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PENGERTIAN MANAJEMEN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu 
faktor penting dalam suatu organisasi atau 
perusahaan 

 Sumber daya manusia atau “man power” 
merupakan satu-satunya sumber daya yang 
memiliki akal perasaan, keinginan dan 
ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan 
karya (rasio, rasa dan karsa) 

 Manajemen Sumber daya manusia (MSDM) 
adalah pendayagunaan, pengembangan, 
penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan 
individu anggota organisasi atau kelompok 
pekerja 



PENGERTIAN MANAJEMEN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

 MSDM Menurut stoner (19995) 

   MSDM meliputi penggunaan SDM secara 

produktif dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dan pewarisan kebutuhan pekerja 

secara individual 

 MSDM menurut Scholer (2001) 

1. Memperbaiki tingkat produktifitas 

2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja 

3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-

aspek legal 
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TUGAS MSDM: 

   Upaya mengelola unsur manusia dengan segala 
poltensi yang dimilikinya seefektif mungkin 
sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia 
yang puas dan memuaskan bagi organisasi 

Aktifitas MSDM secara umum: 

1. Rancangan organisasi 

2. Staffing 

3. Sistem reward 

4. Manajemen performansi 

5. Pengembangan pekerja dan organisasi 

6. Komunikasi dan hubungan masyarakat 



TUJUAN DAN AKTIFITAS MSDM 

1. Tujuan Sosial 

     Adalah agar organisasi bertanggung jawab 
secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan 
tantangan masyarakat seraya meminimalkan 
dampak negatif tuntutan itu terhadap 
organisasi 

2. Tujuan Organisasional 

 adalah sasaran formal organisasi yang dibuat 
untuk membantu organisasi mencapai 
tujuannya 

 Misalnya meningkatkan produktifitas 
perusahaan dengan menyediakan tenaga kerja 
yang terlatih dan termotivasi dengan baik 



TUJUAN DAN AKTIFITAS MSDM 

3. Tujuan Fungsional 

    Adalah untuk mempertahankan dan memberikan 

kontribusi departemen sumber daya manusia pada 

tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 

Misal: organisasi menyediakan program rekruitmen, 

pelatihan, riset dan inovasi 

4. Tujuan Pribadi 

 adalah tujuan individu dari setiap anggota organisasi 

yang hendak dicapai melalui aktifitasnya dalam 

organisasi 

Misal : individu dari masing-masing karyawan harus 

harmonis dalam organisasi (kebutuhan karyawan 

terakomodir) 



AKTIFITAS MANAJEMEN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

1. Persiapan dan Pengadaan 

 Adanya analisis jabatan yang ada dalam organisasi, 
tugas-tugas dan persyaratan yang dimiliki pemegang 
jabatan dalam organisasi 

2. Pengembangan dan Penilaian 

 secara berkala pekerjaan harus mendapatkan pelatihan-
pelatihan dan dilakukan penilaian agar didapat 
peningkatan kemampuan kinerja pegawai dalam 
organisasi 

3. Pengkompensasian dan Perlindungan 

 Untuk memelihara semangat kerja dan motivasi 
pegawai, diberi keuntungan atau kompensasi dan biaya 
kesehatan 

4. Hubungan Pegawai 

 memberdayakan pegawai mematuhi peraturan/kebijakan 
dalam serikat kerja dalam organisasi 



TANTANGAN MANAJEMEN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

 Lingkungan yang dihadