai dengan kemampuan karyawan 

bersangkutan. Demosi ini merupakan hukuman bagi karyawan 

yang tidak mampu mengerjakan tugas pada jabatan yang 

dipangkunya sehingga jabatannya diturunkan (Sondang, 2009). 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Pendayagunaan SDM 

  Pendayagunaan karyawan berkaitan dengan pencocokan 

seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnnya berdasarkan 

pada kebutuhan jabatan dan pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan dan kepribadiannya. Melakukan pendayagunaan 

pegawai hendaknya perlu mempertimbangkan beberapa faktor 

sebagai berikut (Suwanto, 2007): 

1. Kebutuhan jabatan 

    Pendayagunaan yang sesuai akan menyebabkan 

pegawai melaksanakan kewajibannya dengan baik dan 

memperoleh haknya dengan baik pula. Agar proses 

pendayagunaan ini dapat memenuhi kepentingan organisasi dan 

pegawai yang bersangkutan, maka prinsip “the right man to the 



Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan    29 
 

right place doing the right time” harus diupayakan. Hal demikian 

ini tidaklah sulit diaplikasikan jika sejak awal telah diantisipasi. 

Prinsip ini hanya dapat terlaksana dengan syarat-syarat jabatan 

yang akan ditempati. Kesesuaian antara kualifikasi dan tuntutan 

jabatan hanya terwujud bilamana telah dilakukan analisis 

jabatan. Analisis jabatan dapat dilakukan dengan melihat tingkat 

pendidikan minimum yang disyaratkan yaitu yang menyangkut 

pendidikan yang seharusnya, artinya pendidikan yang harus 

dijalankan dan pendidikan alternatif, yaitu pendidikan lain apabila 

terpaksa dengan tambahan latihan tertentu dapat mengisi syarat 

pendidikan yang seharusnya (Nazriani, 2014). 

2. Pengetahuan kerja 

      Pengetahuan adalah mencakup segala hal yang pernah 

diketahui tentang suatu objek tertentu. pengetahuan seseorang 

dapat diperoleh melalui pendidikan formal, informal, membaca 

buku, maupun dari pengalaman orang lain. Pengetahuan yang 

dimiliki karyawan diharapkan dapat membantu dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. 

Berdasarkan hal tersebut karyawan dituntut untuk memiliki 

pengetahuan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan 

dilakukannya, sehingga karyawan dapat dengan cepat 

menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya dan dapat dengan 

singkat mempelajari tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya dan mengurangi biaya dalam pelaksanaan pelatihan 

terhadap upaya peningkatan prestasi kerjanya (Nazriani, 2014).  

3. Keterampilan kerja 

     Keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti 

cakap, mampu, dan cekatan dalam menyelesaikan tugas atu 

pekerjaan. Dengan meningkatnya keterampilan karyawan maka 

diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

rencana sebelumnya sebab karyawan menguasai keterampilan 

tertentu dalam bekerja, sehingga diharapkan tidak diperlukan 
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pengawasan karena hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan 

teratasi. Keterampilan terdiri dari keterampilan fisik maupun non 

fisik. Keterampilan fisik dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan 

fisik, misalnya mengoperasikan mesin dan sebagianya. 

Sedangkan keterampilan non fisik dibutuhkan untuk 

mendapatkan sesuatu yang sudah jadi. Misalnya, kemampuan 

memimpin, membangun komunikasi dan mengelola hubungan 

dengan para pelanggan secara efektif (Nazriani, 2014). 

4. Kepribadian 

      Karyawan akan bekerja dengan rajin dan tekun bila apa 

yang dikerjakan sesuai dengan minatnya. Karyawan akan 

bersedia mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk 

pekerjaan yang disenanginya. Pendayagunaan karyawan 

berdasarkan kepribadian karyawan dengan melihat minat dan 

wataknya, maka dapat membuat karyawan puas dan 

mempunyai gairah kerja yang sangat tinggi. Selain itu, sikap juga 

merupakan bagian hakiki dari kepribadian seseorang. Dalam 

pendayagunaan karyawan faktor sikap hendaknya menjadi 

pertimbangan bagi manajer sumber daya manusia, karena hal 

tersebut berpengaruh secara langsung baik bagi individu dan 

perusahaan ataupun masyarakat sebagai pengguna jasa 

perusahaan itu sendiri. Kepribadian seseorang menyangkut 

beberapa dimensi, yaitu ekstravesi (sosial, talkactive, assertive), 

angreableness (good nature, kooperatif, dapat dipercaya), 

conscientiousness (tanggung jawab, mandiri, gigih, berorientasi 

pada hasil), stabilitas dan instanbilitas emosi (ketegangan, 

merasa kurang aman, nervous/ gugup), keterbukaan terhadap 

pengalaman (penuh imajinasi, mempunyai perasaan seni, 

intelektual) (Nazriani, 2014). 

5. Kesehatan Fisik dan Mental 

    Dalam menempatkan karyawan, faktor fisik dan mental 

perlu dipertimbangkan karena tanpa pertimbangan yang matang, 
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maka hal tersebut dapat merugikan perusahaan. 

Pendayagunaan karyawan pada tugas dan pekerjaan tertentu 

harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental karyawan 

yang bersangkutan. Pekerjaan yang erat dan berbahaya 

misalnya hanya mungkin dikerjakan oleh orang yang mempunyai 

fisik sehat dan kuat (Adina et al., 2016). 

6. Pengalaman Kerja 

    Pengalaman kerja pada pekerjaan sejenis perlu 

mendapatkan pertimbangan dalam pendayagunaan kerja 

karyawan. kenyataan menunjukkan makin lama karyawan 

bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki karyawan yang 

bersangkutan, sebaliknya semakin singkat masa kerjanya, 

semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman 

bekerja banyak memberikan keahlian dan keterampilan kerja. 

Pengalaman bekerja yang dimiliki seseorang kadang lebih 

dihargai daripada tingkat pendidikan yang menjulang tinggi. 

Karyawan yang berpengalaman dapat langsung menyelesaikan 

tugas dan pekerjaannya (Adina et al., 2016). 

7. Status Perkawinan 

    Status perkawinan sumber daya manusia perlu menjadi 

bahan pertimbangan dalam pendayagunaannya, karena banyak 

pekerjaan yang mempersyaratkan penerimaan sumber daya 

manusia yang belum menikah. Bagi SDM yang sudah menikah 

dan memiliki anak tentu pendayagunaannya tidak seluas SDM 

yang belum menikah. Oleh sebab itu banyak perusahaan 

mempunyai toleransi besar yang menempatkan kedua suami 

istri dalam satu kota. Hal ini dengan pertimbangan agar SDM 

dapat bekerja dengan tenang (Adina et al., 2016). 

8. Usia 

    Faktor usia tenaga kerja yang lulus dalam tahap seleksi 

perlu dipertimbangkan dalam pendayagunaan tenaga kerja. 

Pendayagunaan tenaga kerja berdasarkan usia perlu dilakukan 
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untuk menghindari rendahnya produktivitas yang dihasilkan oleh 

karyawan yang berasangkutan (Adina et al., 2016). 

 

C. KOMPENSASI 

PENDAHULUAN 

Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting 

dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM). Kompensasi 

sangat penting bagi karyawan sebagai individu, karena besarnya 

kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan 

karyawan itu sendiri. Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat 

mempengaruhi prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja 

karyawan. Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar, 

para karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Akan tetapi apabila 

kompensasi tersebut diberikan tidak memadai atau kurang tepat, 

maka prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan akan 

menurun. Kompensasi tak hanya penting bagi para karyawan, 

melainkan juga penting bagi organisasi itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan program kompensasi merupakan cerminan upaya 

organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. 

 

1. Definisi Kompensasi 

Kompensasi ini dimaksudkan sebagai balas jasa (reward) 

perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang 

telah diberikan mereka kepada perusahaan. Cascio F.Wayne 

dalam buku Mangkuprawira (2004:196-212) menjelaskan bahwa 

kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai langsung, 

pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan dan 

insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk 

mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Sedangkan menurut 

(Hasibuan, 2010: 118), kompensasi adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 
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diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan.  

Panggabean dalam buku (Torang, 2013) mengemukakan 

kompensasi dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa 

atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Menurut 

Tohardi  dalam (Notoatmodjo, 2009) berdasarkan evaluasi 

pekerjaan, perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi 

pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian 

kompensasi yang mendekati kelayakan (worth) dan keadilan 

(equity). Karena bila kompensasi dirasakan tidak layak dan tidak 

adil oleh para karyawan, maka tidak mustahil hal tersebut 

merupakan sumber kecemburuan sosial. 

Menurut Dessler (2015) kompensasi karyawan (employee 

compensation) meliputi semua bentuk bayaran yang diberikan 

kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. 

Berdasarkan pengertian beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh 

karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

memotivasi mereka dalam rangka meningkatkan produktivitasnya 

yang nantinya diharapkan akan dapat membantu perusahaan 

mencapai tujuan. 

 

2.  Tujuan dan Fungsi Kompensasi 

Kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap 

karyawannya sekaligus faktor pendorong seseorang untuk menjadi 

karyawan. Dengan demikian kompensasi mempunyai fungsi yang 

cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda perusahaan 

atau organisasi. Menurut Susilo Martoyo (2007:118-119) fungsi-

fungsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Pengalokasian sumber daya manusia yang efisien. Fungsi ini 

menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup pada 
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karyawan yang berprestasi baik, akan mendorong para 

karyawan untuk bekerja dengan baik dan ke arah pekerjaan-

pekerjaan yang lebih produktif. Dengan kata lain, ada 

kecenderungan para karyawan dapat bergeser atau berpindah 

dari yang kompensasinya rendah ke tempat kerja yang 

kompensasinya tinggi dengan cara menunjukkan prestasi kerja 

yang lebih baik. 

b. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan 

efektif. Dengan pemberian kompensasi yang tinggi kepada 

seseorang karyawan mengandung implikasi bahwa organisasi 

akan menggunakan tenaga karyawan tersebut dengan seefisien 

dan seefektif mungkin. Sebab dengan cara demikian, organisasi 

yang bersangkutan akan memperoleh manfaat dan/atau 

keuntungan semaksimal mungkin. Di sinilah produktivitas 

karyawan sangat menentukan. 

c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibat 

alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam 

organisasi yang bersangkutan secara efisien dan efektif 

tersebut, maka dapat diharapkan bahwa sistem pemberian 

kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu 

stabilisasi organisasi, dan secara tidak langsung ikut andil dalam 

mendorong stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi negara secara 

keseluruhan. 

Tujuan pemberian kompensasi dalam suatu organisasi, 

jelas mengandung tujuan-tujuan positif. Antara lain tujuan tersebut 

adalah sebagi berikut: 

a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karyawan menerima 

kompensasi berupa upah, gaji, atau bentuk lainnya adalah untuk 

dapat memenuhi hidupnya seharihari atau dengan kata lain 

kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima 

upah atau gaji tersebut secara periodik, berarti adanya jaminan 
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“economic security”-nya beserta keluarga yang menjadi 

tanggungannya. 

b. 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. 

c. Pengkaitan kompensasi dengan sukses perusahaan. Makin 

berani suatu perusahaan/organisasi memberikan 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. 

d. 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 antar “input” (syarat-

syarat) dan “output” (tingginya kompensasi yang diberikan). 

Jadi secara garis besar ada 3 fungsi kompensasi yaitu, 

pengalokasian sumber daya manusia yang efisien, penggunaan 

sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien, dan 

mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, 

pengkaitan kompensasi dengan produktivitas kerja, pengkaitan 

kompensasi dengan sukses perusahaan, dan pengkaitan antara 

keseimbangan keadilan pemberian kompensasi. 

 

3. Jenis Kompensasi 

Kompensasi yang diberikan organisasi ada yang berbentuk 

uang dan ada yang tidak berbentuk uang. Kompensasi yang 
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berwujud upah pada umumnya berbentuk uang sehingga 

kemungkinan nilai riilnya turun naik. Di Indonesia sampai sekarang 

ini nilai rupiah belum dapat dikatakan stabil. Misalnya, dengan 

adanya kebijaksanaan pemerintah tentang devaluasi maka 

meskipun upah yang diterima dalam rupiah adalah sama, tetapi 

secara riil daya belinya akan turun. 

Setiap organisasi harus selalu mengikuti turun naiknya nilai 

rupiah, dan mencoba untuk menyesuaikan keuangan. Dengan 

demikian, setiap organisasi harus meneliti pengaruh perubahan 

nilai uang (rupiah) terhadap para pegawainya. Contoh, terhadap 

semangat dan kerjanya, kemungkinan sebagai faktor pengikat dan 

sebagainya. Meskipun turunnya upah riil tersebut bukan kesalahan 

organisasi, tetapi hal itu akan berpengaruh pada organisasi. 

Organisasi dapat memutuskan untuk menaikkan upah, bilamana 

kenaikan upah tersebut justru lebih baik. Hal itu berarti jumlah 

tambahan uang yang diberikan itu jauh lebih kecil bila dibandingkan 

dengan keuntungan yang diperoleh akibat kenaikan upah tersebut. 

Statis tidak terbatas hanya karena organisasi tersebut tidak 

mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan nilai uang 

(rupiah), tetapi statis dalam arti yang sangat luas. 

Apabila organisasi setelah menetapkan besarnya 

kompensasi tidak mau meninjau kembali maka organisasi tersebut 

dalam penetapan kompensasi dikatakan statis. Banyak faktor yang 

menyebabkan perlunya kompensasi tersebut ditinjau kembali. 

Apabila faktor tersebut berubah maka sebenarnya kompensasi 

yang diberikan harus ditinjau kembali. Faktor tersebut antara lain 

perubahan tingkat hidup penduduk; perubahan undang-

undang/peraturan tentang besarnya upah; dan perubahan tingkat 

upah dari perusahaan lain. 

Selanjutnya, Samsudin (2006:187) mengemukakan sebagai 

berikut, ”kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada 

upah atau gaji. Upah atau gaji lebih menekankan pada balas jasa 
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yang bersifat finansial, sedangkan kompensasi mencakup balas 

jasa finansial maupun nonfinansial. Kompensasi merupakan 

pemberian balas jasa, baik secara langsung berupa uang (finansial) 

maupun tidak langsung berupa penghargaan (nonfinansial). Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan Dessler (2015) yang 

menyatakan bahwa terdapat dua komponen utama kompensasi, 

yaitu pembayaran finansial langsung atau direct financial 

payment (upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus) dan pembayaran 

finansial tidak langsung atau indirect financial payment (asuransi 

dan liburan yang dibayar oleh pemberi kerja). 

Menurut Nitisemito (1982:149) menjelaskan bahwa 

”Kompensasi adalah masalah yang sangat penting karena justru 

adanya kompensasi itulah seseorang mau menjadi karyawan dari 

sesuatu perusahaan tertentu. Kompensasi tidak sama dengan upah 

meskipun upah merupakan bagian dari kompensasi yang paling 

besar. Kompensasi selain terdiri dari upah, dapat juga berupa 

tunjangan innatura, fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, dan 

masih banyak yang lain yang dapat dinilai dengan uang serta 

cenderung diterimakan secara tetap”. Dengan demikian, dapat 

dikemukakan bahwa kompensasi tersebut pada dasarnya meliputi 

penghargaan baik berupa finansial maupun nonfinansial. 

a. Kompensasi Finansial. 

Kompensasi finansial terbagi menjadi dua bagian, yaitu  

1) Kompensasi langsung berupa pembayaran upah 

(pembayaran atas dasar jam kerja), gaji (pembayaran 

secara tetap/bulanan), dan insentif atau bonus.Pemberian 

gaji tetap setiap bulannya umumnya didasarkan pada nilai 

pekerjaan yang diembannya. Semakin tinggi nilai pekerjaan 

atau jabatannya akan semakin tinggi pula gaji yang 

diterimanya tanpa mempertimbangkan kinerja yang 

dihasilkannya. Penentuan nilai sebuah pekerjaan dilakukan 

melalui evaluasi pekerjaan.Sebaliknya, besar kecilnya gaji 
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insentif atu bonus dikaitkan dengan kinerja seseorang atau 

kinerja organisasi. Jika seseorang menunjukkan kinerja 

yang lebih tinggi dibandingkan rekan kerjanya, maka dia 

berhak mendapatkan insentif lebih besar walaupun mereka 

menduduki jabatan yang sama.  

2) Kompensasi tidak langsung berupapemberian pelayanan 

dan fasilitas kepada karyawan seperti program beasiswa 

pendidikan, perumahan, program rekreasi, libur dan cuti, 

konseling finansial, dan lain-lain. 

b. Kompensasi Non Finansial. 

Kompensasi non finansial terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1) Kepuasan dari pekerjaan itu sendiri berupa tugas-tugas 

yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan 

rasa pencapaian.  

2) Kepuasan yang diperoleh dari lingkungan kerja karyawan 

berupa kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, 

kerabat kerja yang menyenangkan, dan lingkungan kerja 

yang nyaman. 

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi 

Menurut Sutrisno (2009) penetapan kompensasi yang 

hanya berdasarkan keinginan sepihak (perusahaan) saja tanpa 

didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang rasional dan bisa 

dipertanggung jawabkan secara yuridis akan sulit diterapkan dalam 

jangka panjang. Karena itu, ada anggapan bahwa besar kecilnya 

kompensasi akan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya: 

Menurut (Hasibuan, 2010:127) faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya kompensasi, antara lain yaitu: 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

b. Kemampuan yang dan kesediaan perusahaan 

c. Serikat buruh atau organisasi karyawan 



Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan    39 
 

d. Produktivitas kerja karyawan 

e. Pemerintah dengan undang-undang dan keppresnya 

f. Biaya hidup atau cost of living 

g. Posisi jabatan karyawan 

h. Pendidikan dan pengalaman karyawan 

i. Kondisi perekonomian nasional 

j. Jenis dan sifat pekerjaan. 

Sedangkan menurut Retnowati (2012) Tinggi rendahnya 

kompensasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara garis besar 

faktor-faktor tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu faktor intern 

organisasi, pribadi karyawan yang bersangkutan dan faktor ekstern 

pegawai organisasi. 

a. Faktor Internal Organisasi 

Faktor internal organisasi yang mempengaruhi besarnya 

kompensasi adalah kemampuan membayar organisasi dan 

serikat pekerja. 

1) Kemampuan untuk membayar 

Kompensasi merupakan komponen biaya produksi. 

Jika kompensasi semakin besar maka biaya produksi juga 

semakin besar dan jika biaya produksi semkain besar maka 

harga pokok juga besar. Kemampuan organisasi untuk 

melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang 

terhimpun untuk keperluan tersebut. 

2) Serikat pekerja 

Keberadaan serikat pekerja perlu mendapatkan 

perhatian atau perlu diperhitungkan oleh pihak manajemen. 

Jika kedudukan serikat pekerja kuat maka kedudukan pihak 

karyaan juga akan kuat dalam menentukan kebijaksanaan 

kompensasi, begitu juga sebaliknya. 

b. Faktor Pribadi Karyawan 

Faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besarnya 

pemberian kompensasi adalah produktivitas kerja, posisi dan 
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jabatan, pendidikan dan pengalaman serta jenis dan sifat 

pekerjaan. 

1) Produktivitas, kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi 

kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam 

penetapan kompensasi. 

2) Posisi dan jabatan, posisi dan jabatan berbeda berimplikasi 

pada perbedaan besarnya kompensasi. Posisi dan jabatan 

sesorang dalam organisasi menunjukkan keberadaan dan 

tanggung jawabnya dalam hirarki organiasi. 

3) Pendidikan dan pengalaman, pegawai yang lebih 

berpengalaman dan berpendidikan lebih tinggi akan 

mendapat kompensasi yang lebih besar dari pegawai yang 

kurang pengalaman dan atau lebh rendah tingkat 

pendidikannya. 

4) Jenis dan sifat pekerjaan, pemberian kompensasi yang 

berbeda selain karena pertimbangan profesionalisme 

pegawai juga karena besarnya resiko dan tanggung jawab 

yang dibebankan oleh pegawai yang bersangkutan. 

c. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal pegawai dan organisasi yang 

mempengaruhi besarnya kompensasi ialah sebagai berikut: 

1) Penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja 

2) Biaya hidup 

3) Pemerintah 

4) Kondisi perekonomian nasional 

Dessler (2015) merumuskan beberapa faktor dasar 

dalam menentukan tingkat kompensasi meliputi: 

a. Faktor Hukum, pertimbangan hukumnya meliputi yang paling 

penting Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Adil (Fair 

Labor Standards Act) yang mengatur hal-hal seperti upah 

minimum dan bayaran lembur 
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b. Serikat Sekerja, Hukum relasi Serikat Pekerja dan tenaga 

kerja juga mempengaruhi rancangan rencana kompensasi 

undang-undang relasi tenaga kerja nasional tahun 1935 

(national labor relation act of 1935) (wagner act) memberikan 

karyawan hak untuk berserikat dan untuk melakukan tawar-

menawar secara kolektif 

c. Strategi Atau Kebijakan Perusahaan 

Rencana kompensasi harus mengedepankan tujuan 

strategis perusahaan terlebih dahulu manajemen harus 

membuat strategi imbalan Setujuan ini berarti membuat paket 

kompensasi meliputi upah insentif dan tunjangan yang 

menghasilkan perilaku karyawan yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan perusahaan untuk mencapai strategi kompetitif 

nya. 

d. Keadilan 

Dalam studi di emory University menyelidiki 

Bagaimana monyet capuchin bereaksi terhadap bayaran 

yang tidak adil beberapa monyet mendapatkan anggur manis 

sebagai imbalan untuk menukarkan batu kerikil yang lainnya 

mendapatkan potongan mentimun jika seekor monyet yang 

menerima potongan mentimun melihat tetangganya 

menerima anggur ia menghempaskan batu kerikilnya dan 

menolak untuk makan moralnya adalah bahkan primata yang 

lebih rendah sekalipun menuntut perlakuan yang adil dalam 

bayaran. 

 

5. Pendayagunaan Kompensasi 

Menurut Kadarisman masalah kompensasi bukanlah 

sesuatu yang sederhana, tetapi cukup kompleks sehingga setiap 

organisasi hendaknya mempunyai pedoman menetapkan 

kompensasi yang tepat. Istilah tepat bukan hanya terbatas dalam 

jumlahnya, tetapi masih banyak faktor lain yang harus 
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dipertimbangkan. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tujuan 

utama seseorang menjadi pegawai adalah adanya kompensasi. 

Dengan kompensasi yang diterimanya, pegawai berkeinginan agar 

dapat memenuhi kebutuhan secara layak di tengah masyarakat, 

misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan, 

kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan menabung. Oleh karena itu, 

setiap organisasi dalam menetapkan kompensasi kepada 

pegawainya, harus diusahakan sehingga kompensasi terendah 

yang diberikan akan dapat memenuhi kebutuhan pegawai secara 

layak. Besarnya kompensasi yang layak antara satu negara dengan 

negara lain tidak sama, demikian juga antara suatu daerah dengan 

daerah lainnya juga tidak sama. Selain itu, kebutuhan yang layak 

antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain tidak pula 

sama. Meski sulit harus tetap diusahakan agar kompensasi yang 

layak dapat ditetapkan karena penetapan kompensasi adalah 

sesuatu yang sangat penting. 

Penetapan kompensasi yang layak ini penting, sebab 

apabila kita menetapkan kompensasi di bawah kebutuhan layak 

maka dapat menyulitkan organisasi. Kesulitan tersebut antara lain 

organisasi tersebut akan dianggap melanggar secara yuridis, tidak 

tahu etika, kurang mempunyai rasa kemanusiaan dan sebagainya. 

Hal lain yang tidak kalah penting, adalah kemungkinan organisasi 

tersebut tidak dapat memperoleh pegawai, moral, dan disiplin kerja 

sangat rendah. Hal itu, justru akan merugikan organisasi dan 

menjatuhkan nama organisasi yang bersangkutan.  

Metode penetapan kompensasi akan menghadapi 

tantangan seperti dikemukakan oleh Pangabean (2002:83), antara 

lain: 

a. Standar gaji yang berlaku umum, beberapa jabatan harus 

dibayar lebih dari yang seharusnya disebabkan oleh desakan 

pasar terutama untuk jabatan yang sulit diisi lowongannya. 
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b. Kekuatan serikat buruh, serikat buruh dapat menggunakan 

kekuatannya untuk memperoleh gaji yang sesuai dengan relative 

jabatannya. 

c. Produktivitas, perusahaan harus memperoleh laba agar bisa 

tetap hidup, sebaliknya juga pegawai tidak akan digaji lebih dari 

pada kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 

d. Kebijaksanaan gaji dan upah, beberapa perusahaan memiliki 

kebijaksanaan yang menyebabkan mereka harus mengadakan 

penyesuaian terhadap gaji yang telah ditetapkan. 

e. Peraturan pemerintah, pemerintah turut campur dalam 

menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga 

kerja seperti penentuan upah minimum rata-rata dan 

pembatasan usia kerja. 

f. Nilai yang sebanding dengan pembayaran yang sama, setiap 

jabatan yang mempunyai nilai yang sama bagi organisasi harus 

dibayar sama. 

Penetapan kompensasi menurut Dessler (2015) pemberi 

kerja menggunakan dua pendekatan dasar untuk menetapkan 

tingkat kompensasi yaitu: pendekatan berbasis pasar dan metode 

evaluasi pekerjaan. Banyak perusahaan, khususnya yang 

berukuran kecil, cukup menggunakan pendekatan berbasis pasar, 

caranya adalah dengan melakukan survei gaji secara formal atau 

informal untuk menentukan berapa yang dibayarkan oleh pasar 

tenaga kerja yang relevan untuk pekerjaan tertentu  kemudian 

menggunakan angka ini untuk memberi harga pekerjaan mereka 

sendiri. Sedangkan metode evaluasi pekerjaan melibatkan 

pemberian nilai pada setiap pekerjaan dalam perusahaan. Ini 

membantu menghasilkan rencana bayaran dimana bayaran setiap 

pekerjaan adalah adil berdasarkan nilai bagi pemberi kerja. 

Tujuannya untuk menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan.  

Evaluasi pekerjaan pada akhirnya menghasilkan struktur 

atau hierarki upah atau gaji ini memperlihatkan tingkat bayaran 
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untuk berbagai pekerjaan atau kelompok pekerjaan. Prinsip dasar 

dari evaluasi pekerjaan adalah ini pekerjaan yang membutuhkan 

kualifikasi lebih tinggi tanggung jawab lebih besar dan tugas kerja 

yang lebih kompleks harus menerima bayaran yang lebih besar dari 

pekerjaan dengan persyaratan yang lebih rendah. 

Terdapat tiga (3) metode evaluasi pekerjaan : 

a. Pemeringkatan 

Metode evaluasi pekerjaan yang paling sederhana yaitu 

dengan memeringkat setiap pekerjaan secara relatif terhadap 

pekerjaan lain biasanya berdasarkan pada sejumlah faktor 

keseluruhan keseluruhan seperti kesulitan-kesulitan pekerjaan. 

Langkah-langkah dalam metode pemeringkatan atau rangking 

metode:  

1) Mendapatkan Informasi Pekerjaan, analisis pekerjaan 

adalah langkah yang pertama di sini, deskripsi pekerjaan 

untuk setiap pekerjaan disiapkan dan informasi mengenai 

tugas-tugas pekerjaan yang dimuat biasanya dijadikan 

dasar untuk memeringkat pekerjaan  

2) Memilih Dan Mengelompokkan Pekerjaan, prosedur 

umumnya adalah dengan memeringkat pekerjaan 

berdasarkan Departemen atau dalam kelompok seperti 

pekerja pabrik atau pekerja administrasi. 

3) Memilih Faktor Yang Dapat Dikompensasi, dalam metode 

pemeringkatan hanya menggunakan satu faktor seperti 

kesulitan pekerjaan dan memeringkat pekerjaan 

berdasarkan pada pekerjaan secara keseluruhan adalah hal 

yang biasa tanpa memedulikan jumlah faktor yang Anda pilih 

Anda disarankan untuk menjelaskan definisi dari faktor 

tersebut kepada evaluator secara seksama sehingga 

mereka semua dapat evaluasi pekerjaan secara konsisten.  

4) Memeringkat Pekerjaan, sebagai contoh memberi setiap 

penilai satu set kartu indeks yang masing-masing berisi 
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deskripsi singkat dari sebuah pekerjaan kemudian mereka 

memeringkat kartu-kartu ini dari yang terendah hingga 

tertinggi. 

5) Menggabungkan Peringkat, biasanya ada beberapa penilai 

memeringkat pekerjaan pekerjaan tersebut secara 

independen kemudian komisi penilai atau pemberi kerja 

dapat mengambil rerata peringkat dari para penilai tersebut 

b. Klasifikasi Pekerjaan  

Klasifikasi pekerjaan job classification atau job grading 

adalah metode evaluasi pekerjaan yang sederhana dan 

digunakan secara luas di mana penilai mengkategorikan 

pekerjaan menjadi kelompok-kelompok. Semua pekerjaan di 

setiap kelompok kurang lebih bernilai sama, untuk tujuan 

pembayaran kita menyebut kelompok tersebut sebagai class 

ketika kelas ini berisi pekerjaan yang serupa atau grade ketika 

berisi pekerjaan yang serupa dalam kesulitannya tetapi berbeda 

jenisnya.  

Pada prakteknya terdapat beberapa cara untuk 

mengkategorikan pekerjaan salah satunya adalah dengan 

menuliskan deskripsi atau rangkuman class atau grade serupa 

dengan deskripsi pekerjaan Anda. kemudian menempatkan 

pekerjaan ke dalam class atau grade berdasarkan pada sejauh 

mana pekerjaan tersebut sesuai dengan deskripsi ini 

c. Metode point  

Secara keseluruhan tujuan dari metode Point atau point 

method adalah untuk menentukan seberapa banyak pekerjaan 

yang anda evaluasi memuat faktor yang dapat dikompensasi 

terpilih metode ini melibatkan pengidentifikasian beberapa faktor 

yang dapat dikompensasi untuk pekerjaan tersebut serta sejauh 

mana setiap faktor ada dalam setiap pekerjaan. 

Langkah dalam metode point yaitu:  

1) Memilih Benchmark job; 
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2) Memilih faktor yang dapat dikompensasi dan memberikan 

bobot pada faktor yang dapat dikompensasi; 

3) Mengubah prosentase menjadi poin untuk setiap faktor; 

4) Mengidentifikasikan derajat setiap faktor dan Menentukan 

point derajat faktor untuk setiap faktor;  

5) Meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan;  

6) Mengevaluasi pekerjaan dan menggambar kurva upah 

sekarang internal; 

7) Melakukan analisis pasar survei gaji, Menggambar kurva 

upah pasar eksternal; 

8) Membandingkan dan menyesuaikan tingkat upah sekarang  

9) Mengembangkan grade bayaran dan Menetapkan kisaran 

tingkat bayaran; 

10) Menangani pekerjaan yang tersisa serta mengoreksi tingkat 

bayaran yang di luar garis (Dessler, 2015). 

 

D. KINERJA 

1. Definisi Kinerja 

Manajemen dalam lingkup kajian dan organisasi kata 

“kinerja” bukan kata yang sama sekali baru dan dewasa ini telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

organisasi/perusahaan dan semua orang yang terlibat didalamnya. 

Bisa dikatakan istilah kinerja sudah dikenal sejak zaman pra 

modern. Beberapa sumber menyatakan bahwa istilah kinerja sudah 

dikenal pada masa kekaisaran dinasti Wei tahun 221-265 Masehi 

(Amstrong, 2009). Kaisar yang berkuasa saat itu mempekerjakan 

seseorang sebagai “imperial rater” dengan tugas utama mencatat 

semua kegiatan para karyawan rumah tangga kerajaan dan 

sekaligus mengevaluasi serta menilai kegiatan tersebut. Boleh jadi 

bentuk pencatatan, evaluasi dan penilaiannya masih sangat 

sederhana, tidak begitu kompleks dan komprehensif seperti 

sekarang ini. Namun demikian pencatatan kegiatan karyawan 
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kerajaan inilah yang dianggap sebagai cikal bakal dari konsep 

kinerja, penilaian kinerja dan manajemen kinerja seperti yang kita 

kenal dewasa ini. 

Meski sudah dikenal dan dipraktikkan cukup lama, baru 

sekitar tahun 1950an, paska Perang Dunia II, isu tentang kinerja 

terutama yang terkait dengan masalah penilaian, pengukuran, dan 

evaluasi kinerja mulai memperoleh perhatian serius dari berbagai 

kalangan: akademisi, konsultan dan para praktisi khususnya 

mereka yang terlibat dalam kegiatan organisasi baik organisasi 

sosial, pendidikan, rumah sakit, partai politik dan bahkan mereka 

yang terlibat pada organisasi keagamaan. Memasuki tahun 1990an 

isunya bukan lagi terkait dengan penilaian atau evaluasi kinerja 

tetapi meluas ke manajemen kinerja. Bahkan pada waktu itu 

manajemen kinerja dianggap sebagai “mantra” bagi para manajer 

untuk menyelesaikan berbagai persoalan organisasi. Pada waktu 

itu bisa dikatakan seorang manajer belum disebut sebagai manajer 

jika belum menjalankan program kinerja, memberikan pelatihan 

karyawan demi peningkatan kinerja, memberi kompensasi 

karyawan demi terlaksananya program kinerja dan sebagainya. 

Sejak saat itu berbagai konsep dan teori tentang kinerja beserta alat 

ukurnya mulai dikaji secara intensif dan terus dikembangkan 

sampai akhirnya manajemen kinerja menjadi sebuah bidang kajian 

tersendiri dengan body of knowledge yang berbeda dengan bidang 

kajian lainnya (Meyer, 2004). 

Setidaknya ada dua alasan mengapa kinerja menjadi 

“center of gravity – pusat daya tarik” berbagai kalangan. Pertama, 

perubahan lingkungan yang sangat dinamis, turbulen dan tidak 

menentu menyebabkan tingkat persaingan organisasi semakin hari 

semakin tajam dan bahkan mengarah pada situasi yang oleh 

D’Aveni (1994) disebut sebagai hyper-competition. Tidak seperti 

pada tahun 1970an dan sebelumnya dimana lingkungan organisasi 

masih relatif stabil sehingga mudah bagi para manajer untuk 
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menjaga agar perusahaan tetap tumbuh berkelanjutan, dewasa ini 

dengan tingkat persaingan sangat ketat bisa dikatakan perusahaan 

hanya mampu menciptakan daya saing yang bersifat temporer 

(D’Aveni et al., 2010). Pada lingkungan seperti ini, satu-satunya 

cara agar perusahaan bisa tetap eksis, bertahan hidup dan tumbuh 

berkelanjutan adalah keharusan bagi para manajer untuk secara 

kreatif membangun strategi-strategi baru agar kinerja perusahaan 

terus meningkat. Jika tidak, bukan tidak mungkin perusahaan yang 

dikelolanya akan dilikuidasi, manajernya diberhentikan dan para 

karyawannya di PHK. Penyebabnya karena para investor hampir 

pasti akan mengalihkan semua dananya ke perusahaan lain yang 

lebih menguntungkan. Dengan kata lain, mempertanyakan kinerja 

organisasi, kinerja para manajer dan karyawan, bagi investor 

menjadi suatu keniscayaan. Kedua, ketertarikan berbagai kalangan 

terhadap isu kinerja terutama karena kinerja merupakan alat ukur 

yang bisa diandalkan untuk mengetahui perkembangan dan 

kemajuan sebuah organisasi. Lebih dari itu, peran kinerja bukan 

hanya penting bagi kehidupan organisasi tetapi juga bagi kehidupan 

masyarakat pada umumnya. Masyarakat bahkan tidak hanya peduli 

terhadap kinerja organisasi tetapi juga peduli terhadap proses untuk 

menghasilkan kinerja tersebut. Masyarakat seperti ini oleh 

Bowerman et al. (2000) disebut sebagai “performance 

measurement society”. Pandangan Bowerman et al. ini sejalan 

dengan stakeholder theory (Donaldson & Preston, 1995) yang 

menyatakan bahwa mereka yang berkepentingan terhadap 

perkembangan perusahaan bukan hanya pemilik atau investor 

tetapi juga pihak-pihak lain yang kadang-kadang bahkan tidak 

memiliki hubungan langsung dengan organisasi. Semua pihak 

(biasa disebut sebagai pemangku kepentingan atau stakeholders) 

seolah-olah memiliki hak untuk memperoleh informasi yang 

disajikan organisasi/perusahaan, termasuk informasi tentang 

perkembangan atau kemajuan organisasi beserta semua proses 



Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan    49 
 

yang mendahuluinya. Bagi stakeholder, dengan demikian Laporan 

Kinerja merupakan bentuk transparansi organisasi, akuntabilitas 

dan tanggungjawab pengelola organisasi atau perusahaan kepada 

semua konstituen (pemangku kepentingan) yang dilayaninya. 

Bahasa sederhananya, kinerja merupakan perwujudan dari “good 

corporate governance”. Oleh karena itu tidak berlebihan jika 

dikatakan bahwa kinerja merupakan manifestasi dari demokrasi 

organisasi (Nymans, 2012). Karena itu pula kinerja menjadi faktor 

penting dalam kehidupan organisasi/perusahaan dan sekaligus 

bagi kehidupan masyarakat. 

Jika kinerja memang merupakan sesuatu yang teramat 

penting bagi kehidupan organisasi, pertanyaannya adalah apa 

sesungguhnya kinerja itu? Pertanyaan ini menjadi semakin penting 

karena seperti dikatakan Armstrong & Baron (2005) “jika kita tidak 

mampu mendefinisikan kinerja sama halnya kita tidak mampu 

mengukur dan memanaj kinerja – if you can't define performance, 

you can't measure or manage it.” Meski demikian harus diakui 

bahwa pertanyaan apa sesungguhnya kinerja tidak mudah untuk 

dijawab karena sejauh ini tidak ada definisi baku tentang kinerja 

(Lebas & Euske, 2004). Meski secara harfiah kinerja adalah kata 

benda yang pengertiannya sama dengan hasil atau prestasi, kinerja 

dalam literatur manajemen dan organisasi memiliki makna yang 

lebih luas dan beragam; bukan sekedar hasil atau prestasi. 

Kinerja (performance) merupakan suatu pencapaian 

persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat 

tercermin keluaran yang dihasilkan. Kinerja merupakan salah satu 

alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dapat 

dipandang sebagai ‘thing done’. Hasibuan (2002) juga mengartikan 

kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadannya. Sejalan dengan pengertian tersebut, 



50    Sendhi Tristanti P. 
 

menurut siswanto dalam buku (Muhammad Sandy, 2015:11) kinerja 

ialah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.  

Hamzah dan Nina (2014) Kinerja adalah hasil dari pekerjaan 

atau tugas yang diberikan kepadanya, dibandingkan dengan ukuran 

atau standar yang telah diberikan kepadanya yang ditunjukkan 

melalui kualitas kerja, kecepatan / ketepatan kerja, inisiatif dalam 

bekerja, kemampuan kerja, dan komunikasi. 

Rivai, Basri dalam buku (Sinambela, 2012) Kinerja adalah 

hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target 

atau sasaran atau kriteria yang telah ditentuka terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama. Dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya serta hasil kerja atau tingkat keberhasilan yang 

didapat oleh karyawan dengan membandingkan standar yang 

ditentukan oleh perusahaan dalam sebuah organisasi pada periode 

tertentu yang nantinya akan diukur melalui melalui kualitas kerja, 

kecepatan / ketepatan kerja, inisiatif dalam bekerja, kemampuan 

kerja komunikasi.  

 

2. Model Kinerja 

Menurut Lebas & Euske (2004) dalam buku (Sobirin) 

mengatakan bahwa konsep kinerja yang sangat kompleks akan 

lebih mudah dipahami jika diujudkan dalam sebuah model yang 

disebut sebagai causal model. Model ini kemudian divisualisasikan 
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dalam bentuk sebuah pohon performance tree atau pohon kinerja 

yang disajikan dalam bentuk gambar 1 berikut: 

Gambar 1. Performance tree 

Sumber: Sobirin (2007) 

 

Pada gambar 1, Performance tree atau pohon kinerja 

mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi berproses 

menciptakan kinerja. Unsur-unsur pembentuk kinerja tampak begitu 

kompleks sehingga terkesan sulit untuk dimengerti. Namun secara 

umum bisa dikatakan bahwa performance tree terdiri dari tiga 

bagian: outcomes, proses dan fondasi. Dimana ketiga bagian 

tersebut melakukan sebuah proses yang berkesinambungan, yakni 

fondasi mempengaruhi proses dan selanjutnya proses 

mempengaruhi outcomes. 

Pada Gambar 1, outcomes, hasil atau output dibedakan 

menjadi dua kategori yakni hasil menurut konsep tradisional 
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(TRADITIONAL VISION) dan hasil menurut konsep lain (OTHER 

VISION OF CUSTOMERS). Menurut konsepsi tradisional hasil 

dinyatakan dalam satuan uang (menggunakan perspektif 

akuntansi). Kategori ini biasanya menjadi perhatian utama para 

pemilik atau pemegang saham. Mereka mendirikan dan memiliki 

organisasi (terutama organisasi bisnis) agar kesejahteraannya 

(yang diukur dalam satuan uang) terus meningkat. Sementara itu 

menurut konsepsi lain, hasil bukan hanya untuk kepentingan pemilik 

tetapi juga untuk kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan 

selain pemegang saham), misalnya karyawan, konsumen, 

pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Mereka mengaharapkan 

agar organisasi tidak hanya peduli terhadap pemilik atau pemegang 

saham tetapi mampu menciptakan capaian-capaian lain untuk 

memenuhi kepentingan mereka, diantaranya adalah: kemampuan 

organisasi menjaga lingkungan; kontribusi organisasi terhadap 

kesejahteraan masyarakat, buruh, iklim sosial masayrakat; dan 

kepatuhan organisasi terhadap hokum, aturan-aturan lain yang 

relevan. Kepentingan kedua kelompok yang berbeda ini sekaligus 

menggambarkan bahwa organisasi dituntut untuk menghasilkan 

kinerja yang beragam meski tidak bisa dipungkiri jika kepentingan 

pemilik atau pemegang saham biasanya menjadi prioritas. 

Dari sisi proses aktivitas, hasil yang direpresentasikan oleh 

buah dari sebuah pohon sesungguhnya merupakan dampak dari 

atribut produk. Atribut ini merupakan elemen-elemen produk yang 

menjadi perhatian konsumen (CUSTOMERS) dan menyebabkan 

konsumen atau pemangku kepentingan lain merasa puas. 

Termasuk kedalam atribut ini secara tradisional adalah: harga, 

ketersediaan produk, layanan dan kualitas. Sedangkan atribut 

produk non tradisional misalnya: inovasi produk, fleksibilitas, dan 

komitmen organisasi untuk tidak mempekerjakan anak dibawah 

umur. Atribut-atribut ini, baik tradisional dan non tradisional, 

merupakan hasil dari proses bisnis (PROCESS) yang pada Gambar 
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1 direpresentasikan oleh batang pohon. Atribut-atribut tersebut 

sudah tentu harus terus dimonitor dan dijaga agar organisasi 

mampu memberikan yang terbaik bagi kepentingan para pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

Yang menarik dari causal model ini, biaya (COST) tidak 

dianggap memiliki peran penting dalam proses penciptaan kinerja. 

Meski biaya diakui menjadi sumber terciptanya kinerja keuangan, 

peran biaya dianggap sebagai variable kedua (secondary variable) 

– variable bayangan yang menyebabkan terciptanya atribut produk 

dan proses penciptaan kinerja. Menurut Lebas & Euske, yang lebih 

penting untuk diperhatikan justru kualitas proses penciptaan kinerja. 

Pada Gambar 1, sumber kualitas proses berasal dari kesuburan 

tanah tempat pohon tersebut tumbuh. Termasuk didalamnya adalah 

elemen-elemen seperti: kompetensi para karyawan; brand 

awareness – menjaga citra merek dagang; jejaring – baik dengan 

konsumen maupun pemasok; kejelasan struktur tanggungjawab 

organisasi; kebijakan organisasi tentang maintenance, dsb. Karena 

elemen-elemen ini tidak kasat mata – tersembunyi didalam tanah, 

sistem akuntansi cenderung tidak mampu menangkap elemen-

elemen tersebut sebagai elemen yang dibutuhkan untuk 

menciptakan kinerja secara tradisional. Sebaliknya bagi seorang 

manajer memelihara kesuburan tanah, atau memperhatikan 

lingkungan organisasi menjadi faktor yang teramat penting untuk 

menjaga agar organisasi terus berkinerja. 

Causal model seperti dipaparkan Lebas &Euske (2004) 

diatas, sekali lagi, memberikan gambaran bahwa memahami kinerja 

tidak sesederhana seperti gambaran awal dimana kinerja hanyalah 

sebuah hasil atau prestasi. Kinerja adalah sebuah konsep yang 

sangat kompleks, melibatkan proses panjang dan membutuhkan 

waktu untuk menghasilkan kinerja. Demikian juga apa yang 

dilakukan hari ini hasilnya belum tentu diperoleh hari ini pula. 

Sangat boleh jadi hasilnya baru didapat beberapa waktu kemudian 
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karena ada variable waktu yang dibutuhkan. Wal hasil seperti 

dikatakan Lebas & Euske, kinerja adalah sebuah social construct 

yang bersifat multidimensi dan tidak jarang kinerja memunculkan 

kontradiksi. Salah satunya adalah dalam mengukur indikator 

kinerja. Seperti disebutkan sebelumnya, meski efektifitas dan 

efisiensi merupakan indikator umum, menjadi hal biasa di dalam 

sebuah organisasi menggunakan indikator berbeda untuk 

kepentingan berbeda. Contohnya adalah desakan agar organisasi 

menciptakan beragam hasil – kinerja keuangan, kinerja lingkungan, 

dan kinerja-kinerja lain berbasis etika dan moralitas. Perbedaan ini 

tentu saja tidak menjadi masalah jika kita memahami kinerja 

sebagai sebuah proses yang menghasilkan beragam hasil dan 

manajer mampu mengelola kontradiksi tersebut dengan baik, yakni 

dengan berpedoman pada keseluruhan tujuan jangka panjang 

organisasi. 

 

3. Indikator Kinerja 

Uraian sebelumnya menegaskan bahwa seorang manajer 

yang diberi tanggung-jawab untuk mengelola sebuah organisasi 

dituntut untuk memberi kepuasan bukan hanya kepada pemilik atau 

investor tetapi juga kepada stakeholders lain. Artinya menghasilkan 

kinerja keuangan semata dianggap tidak cukup. Keberhasilan dan 

keberlanjutan sebuah organisasi sangat tergantung juga pada 

kemampuan seorang manajer untuk menghasilkan kinerja lain yang 

bisa memenuhi kepentingan pihak-pihak berbeda. Tuntutan dua 

kelompok yang berbeda kepentingan ini membawa konsekuensi 

bagi manajer untuk menghasilkan kinerja yang berbeda. Manajer 

sudah tentu tidak bisa memilih salah satu dan mengabaikan yang 

lain. Di sisi lain, untuk bisa menghasilkan beragam kinerja yang 

berbeda tersebut sudah tentu manajer tidak bisa bekerja sendirian. 

Suka atau tidak suka manajer harus melibatkan karyawan, tim kerja, 
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unit kerja dan departemen terkait; dan uniknya masing-masing 

kelompok internal ini juga ingin dinilai kinerjanya secara berbeda. 

Penjelasan diatas memberi gambaran, seperti diungkapkan 

sebelumnya, bahwa pihak yang berbeda membutuhkan ukuran 

kinerja yang berbeda. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi 

seorang manajer adalah mengumpulkan informasi yang tepat agar 

bisa menghasilkan kinerja sesuai dengan kebutuhan masing-

masing pihak yang berbeda kepentingan. Menurut Edwards & 

Thomas (2005) kompilasi informasi yang digunakan untuk 

mengukur dan mengases kinerja disebut sebagai Indikator Kinerja 

atau Performance Indicator (PI). Berikut pendapat ahli mengenai 

beberapa indikator kinerja diantaranya: 

Menurut Agus Dharma (2004:24) hal-hal yang 

dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Kuantitas, berkaitan dengan jumlah yang harus diselesaikan 

atau dicapai. 

b. Kualitas, berkaitan dengan mutu yang dihasilkan baik berupa 

kerapian dan ketelitian kerja atau tingkat kesalahan yang 

dilakukan pegawai. 

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai apa tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. 

Sedangkan menurut Surya Dharma (2012:83), menyatakan 

bahwa terdapat delapan indikator kinerja yaitu: 

a. Konsisten 

b. Tepat 

c. Menantang 

d. Dapat diukur 

e. Dapat dicapai 

f. Disepakati 

g. Dihubungkan dengan waktu 

h. Berorientasikan kerja kelompok 
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4. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja yang secara konseptual merupakan konstruk yang 

sangat kompleks, multi dimenasi dan multi-faceted sudah barang 

tentu melibatkan banyak faktor untuk mewujudkannya. Secara 

umum faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Sobirin adalah: 

a. Faktor individu, Sumberdaya manusia bisa dikatakan memiliki 

peran sentral dalam kehidupan organisasi mengingat merekalah 

yang secara riil menjalankan aktivitas sehari-hari organisasi. 

Baik buruknya kinerja organisasi tentu saja dipengaruhi oleh 

kompetensi, kemampuan menjalankan tugas, pengetahuan, 

sikap kerja, komitmen, dan motivasi serta efikasi diri karyawan. 

Semua atribut individu ini pada akhirnya ikut berperan dalam 

meningkatkan kinerja organisasi. 

b. Faktor kepemimpinan, Tidak jarang dalam praktik ditemukan 

seorang karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi tetapi 

kinerjanya buruk. Hal ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua 

orang karyawan tetapi boleh jadi pada sebagian besar karyawan. 

Salah satu penyebabnya adalah kualitas kepemimpinan seorang 

manajer. Manajer seringkali mampu menjalankan fungsi 

maanjerialnya, misal membuat keputusan yang baik tetapi tidak 

jarang gagal menjalankan fungsi kepemimpinan. Manajer 

misalnya tidak mampu berinteraksi dengan karyawan dan gagal 

memberi dorongan, motivasi, inspirasi dan dukungan terhadap 

karyawan. Akibatnya bisa diduga, karyawan tidak bisa bekerja 

maksimal sehingga organisasi tidak mampu menghasilkan 

kinerja yang diinginkan.  

c. Faktor tim kerja, Dalam kehidupan organisasi, tidak semua 

pekerjaaan bisa diselesaikan seorang karyawan secara mandiri. 

Suka atau tidak keterlibatan rekan kerja tidak bisa dihindarkan. 

Artinya kinerja individu karyawan dan kinerja organisasi secara 

keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas seseorang 

dalam menyelesaikan tugas tetapi juga dukungan rekan kerja 
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menjadi penting. Oleh karena itu dukungan tim kerja menjadi 

penentu kinerja organisasi. 

d. Faktor sistem organisasi, Dalam bahasa sistem, organisasi 

terdiri dari beberapa sub-sistem yang saling terkait. Artinya 

gagalnya salah satu sub-sistem bisa menggagalkan performa 

organisasi secara keseluruhan. Hal ini berarti organisasi harus 

secara terus menerus menjaga dan memonitor sistem organisasi 

agar organisasi bersangkutan berjalan lancar sehingga 

organisasi mampu berkinerja dengan baik. 

e. Faktor situasi (konteks), Keempat faktor yang disebutkan dimuka 

biasa disebut sebagai faktor internal organisasi. Menurut teori 

sistem – open system theory keberhasilan sebuah organisasi 

berprestasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal tetapi juga 

faktor eksternal. Kemampuan organisasi mengatasi tekanan 

faktor eksternal seperti situasi ekonomi, politik, budaya, 

teknologi, dan persaingan memungkinkan organisasi bisa 

bekerja dengan baik yang berarti pula kinerjanya baik. 

Kelima faktor diatas harus memperoleh perhatian yang 

seimbang ketika kita menilai atau mengukur kinerja organisasi. 

Lebih rincinya dikemukakan oleh Henry Simamora dalam 

Mangkunegara (2007:14) bahwa kinerja dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu: 

a. Faktor Individu, yang terdiri dari: 

1) Kemampuan dan Keahlian 

2) Latar Belakang 

3) Demografi 

b. Faktor psikologis, yang terdiri dari: 

1) Presepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi  
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c. Faktor organisasi, yang terdiri dari: 

1) Sumber daya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 

5) Job design  

 

5. Dimensi Kinerja 

Setelah memahami pengertian, konsep dan faktor yang 

mempengaruhi kinerja, pada bagian ini akan dijelaskan dimensi 

kinerja. Memahami dimensi kinerja diyakini tidak kalah penting 

karena dimensi inilah yang biasanya menjadi kriteria untuk 

mengukur kinerja organisasi. Menurut Fitzgerald et al. (1991) ada 

enam dimensi untuk mengukur kinerja. Keenam dimensi tersebut 

dikelompokkan menjadi dua yaitu kategori pertama merupakan 

dimensi hasil yang terdiri dari daya saing organisasi dan 

keberhasilan organisasi secara financial (financial success). 

Sedangkan kategori kedua adalah determinan keberhasilan yang 

terdiri dari kualitas, fleksibilitas, pemanfaatan sumberdaya dan 

inovasi.  

Sementara itu Atkinson et al. (1997) membedakan dimensi 

kinerja menjadi dua yaitu dimensi keberhasilan organisasi sebagai 

tujuan utama organisasi dan dimensi kedua adalah determinan 

keberhasilan organisasi yang diposisikan sebagai tujuan kedua 

organisasi. Kedua pendapat tentang dimensi kinerja, baik yang 

dikemukakan oleh Fitzgreal et al. dan Atkinson et al., sesungguhnya 

tidak jauh berbeda. Keduanya menyatakan bahwa dimensi kinerja 

terdiri dari dua yakni dimensi internal (dimensi operasional) yang 

menjadi determinan bagi dimensi kedua yaitu keberhasilan 

organisasi yang bersifat jangka panjang 
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E. PENILAIAN KINERJA 

1. Definisi Penilaian Kinerja 

Manajemen kinerja (performance management) adalah 

proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan 

bahwa proses-proses keorganisasian ada pada tempatnya untuk 

memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya, 

organisasi. Meskipun setiap fungsi SDM berkontribusi terhadap 

manajemen kinerja, pelatihan dan penilaian kinerja memainkan 

peran signifikan dalam proses tersebut.(Pulakos, 2004) Jika 

penilaian kinerja adalah kejadian sekali waktu setiap tahun, 

manajemen kinerja adalah proses yang dinamis, konstan, dan 

berkelanjutan.(“HR Drives More Training, Appraisals, and Other 

Updated Review Practices,” 2006) Setiap orang dalam organisasi 

adalah bagian dari sistem manajemen kinerja. Setiap bagian dari 

sistem tersebut, seperti pelatihan, penilaian, dan imbalan, bersifat 

terintegrasi dan terkait dengan tujuan untuk mencapai efektivitas 

organisasi yang berkelanjutan.(Arneson, 2006) Dengan 

manajemen kinerja, usaha dari setiap karyawan harus diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.  

 Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah sistem 

formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau 

tim. Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya 

manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu 

unsur manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena 

mencerminkan secara langsung rencana stratejik organisasi. 

Meskipun evaluasi atas kinerja tim penting seiring keberadaan tim-

tim dalam suatu organisasi, fokus penilaian kinerja pada sebagian 

perusahaan tetap pada karyawan individual. Lepas dari penekanan 

tersebut, sistem penilaian yang efektif akan mengevaluasi prestasi 

dan menginisiasi rencana-rencana untuk pengembangan, tujuan, 

dan sasaran. 
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 Penilaian kinerja seringkali menjadi aktivitas yang tidak 

disukai dan negatif serta dianggap tidak memerlukan keahlian.(“Are 

Performance Appraisals Worth the Hassle?,” 2006) Jika demikian, 

mengapa tidak menghapuskannya saja? Dalam kenyataannya, 

beberapa manajer mungkin akan melakukan hal tersebut jika 

mereka tidak merasa butuh untuk memberikan umpan balik, 

mendorong perbaikan kinerja, membuat keputusan yang valid, 

memberi alasan pemberhentian, mengidentifikasi kebutuhan 

pelatihan dan pengembangan, serta mempertahankan keputusan 

kekaryawanan.(Grote, 2002) Penilaian kinerja memiliki banyak 

kegunaan sementara perbaikan hasil dan efisiensi semakin penting 

dalam persaingan pasar yang semakin mengglobal dewasa ini. 

Dengan demikian, mengabaikan satu-satunya program dengan 

kinerja pada namanya dan para karyawan sebagai fokusnya akan 

tampak sebagai reaksi berlebihan yang buruk. Pada puncak 

pertimbangan-pertimbangan tersebut, para manajer harus memberi 

perhatian pada konsekuensi-konsekuensi hukum. 

Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang efektif telah dan 

akan terus menjadi prioritas tinggi bagi manajemen. Penilaian 

kinerja bukanlah tujuan itu sendiri, namun lebih sebagai alat untuk 

mempengaruhi kinerja.  

2. Penggunaan Penilaian Kinerja 

Bagi banyak organisasi, tujuan utama sistem penilaian 

adalah untuk memperbaiki kinerja individu dan organisasi. Namun 

mungkin ada tujuan lainnya. Masalah potensial penilaian kinerja, 

dan mungkin penyebab banyaknya ketidakpuasan, adalah terlalu 

banyak berharap pada satu rencana penilaian. Sebagai contoh, 

sebuah rencana yang efektif untuk mengembangkan para 

karyawan mungkin bukan yang terbaik untuk menentukan kenaikan 

bayaran. Bagaimanapun juga, sistem yang dirancang secara tepat 

dapat membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi dan 

meningkatkan kinerja karyawan. Dalam kenyataannya, data 
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penilaian kinerja bisa memiliki nilai potensial untuk hampir semua 

bidang fungsional sumber daya manusia. 

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

       Dalam menilai sumber daya manusia perusahaan, data 

harus tersedia untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki 

potensi untuk dipromosikan. Melalui penilaian kinerja bisa 

ditemukan bahwa terdapat kekurangan jumlah karyawan yang 

siap untuk memasuki manajemen. Rencana-renacana dapat 

disusun dengan penekanan lebih besar pada pengembangan 

manajemen. Rencana suksesi manajemen adalah perhatian 

pokok semua perusahaan. Sistem penilaian yang dirancang 

dengan baik akan memberikan sebuah profil kekuatan dan 

kelemahan sumber daya manusia perusahaan untuk 

mendukung upaya tersebut.  

b. Perekrutan dan Seleksi 

 Nilai-nilai hasil evaluasi kinerja bisa membantu dalam 

memprediksi kinerja para pelamar kerja. Sebagai contoh, bisa 

ditentukan bahwa manajer perusahaan yang sukses 

(diidentifikasi melalui evaluasi kinerja) menampilkan perilaku-

perilaku tertentu ketika menjalankan tugas-tugas pokok. Data-

data tersebut kemudian bisa menjadi tolak ukur untuk 

mengevaluasi respon-respon yang diberikan yang diberikan 

pelamar melalui wawancara keperilakuan. Di samping itu, dalam 

memvalidasi tes-tes seleksi, nilai-nilai karyawan bisa digunakan 

sebagai variabel terhadap mana skor-skor tes dibandingkan. 

Dalam hal ini, penentuan validitas tes seleksi akan bergantung 

pada ketepatan hasil penilaian.  

c. Pelatihan dan Pengembangan 

        Penilaian kinerja harus mengidentifikasi kebutuhan-

kebutuhan spesifik seorang karyawan akan pelatihan dan 

pengembangan. Sebagai contoh, jika pekerjaan Pat Compton 

membutuhkan keterampilan menulis dan evaluasinya 
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mengungkapkan kekurangan pada faktor tersebut, ia mungkin 

membutuhkan pelatihan tambahan dalam komunikasi tertulis. 

Jika suatu perusahaan menemukan bahwa sejumlah penyelia 

lini pertama memiliki kesulitan dalam melaksanakan tindakan 

disipliner, tiap sesi pelatihan yang berfokus pada masalah 

tersebut mungkin akan berguna. Dengan mengidentifikasi 

kekurangan yang secara negatif mempengaruhi kinerja, program 

pelatihan dan pengembangan dapat dikembangkan sehingga 

memungkinkan karyawan untuk membangun kekuatan dan 

meminimalkan kekurangan mereka. Suatu sistem penilaian tidak 

menjamin adanya para karyawan yang dilatih dan dikembangkan 

secara tepat. Namun, penentuan kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan akan lebih tepat jika data penilaian tersedia. 

d. Perencanaan dan Pengembangan Karir 

Perencanaan  dan pengembangan karir bisa dilihat dari 

sudut pandang individual atau organisasional. Dalam keduanya, 

data penilaian kinerja penting dalam menilai kekuatan dan 

kelemahan karyawan serta dalam menentukan potensi 

seseorang.(Allman et al., 2006) Para manajer bisa 

menggunakan informasi tersebut untuk memberikan konsultasi 

kepada para bawahan dan membantu mereka dalam 

mengembangkan dan mengimplementasikan rencana karir 

mereka. 

e. Program Kompensasi 

Hasil penilaian kinerja memberikan sebuah dasar untuk 

keputusan-keputusan rasional yang berkenaan dengan 

penyesuaian upah yang diterima oleh karyawan. Sebuah 

organisasi atau perusahaan meyakini bahwa perilaku yang 

karyawan beri imbalan adalah perilaku yang Anda dapatkan. 

Memberi imbalan terhadap perilaku-perilaku yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan organisasi adalah jantung dari 

perencanaan stratejik perusahaan. Untuk mendorong kinerja 
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yang baik, perusahaan harus merancang dan 

mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang handal dan 

kemudian memberi imbalan yang layak bagi para karyawan dan 

tim yang paling produktif. Hal ini sangat penting karena dua dari 

tiga perusahaan menggunakan penilaian kinerja untuk 

menentukan kenaikan bayaran, dan hampir separuhnya 

menggunakannya untuk menghitung bonus.(Tyier, n.d.) 

f. Hubungan Internal dalam Organisasi 

Data penilaian kinerja juga sering digunakan untuk 

membuat keputusan-keputusan di beberapa bidang hubungan 

kekaryawanan interna, mencakup promosi, demosi, 

pemberhentian, pemutusan hubungan kerja, dan transfer.(“Why 

a Well-honed Performance Management System Is Now Key,” 

2006) Sebagai contoh, kinerja karyawan dalam suatu pekerjaan 

mungkin berguna dalam menentukan kemampuannya untuk 

menjalankan perkerjaan lainnya pada level yang sama, 

sebagaimana diperlukan dalam pertimbangan transfer. Ketika 

level kinerja tidak dapat diterima, demosi atau bahkan 

pemberhentian mungkin tepat. SAS mrnggunakan pendekatan 

yang digerakkan kinerja (performance-driven approach) untuk 

turnover. Jeff Chambers, vice president sumber daya manusia 

SAS Institute, berkata,”Turnover tidak sukarela meningkat 

karena kami menjadi lebih agresif. Jika para karyawan tidak 

mampu menjalankan pekerjaannya, kami akan memberhentikan 

mereka.”(Hansen, 2005) Ketika para karyawan bekerja di bawah 

kesepakatan kerja, senioritas biasanya menjadi dasar untuk 

melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, ketika 

manajemen memiliki fleksibilitas lebih besar, catatan kinerja 

seorang karyawna umumnya menjadi kriteria yang lebih relevan.  

g. Penilaian Potensi Karyawan 

Sejumlah perusahaan mencoba menilai potensi 

karyawannya sembari menilai kinerja karyawannya. Meskipun 
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perilaku masa lalu mungkin merupakan prediksi yang terbaik 

atas perilaku masa yang akan datang, kinerja karyawan masa 

lalu dalam suatu pekerjaan tidak dapat dipakai sebagai indikator 

yang akurat mengenai kinerja masa yang akan datang pada level 

yang tinggi atau posisi yang berbeda. Seorang sales terbaik di 

suatu perusahaan mungkin tidak mempunyai apa yang 

dibutuhkan untuk menjadi sales manajer distrik yang sukses, 

dimana tiap tugasnya sangat jelas berbeda. Demikian pula, 

programer komputer yang terbaik, jika dipromosikan, mungkin 

menjadi manajer teknologi informasi (IT) yang buruk. Penekanan 

yang berlebih pada keahlian teknik dan mengabaikan keahlian 

lain yang sama pentingnya adalah kesalahan yang biasa terjadi 

dalam mempromosikan karyawan untuk posisi manajerial. 

Pengenalan atau masalah ini membuat beberapa perusahaan 

membedakan penilaian kinerja yang berfokus pada perilaku 

masa lalu, dengan penilaian potensi yang berorientasi pada 

perilaku masa yang akan datang.  

3. Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja 

Banyak faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi 

proses penilaian. Sebagai contoh, legislasi mewajibkan sistem-

sistem penilaian bersifat nondiskriminatif. Dalam kasus Mistretta v 

Sandia Corporation (anak perusahaan Western Electric Company, 

Inc.), hakim pengadilan distrik federal memutuskan tidak berpihak 

pada perusahaan, dengan menyatakan, “Ada bukti tambahan yang 

cukup untuk menunjukkan bahwa bias usia dan kebijakan-kebijakan 

berdasarkan usia yang tampak sepanjang proses penilaian kinerja 

mengakibatkan kerugian pada kelompok usia yang dilindungi.” 

Kasus Albermarle Paper v Moody mendukung persyaratan validasi 

untuk penilaian kinerja, sebagaimana juga untuk tes seleksi. 

Organisasi-organisasi harus menghindari penggunaan metode 

penilaian yang mengakibatkan pengaruh negatif secara 

disproporsional pada kelompok-kelompok yang dilindungi.  
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Serikat pekerja adalah faktor eksternal lainnya yang bisa 

mempengaruhi proses penilaian perusahaan. Serikat pekerja telah 

sejak dulu menekan senioritas sebagai dasar promosi dan kenaikan 

bayaran. Serikat pekerja tersebut bisa menentang keras 

penggunaan sistem penilaian kinerja rancangan pihak manajemen 

untuk tujuan tersebut. 

Faktor dalam lingkungan internal juga bisa mempengaruhi 

proses penilaian kinerja. Sebagai contoh, budaya korporat sebuah 

perusahaan bisa membantu atau menghambat proses tersebut. 

Organisasi-organisasi dinamis dewasa ini, yang semakin banyak 

menggunakan tim untuk melaksanakan pekerjaan, mengakui hasil 

tim secara keseluruhan sebagaimana kontribusi individual. Budaya 

yang tidak saling percaya tidak akan memberikan lingkungan yang 

dibutuhkan untuk mendorong kinerja tinggi oleh individu ataupun 

tim. Dalam atmosfir seperti ini, kredibilitas sistem penilaian akan 

memburuk terlepas dari manfaatnya.  

 

4. Proses Peniaian Kinerja 
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Sebagaimana ditunjukan pada gambar, titik awal proses 

penilaian kinerja adalah pengidentifikasian sasaran kinerja. Sebuah 

sistem penilaian kinerja mungkin tidak dapat secara efektif 

memenuhi setiap tujuan yang diinginkan, sehingga manajemen 

harus memilih tujuan yang spesifik yang diyakini paling penting dan 

secara realistis bisa dicapai. Sebagai contoh, beberapa perusahaan 

mungkin ingin menekankan pengembangan karyawan, sementara 

organisasi lainnya mungkin ingin fokus pada keputusan 

administratif, seperti penyesuaian bayaran. Terlalu banyak sistem 

penilaian kinerja yang gagal karena manajemen berharap terlalu 

banyak pada satu metode dan tidak menetapkan secara spesifik 

apa yang ingin dicapai dari sistem terebut. 

Langkah berikutnya dari siklus yang terus-menerus ini 

berlanjut dengan menetapkan kriteria atau standar kinerja dan 

mengkomunikasikan harapan atau ekspektasi kinerja tersebut 

kepada mereka yang berkepentingan. Kemudian pekerjaan 

dijalankan dan atasan menilai kinerja. Pada akhir periode penilaian, 

penilai dan karyawan bersama-sama menilai kinerja dalam 

pekerjaan dan mengevaluasinya berdasarkan standar kinerja yang 

telah ditetapkan. Penilaian ini membantu menentukan seberapa 

baik para karyawan telah memenuhi standar tersebut, menentukan 

penyebab kegagalan, dan mengembangkan rencana untuk 

memperbaiki masalah. Pada pertemuan tersebut tujuan ditetapkan 

untuk periode evaluasi berikutnya dan siklus tersebut berulang 

kembali.  

Menetapkan Kriteria (Standar) Kinerja 

Aspek apa dari kinerja seseorang yang dapat ditentukan? Kriteria 

penilaian yang paling umum adalah sifat, perilaku, kompetensi, 

pencapaian tujuan, dan potensi perbaikan. 
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a. Sifat 

Sifat karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan 

inisiatif adalah dasar untuk beberpaa evaluasi. Namun, banyak 

dari kualitas yang umum digunakan tersebut bersifat subjektif 

dan bisa jadi tidak berhubungan dengan pekerjaan atau sulit 

untuk didefinisikan. Dalam hal ini, evaluasi yang tidak akurat bisa 

timbul dan bisa pula menciptakan masalah hukum bagi 

organisasi. Dalam kasus Wade v Mississipi Cooperative 

Extension Service, pengadilan keliling menetapkan bahwa:  

Dalam sistem penilaian kinerja, karakteristik-

karakteristik umum seperti kepemimpinan, penerimaan 

publik, sikap terhadap orang, penampilan dan kerapian, 

sikap pribadi, pandangan hidup, kebiasaan etis, kerajinan, 

inisiatif, kapasitas bertumbuh, kesiapan mental, dan 

loyalitas kepada organisasi rentan terhadap prasangka dan 

terhadpa selera pribadi, perasaan, atau pikiran dari 

evaluator sebagaimana pula jelas-jelas subjektif dalam 

bentuk dan secara nyata rentan terhadap perlakuan yang 

sepenuhnya subjektif oleh mereka yang melaksanakan 

penilaian. 

Pada saat yang sama, sifat-sifat tertentu bisa 

mempengaruhi kinerja pekerjaan dan, jika hubungan ini terbukti, 

pemanfaatnya dalam penilaian bisa dianggap tepat. Sifat-sifat 

seperti adaptabilitas, pertimbangan, penampilan, dan sikap bisa 

digunakan jika terbukti berhubungan dengan pekerjaan (job 

related). 

b. Perilaku 

Ketika hasil tugas seseorang sulit ditentukan, organisasi 

bisa mengevaluasi perilaku atau kompetensi orang tersebut 

yang berhubungan dengan tugas. Sebagai contoh, perilaku yang 

tepat untuk dievaluasi dari seorang manajer mungkin adalah 

gaya kepemimpinannya. Untuk orang-orang yang bekerja dalam 
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tim, mengembangkan orang lain, kerja tim dan kerjasama, atau 

orientasi pelayanan pelanggan mungkin tepat. Perilaku-perilaku 

yang diinginkan bisa cocok sebagai kriteria evaluasi karena jika 

perilaku-perilaku tersebut diberi pengakuan dan imbalan, para 

karyawan cenderung mengulanginya. Jika perilaku-perilaku 

tertentu mewujudkan hasil yang diinginkan, ada manfaatnya 

menggunakan perilaku-perilaku tersebut dalam proses evaluasi.  

c. Kompetensi 

Kompetensi meliputi sekumpulan luas pengetahuan, 

keterampilan, sifat, dan perilaku yang bisa bersifat teknis, 

berkaitan dengan keterampilan antar pribadi, atau berorientasi 

bisnis. Dick Grote, Presiden Grote Consulting Coorporation 

Ration di Dallas, merekomendasikan dimasukkannya 

kompetensi-kompetensi budaya seperti etika dan integritas 

untuk semua pekerjaan. Ia menambahkan bahwa ada juga 

kompetensi-kompetensi yang spesifik untuk setiap pekerjaan. 

Sebagai contoh, berfikir analitis dan orientasi prestasi mungkin 

penting dalam pekerjaan-pekerjaan profesional. Dalam 

pekerjaan-pekerjaan kepemimpinan, komptensi-kompetensi 

yang relevan mungkin meliputi pengembangan bakat, 

pendelegasian kewenangan, dan keterampilan-keterampilan 

manajemen orang. Kompetensi-kompetensi yang terseleksi 

untuk keperluan evaluasi haruslah yang berhubungan erat 

dengan kesuksesan pekerjaan.(Grote, 2000)  

Riset yang dilakukan oleh University of Michigan 

Business School dan disponsori oleh SHRM dan Global 

Consulting Alliance menemukan bahwa kesuksesan dalam SDM 

bergantung pada kompetensi dan keterampilan spesifik dalam 5 

bidang pokok berikut ini: 

 Kontribusi stratejik: menghubungkan perusahaan dengan 

pasarnya dan dengan cepat menyelaraskan perilaku-
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perilaku karyawan dengan kebutuhan-kebutuhan 

organisasi. 

 Pengetahuan bisnis: memahami cara bisnis dijalankan 

dan menerjemahkan menjadi tindakan. 

 Kredibilitas pribadi: menunjukkan nilai yang dapat diukur; 

menjadi bagian dari tim eksekuitf. 

 Penyampaian SDM: memberikan layanan yang efisien 

dan efektif kepada para pelanggan dalam bidang-bidang 

penyediaan staf, manajemen kinerja, pengembangan, 

dan evaluasi. 

 Teknologi SDM: menggunakan teknologi dan cara-cara 

berbasis web untuk menyampaikan nilai kepada para 

pelanggan.(Meisinger, 2003) 

d. Pencapaian Tujuan 

Jika organisasi-organisasi menganggap hasil akhir lebih 

penting dari cara, hasil-hasil pencapaian tujuan menjadi faktor 

yang tepat untuk dievaluasi. Hasil-hasil yang dicapai harus 

berada dalam kendali individu atau tim dan haruslah hasil-hasil 

yang mengarah pada kesuksesan perusahaan. Pada level-level 

atas, tujuan bisa berkenaan dengan aspek finansial perusahaan 

seperti profit atau arus kas, serta pertimbangan-pertimbangan 

pasar seperti pangsa pasar atau posisi dalam pasar. Pada level 

keorganisasian yang lebih rendah, hasil-hasil bisa berupa 

pemenuhan persyaratan kualitas pelanggan dan penyampaian 

yang sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. 

Untuk menunjang proses tersebut, manajer perlu 

memberikan contoh-contoh spesifik mengenai cara karyawan 

dapat meningkatkan perkembangannya dan mencapai tujuan-

tujuan spesifik. Kedua pihak harus mencapai kesepakatan dalam 

hal tujuan-tujuan karyawan disediakan oleh manajer. Aspek 

penilaian karyawan ini harus menjadi unsur paling positif dalam 

keseluruhan proses dan membantu karyawan untuk fokus pada 
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perilaku yang akan menghasilkan hasil-hasil positif bagi semua 

yang berkepentingan.  

e. Potensi Perbaikan 

Ketika organisasi-organisasi mengevaluasi kinerja para 

karyawan, banyak kriteria yang digunakan berfokus pada masa 

lalu. Dari sudut pandang manajemen kinerja, masalahnya adalah 

Anda tindak mampu mengubah masa lalu. Kecuali perubahan-

perubahan mengambil langkah lebih jauh, data evaluasi menjadi 

dokumen-dokumen historis semata. Dengan demikian, 

perusahaan-perusahaan harus berfokus pada masa depan, 

memasukkan perilaku-perilaku dan hasil-hasil yang diperlukan 

untuk mengembangkan karyawan, dan, dalam proses tersebut, 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Hal tersebut melibatkan 

penilaian potensi karyawan. Memasukkan potensi dalam proses 

evaluasi membantu memastikan perencanaan dan 

pengembangan karir yang lebih efektif. Anda harus ingat bahwa 

kriteria evaluasi yang disajikan di sini tidaklah berdiri sendiri 

(mutually exclusive). Dalam kenyataannya, banyak sistem 

penilaian yang merupakan campuran dari pendekatan-

pendekatan tersebut. 

 

5. Penanggung Jawab Penilaian Kinerja 

Seringkali departemen sumber daya manusia bertanggung 

jawab untuk mengkoordinasi perancangan dan implementasi 

program penilaian kinerja. Namun, penting bagi para manajer lini 

untuk memainkan peran kunci dari awal sampai akhir. Orang-orang 

ini biasanya melaksanakan penilaian, dan mereka harus 

berpartisipasi langsung di dalamnya agar program tersebut 

berhasil. Beberapa orang berikut ini mungkin dalam kenyataannya 

akan menilai karyawan.  
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a.  Atasan Langsung 

Atasan langsung seorang karyawan biasanya 

merupakan pilihan paling umum untuk menilai kinerja. Hal ini 

tetap dijalankan, dan ada beberapa alasan untuk pendekatan ini. 

Pertama, atasan biasanya berada pada posisi yang sangat baik 

untuk mengamati kinerja pekerjaan karyawan. Alasan lainnya 

adalah bahwa atasan memiliki tanggung jawab untuk mengelola 

unit tertentu. Ketika orang lain menjalankan tugas untuk 

mengevaluasi bawahan, kewenangan atasan bisa melemah. 

Terakhir, pelatihan dan pengembangan bawahan adalah unsur 

penting dalam pekerjaan setiap manajer dan, sebagaimana telah 

disinggung sebelumnya, program-program penilaian biasanya 

terkait erat dengan hal tersebut. 

Sisi negatifnya, atasan langsung bisa menekankan 

aspek-aspek tertentu dari kinerja karyawan dan mengabaikan 

unsur-unsur lainnya. Di samping itu, para manajer telah diketahui 

bisa memanipulasi evaluasi untuk memperoleh alasan kenaikan 

bayaran dan promosi. 

Ketika geografi memisahkan para bawahan dan atasan 

mereka, evaluasi menjadi semakin sulit. Dalam kasus lain, 

karyawan yang dinilai mungkin secara teknis lebih 

berpengetahuan daripada atasannya, dan hal ini menimbulkan 

masalah potensial lainnya. Salah satu saran untuk mengatasi 

kekurangan-kekurangan tersebut adalah dengan membawa 

para bawahan lebih dekat ke dalam proses. 

b. Bawahan 

Dulunya, budaya kita telah memandang evaluasi oleh 

bawahan secara negatif. Namun pemikiran ini perlahan-lahan 

telah berubah. Beberapa perusahaan menyimpulkan bahwa 

evaluasi para manajer oleh para bawahan layak dan diperlukan. 

Perusahaan-perusahaan tersebut beralasan bahwa para 

bawahan ada pada posisi sangat bagus untuk melihat efektivitas 
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manajerial atsan mereka. Para pendukung pendekatan ini yakin 

bahwa para atasan akan menjadi sangat sadar akan kebutuhan 

tim kerja dan akan menjalankan manajemen lebih baik. Pada 

lingkungan pendidikan tinggi, ada praktik yang umum bagi para 

instruktur untuk dievaluasi oleh mahasiswa. Para pengkritik 

khawatir jika para manajer (dan instruktur) akan terjebak pada 

kontes popularitas atau para karyawan akan takut terkadap 

tindakan balasan. Jika pendekatan ini memiliki peluang untuk 

berhasil, satu hal yang jelas: para evaluator harus dijamin 

anonimitasnya. Memastikan hal ini mungkin akan sulit dalam 

departemen-departemen kecil dan terutama jika data demografis 

pada formulir penilaian bisa mengidentifikasi para penilai.  

c. Rekan Kerja dan Anggota Tim 

Kekuatan utama menggunakan para rekan kerja untuk 

menilai kinerja adalah bahwa mereka bekerja secara dekat 

dengan karyawan yang dievaluasi dan mungkin memiliki 

perspektif yang tidak terdistorsi mengenai kinerja tertentu, 

terutama dalam penugasan-penugasan tim.(Milkovich et al., 

2002) Organisasi-organisasi semakin banyak menggunakan tim, 

termasuk tim-tim yang mengelola diri mereka sendiri (self-

directed). Berikut ini adalah alasan untuk evaluasi yang 

dilakukan oleh para anggota tim: 

 Para anggota tim saling mengetahui kinerja satu 

sama lain lebih baik dari siapapun dan dengan 

demikian bisa mengevaluasi kinerja secara lebih 

akurat. 

 Tekanan rekan kerja adalah motivator paling kuat 

bagi para anggota tim. 

 Para anggota yang menyadari bahwa rekan kerja 

dalam tim akan mengevaluasi pekerjaan mereka 

akan menunjukkan peningkatan komitmen dan 

produktivitas. 
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 Penilaian rekan kerja melibatkan sejumlah opini dna 

tidak bergantung pada satu orang. 

Masalah-masalah dalam evaluasi rekan kerja meliputi 

keengganan beberpaa orang yang berkerja sama secara dekat, 

terutama dalam tim, untuk saling mengkritisi. Di sisi lain, jika 

seorang karyawan sedang berselisih dengan karyawan lainnya, 

ia mungkin benar-benar benci kepada musuh, sehingga 

menimbulkan evaluasi yang tidak adil. Masalah lainnya 

berkenaan sengan para rekan kerja yang jarang berinteraksi, 

yang seringkali tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk 

melakukan penilaian yang akurat. 

Ketika para karyawan bekerja dalam tim, dan sistem 

penilaian mereka berfokus sepenuhnya pada hasil-hasil 

individual, tidaklah mengherankan jika mereka menunjukkan 

minat yang rendah terhadpa tim mereka. Namun, masalah ini 

bisa diperbaiki. Jika kerja tim penting, jadikan hal tersebut 

sebagai kriteria untuk menilai para karyawan; memberi imbalan 

atas kolaborasi akan mendorong kerja tim. 

d. Penilaian Diri Sendiri  

Jika para karyawan memahami tujuan-tujuan mereka dan 

kriteria-kriteria yang digunakan untuk evaluasi, mereka ada pada 

posisi yang baik untuk menilai kinerja mereka sendiri. Banyak 

orang mengenal dengan baik apa yang mereka kerjakan dalam 

pekerjaan dan apa yang perlu mereka perbaiki. Jika mereka 

memiliki peluang, mereka akan mengkritisi kinerja mereka 

sendiri secara objektif dan mengambil tindakan untuk 

memperbaikinya. Di samping itu, karena pengembangan 

karyawan berupa pengembangan diri sendiri (self-development), 

para karyawan yang menilai kinerja mereka sendiri akan menjadi 

jauh lebih baik termotivasi,. Bahkan jika penilaian diri sendiri 

bukan merupakan bagian dari sistem, karyawan harus paling 

tidak memberikan daftar prestasi dan kontribusi terbaiknya 
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sepanjang periode penilaian. Hal tersebut akan mencegah 

manajer dalam keadan tidak tahu-menahu ketika karyawan 

mengeluh.  

e. Penilaian Pelanggan  

Perilaku pelanggan menentukan tingkat kesuksesan 

perusahaan. Dengan demikian, beberapa organisasi meyakini 

pentingnya memperoleh masukan kinerja dari sumber penting 

tersebut. Organisasi-organisasi menggunakan pendekatan ini 

karena pendekatan tersebut menunjukkan komitmen kepada 

pelanggan, memaksa para karyawan untuk bertanggung jawab, 

dan mendorong perubahan. Tujuan-tujuan yang berhubungan 

dengan pelanggan bagi eksekutif bersifat stratejik dan luas, 

sementara sasaran-sasaran untuk para karyawan level bawah 

cenderung lebih spesifik. Sebagai contoh, sebuah tujuan bisa 

untuk memperbaiki pemberian nilai yang akurat atau mengurangi 

jumlah pelanggan yang tidak puas hingga separuhnya. 

Pentinglah untuk meminta para karyawan berpartisipasi dalam 

menetapkan tujuan-tujuan mereka dan memasukkan hanya 

faktor-faktor yang berada dalam kendali para karyawan.  

 

F. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 

PENDAHULUAN 

Persoalan kebutuhan memperoleh SDM unggul dan 

profesional yang diharapkan oleh banyak organisasi atau 

perusahaan di Indonesia untuk bisa bersaing dalam era globalisasi 

sering kali hanya menjadi angan-angan semata. Begitu banyak 

dana pengembangan SDM dikeluarkan untuk maksud tersbut, 

namun sering kali menghasilkan kekecewaan. Proses 

pengembangan sumber daya manusia (PSDM) merupakan starting 

point di mana organisasi ingin meningkatkan dan mengembangkan 

skills, knowledge, dan ability (SKA) individu sesuai dengan 

kebutuhan masa kini maupun masa mendatang.(Sutrisno, 2009) 
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Proses sumber daya manusia bukanlah proses yang terisolasi 

dengan fungsi-fungsi SDM lainnya. Fungsi MSDM lain juga 

membutuhkan program pengembangan SDM untuk peningkatan 

efektivitasnya. Di dunia industri, misalnya kualitas 

keselamatan.(Sutrisno, 2009) 

 

1. Definisi Pelatihan dan Pengembangan SDM 

Berbicara masalah pengembangan sumber daya manusia, 

sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan 

kualitas. Pengertian kuantitas menyangkut jumlah sumber daya 

manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan 

kualitas sumber daya manusia yang baik akan menjadi beban suatu 

perusahaan.(Sutrisno, 2009). Organisasi harus memperhatikan 

skills, knowledge, dan ability (SKA) atau kompetensi yang harus 

dipenuhi. Pengembangan seringkali dilakukan secara tumpang 

tindih dengan arti pelatihan atau pendidikan. Singodimedjo (2000), 

mengemukakan pengembangan SDM adalah proses persiapan 

individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau 

lebih tinggi di dalam organisasi, biasanya berkaitan dengan 

peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan 

pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan mengarah pada 

kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu 

pengembangan para pekerja. (Sutrisno, 2009)  

Dalam konteks SDM, pengembangan dipandang sebagai 

pengingkatan kualitas SDM melalui program-program pelatihan, 

pendidikan. Apa yang dapat dijelaskan dari pengembangan sumber 

daya manusia adalah tentang  developmental practice dan 

membutuhkan kolaborasi dengan program-program MSDM untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Pelatihan membantu karyawan 

dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan pengetrapannya, 

guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang 
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diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan. (Sutrisno, 

2009). 

Pengembangan SDM tujuannya untuk meningkatkan 

kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan 

mengembangkan kecakapan karyawan dimaksudkan sebagai 

setiap usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap 

karyawan sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat 

lebih efisien dan produktif. Oleh karena itu, organisasi perlu terus 

melakukan pengembangan SDM, karena investasi di dalam 

pengembangan SDM merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk 

memperbaiki kapasitas produktif dari manusia. Dengan SDM yang 

baik akan memiliki kekuatan kompetitif dan menjadi lebih sulit untuk 

ditiru sehingga sumber-sumber keberhasilan kompetitif, seperti 

teknologi proses produksi, proteksi pasar, akses terhadap sumber 

keuangan seharusnya lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

Dengan memiliki kekuatan kompetitif diharapkan kinerja karyawan 

bisa terwujud.(Sutrisno, 2009). 

 Sedangkan Husnan (1990), mengemukakan 

pengembangan SDM adalah proses pendidikan jangka panjang 

yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, 

sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan 

konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Pengembangan SDM 

tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan 

keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara optimal. Dengan mengembangkan kecakapan 

karyawan dimaksudkan sebagai setiap usaha dari pimpinan untuk 

menambah keahlian kerja tiap karyawan sehingga di dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif. 

(Sutrisno, 2009). 

Berbagai riset menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif 

secara signifikan berpengaruh terhadpa peningkatan proses kerja 
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yang luar biasa pesatnya. Studi yang dilakukan Tall dan Hall (dalam 

Usmara, 2002), misalnya, menghasilkan kesimpulan bahwa dnegan 

mengombinasikan berbagai macam faktor seperti teknik pelatihan 

yang benar, persiapan dan perencanaan yang matang, serta 

komitmen terhadap esensi pelatihan; perusahaan dapat mencapai 

manfaat kompetisi yang sangat besar di dalam pasar yang snagat 

ketat. 

Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich (dalam Ruky, 2003), 

sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam 

pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan 

dijabatnya segera. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan 

kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang 

dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu 

karyawan untuk menguasai keterampilan dalam pekerjaannya. 

Sikula (dalam As’ad, 2001), mengatakan pelatihan merupakan 

proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur 

sistematis dan terorganisasi, yang mana tenaga kerja 

nonmanajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis 

untuk tujuan-tujuan tertentu.  

As’ad (2001), mengemukakan pelatihan menyangkut 

usaha-usahan yang berencana yang diselenggarakan agar dicapai 

penguasaan akan keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap 

yang relevan terhadap pekerjaan. Menurut Wexley & Yulk (dalam 

As’ad, 2001: 71), ada tiga alasan mengapa latihan personel itu perlu 

diselenggarakan oleh organisasi atau perusahaan, di antaranya: 

a. Seleksi personel tidak selalu menjamin akan personel tersebut 

cukup terlatih dan bisa memenuhi persyaratan pekerjaannya 

secara tepat. Kenyataannya banyak di antaranya mereka harus 

mempelajari pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang 

diperlukan setelah mereka diterima dalam pekerjaan.  

b. Bagi personel yang sudah senior kadang-kadang perlu ada 

penyegaran dan latihan-latihan kerja. Hal ini disebabkan 
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berkembangnya kapasitas pekerjaan, cara mengoperasikan 

mesin dan teknisnya, untuk promosi maupun mutasi.  

c. Manajemen sendiri menyadari bahwa program pelatihan yang 

efektif dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi absen, 

mengurangi labour turn over, dna meningkatkan kepuasan kerja.  

Karyawan yang mengikuti pelatihan tanpa adanya minat 

padanya sudah tentu tidak akan membawa hasil kerja yang 

memuaskan. Sebaliknya, dengan timbulnya minat, maka 

perhatiannya terhadap pelatihan yang dijalaninya akan semakin 

besar (As’ad, 2001). Oleh karena itu, sebelum karyawan menjalani 

pelatihan, hendaknya kepada mereka diberikan penjelasan 

mengenai arti dan tujuan pelatihan terlebih dahulu. Dengan adanya 

pemahaman tersebut, maka para karyawan yang akan mengikuti 

pelatihan akan termotivasi untuk mengikutinya. Terdapat dua hal 

yang harus diperhatikan pelaku bisnis untuk mencapai pelatihan 

yang efektif. Pertama, memperhatikan posisi pelatihan dalam 

proses bisnis, dan kedua, berkaitan dengan tahapan-tahapan 

pemrogaman dan pengimplementasian pelatihan. Dalam konteks 

strategi manajemen masa kini, penggunaan teknologi tidak dapat 

ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, setiap karyawan dituntut dapat 

menguasai penggunan teknologi dengan berbagai macam bentuk. 

Menurut Richardson (dalam Usmara, 2002), perencanaan strategi 

yang melibatkan pelatihan meliputi berbagi komponen, yaitu: 

1. Menentukan tingkat skill karyawan saat ini. 

2. Menyeleksi tempat yang paling fleksibel dan 

menjadwalkan program. 

3. Memilih metode pelatihan yang paling tepat. 

4. Mengumpulkan dan mengembangkan materi pelatihan. 

5. Mengevaluasi pelatihan. 
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2. Sasaran Pelatihan dan Pengembangan 

Sasaran pelatihan dan pengembangan SDM adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas kerja, pelatihan dapat meningkatkan 

performance kerja pada posisi jabatan yang sekarang. Kalau 

level of performance-nya naik/meningkat, maka berakibat 

peningkatan dari produktivitas dan peningkatan keuntungan bagi 

perushaan. 

2. Meningkatan mutu kerja, ini berarti peningkatan baik kualitas 

maupun kuantitas. Tenaga kerja yang berpengetahuan jelas 

akan lebih baik dan akan lebih sedikit berbuat kesalahan dalam 

organisasi.  

3. Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM, pelatihan 

yang baik bisa mempersiapkan tenaga kerja untuk keperluan di 

masa yang akan datang. Apabila ada lowongan-lowongan, maka 

secara mudah akan diisi oleh tenaga-tenaga dari dalam 

perusahaan sendiri.  

4. Meningkatkan moral kerja, apabila perusahaan 

menyelenggarakan program pelatihan yang tepat, maka iklim 

dan suasana organisasi pada umumnya akan menjadi lebih baik. 

Dengan iklim kerja yang sehat, maka moral kerja juga akan 

meningkat. 

5. Menjaga kesehatan dan keselamatan, suatu pelatihan yang 

tepat dapat membantu menghindari timbulnya kecelakaan-

kecelakaan akibat kerja. Selain daripada itu lingkungan kerja 

akan menjadi lebih aman dan tenteram. 

6. Menunjang pertumbuhan pribadi, dimaksudkan bahwa program 

pelatihan yang tepat sebenarnya memberi keuntungan kedua 

belah pihak yaitu perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Bagi 

tenaga kerja, jelas dengan mengikuti program pelatihan akan 

lebih memasakkan dalam bidang kepribadian, intelektual, dan 

keterampilan.  
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Metode Pelatihan dan Pengembangan  

1. Arahan Instruktur 

Metode arahan instruktur tetap efektif untuk banyak jenis 

pelatihan dan pengembangan. Salah satu manfaat pelatihan dan 

pengembangan dengan arahan instruktur adalah bahwa si 

instruktur bisa menyampaikan sejumlah besar informasi dalam 

waktu relatif singkat. Efektivitas dari program-program arahan 

instruktur meningkat ketika kelompoknya cukup kecil untuk bisa 

melakukan diskusi, dna ketika si intruktur mampu 

mengendalikan imajinasi kelas tersebut dan memanfaatkan 

multimedia secara tepat. Di samping itu, karisma atau 

kepribadian yang dibawa si instruktur ke dalam kelas bisa 

memacu keinginan mahasiswa untuk belajar. 

2. Studi Kasus 

Studi kasus adalah metode pelatihan dan 

pengembangan di mana para trainee mempelajari informasi 

yang diberikan dalam sebuah kasus dan mengambil keputusan 

berdasarkan hal tersebut. Jika perusahaan yang sesungguhnya 

dilibatkan, mahasiswa diharapkan untuk meriset perusahaan 

tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 

kondisi finansial secara signifikan dengan ketersediaan basis 

data perpustakaan seperti EBSCOhost. Metode studi kasus 

seringkali muncul dalam ruang kelas dengan seorang instruktur 

yang berperan sebagai fasilitator.  

3. Pemodelan Perilaku 

Pemodelan perilaku adalah metode pelatihan dan 

pengembangan yang memungkinkan seseorang untuk belajar 

dengan meniru atau mereplikasi perilaku orang-orang lainnya 

untuk menunjukkan kepada para manajer cara menangani 

berbagai situasi. Pemodelan perilaku telah digunakan untuk 

melatih para supervisor dalam tugas-tugas seperti menjalankan 



Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan    81 
 

tinjuauan penilaian kinerja, memperbaiki kinerja yang buruk, 

mendelegasikan pekerjaan, meningkatkan kebiasaan kerja yang 

aman, menangani keluhan-keluhan diskriminasi, mengatasi 

penolakan akan perubahan, memberi orientasi para karyawan 

baru, dan menengahi orang-orang atau kelompok-kelompok 

yang berkonflik.  

4. Permainan Peran 

Permainan peran adalah metode pelatihan dan 

pengembangan di mana para peserta diminta untuk merespon 

permasalah khusus yang mungkin muncul dalam pekerjaan 

mereka dengan meniru situasi-situasi di dunia nyata. Dan bukan 

mendengarkan instruktur berbicara mengenai cara memecahkan 

masalah atau mendiskusikannya, mereka belajar dengan cara 

melakukannya. Permainan peran seringkali digunakan untuk 

mengajarkan keterampilan-keterampilan seperti tindakan 

disipliner, wawancara, penanganan perselisihan, pelaksanaan 

tinjauan penilaian kinerja, pemecahan masalah tim, komunikasi 

efektif, dan analisis gaya kepemimpinan.   

5. Permainan Bisnis 

Permainan bisnis adalah metode pengembangan dan 

pelatihan yang memungkinkan para peserta untuk mengambil 

peran-peran seperti presiden, controller, atau vice president 

pemasaran dari dua organisasi bayangan atau lebih dan 

bersaing satu sama lain dengan memanipulasi faktor-faktor yang 

dipilih dalam suatu situasi bisnis tertentu. Para peserta 

pengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi tingkat 

harga, volume produksi, dan tingkat persediaan. Biasanya 

sebuah program komputer memanipulasi keputusan-keputusan 

mereka, dengan hasil yang merupakan simulasi dari kejadian-

kejadian dalam situasi bisnis nyata. Para peserta dapat melihat 

bagaimana keputusan mereka mempengaruhi kelompok lainnya 

dan sebaliknya. Hal terbaik mengenai pembelajaran ini adalah 
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bahwa jika keputusan yang buruk mengakibatkan perusahaan 

rugi $1 juta, tidak ada seorangpun yang dipecat, namun 

pelajaran bisnis tetap diperoleh.  

6.  In-Basket Training 

In-Basket Training adalah metode pelatihan di mana para 

peserta diminta menyusun prioritas dna kemudian menangani 

sejumlah dokumen bisnis, pesan e-mail, memo, laporan, dan 

pesan telepon yang biasanya melewati meja seorang manajer. 

Pesan-pesan tersebut, disajikan tidak dalam urutan tertentu, 

meminta berbagai hal mulai dari tindakan mendesak sampai 

penanganan rutin. Peserta harus bertindak berdasarkan 

informasi yang termuat dalam pesan-pesan tersebut. Dalam 

metode ini, trainee menetapkan prioritas pada setiap situasi 

tertentu sebelum mengambil keputusan. Bentuk pelatihan ini 

cukup akurat dalam memprediksi keberhasilan kinerja dalam 

pekerjaan manajemen.(York et al., 2005)  

7. On-the-Job Training 

On-the-Job Training adalah metode pelatihan dan 

pengembangan informal yang memungkinkan seorang 

karyawan untuk mempelajari tugas-tugas pekerjaan dengan 

mengerjakannya secara nyata. Kunci dari pelatihan ini adlah 

transfer pengetahuan dari karyawan yang sangat terampil dan 

berpengalaman kepada seorang karyawan baru, sembari 

memelihara produktivitas kedua karyawan tersebut.(Urbaniak, 

2004) Orang-orang juga bisa lebih termotivasi untuk belajar 

karena jelas bagi mereka bahwa mereka mendapatkan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan 

mereka. Namun, terkadang trainee bisa merasa begitu tertekan 

untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga pembelajaran 

terpengaruh secara negatif. Perusahaan-perusahaan harus 

selektif mengenai orang yang akan memberikan on-the-job 

training. Para pelatihnya seringkali para supervisor. Namun, 
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komunikasi dari rekan ke rekan dapat menjadikan cara yang 

sangat handal untuk pelatihan. Terlepas siapa yang memberi 

pelatihan, orang tersebut harus memiliki etika kerja yang baik 

dan menunjukkan dengan benar perilaku yang diinginkan.  

8. Rotasi Pekerjaan 

Rotasi pekerjaan (terkadang disebut pelatihan silang) 

adalah metode pelatihan dan pengembangan di mana para 

karyawan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya 

untuk memperluas pengalaman mereka. Tugas-tugas tingkat 

tinggi seringkali membutuhkan cakupan pengetahuan tersebut. 

Program-program pelatihan rotasional membantu para karyawan 

memahami beragam pekerjaan dan kesalingketergantungan di 

antara pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga meningkatkan 

produktivitas. Rotasi pekerjaan sering digunakan oleh 

organisasi-organisasi untuk mendorong efektivitas kerja 

tim.(Vowler, 2005) Organisasi-organisasi secara luas 

menerapkan program pelatihan rotasional tingkat pemula. 

Sebagai contoh, seorang lulusan perguruan tinggi bisa 

mendapatkan peluang untuk menguji keterampilannya dalam 

sejumlah peran yang berbeda seperti manajemen keuangan, 

penjualan, dan rantai pasok, sebelum menduduki peran 

manajemen purna-waktu dalam perusahaan. Perusahaan-

perusahaan yang dirampingkan harus melakukan lebih banyak 

hal dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit sehingga masuk 

akal untuk mengembangkan karyawan yang bisa melompat ke 

manapun mereka diperlukan.  

9. Magang 

Sebuah program magang adalah metode rekrutmen yang 

biasanya melibatkan para mahasiswa perguruan tinggi yang 

membagi waktu mereka antara mengikuti kuliah dan bekerja 

untuk sebuah organisasi. Magang sebagai metode pelatihan dan 

pengembangan memungkinkan para peserta untuk 
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mengintegrasikan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik-

praktik bisnis. Dalam survei WetFeet baru-baru ini, 79 persen 

merasa program magang yang baik penting untuk mencapai 

tujuan karir jangka panjang mereka.(Onley, 2006) Sebagai bukti 

kepopulerannya saat ini, tiga dari empat mahasiswa sekarang 

menyelesaikan magang sebelum kelulusan; naik dari satu 

banding 36 pada tahun 1980.(Coco, 2000) Sebuah studi oleh 

National Association of Colleges and Employers menemukan 

bahwa para pemberi kerja menawarkan gaji awal yang lebih 

tinggi kepada para lulusan dengan pengalaman 

magang.(Kingsbury, 2005)  

10. Pelatihan Pemula 

Pelatihan pemula adalah metode pelatihan yang 

mengkombinasikan instruksi di kelas dengan on-the-job training. 

Pelatihan ini umum dalam pekerjaan-pekerjaan yang banyak 

membutuhkan keterampilan, seperti tukang ledeng, tukang 

potong rambut, tukang kayu, masinis, dan tukang cetak. Karena 

sedang menjalani pelatihan, karyawan yang bersangkutan 

mendapatkan bayaran lebih sedikit dari karyawan 

berketerampilan tinggi yang menjadi instrukturnya. Program 

untuk pemula ini berlangsung antara dua hingga lima tahun, 

dengan lama rata-rata empat tahun. 

Masa-masa pelatihan yang terbatas hanya untuk 

keterampilan kerja telah berlalu dalam beberapa pekerjaan 

terampil. Di tempat kerja dewasa ini, komunikasi dan hubungan 

antar pribadi menjadi penting. Sebagai contoh, program pemula 

di Pennsylvania saat ini mengharuskan para calon tukang listrik 

untuk mencapai gelar associate untuk dapat lulus. Program 

tersebut mewajibkan kelas-kelas akademik mengenai 

pengkabelan listrik yang dikombinasikan dengan pelatihan 

vokasional-teknis yang tradisional.(Mono, 2002) 
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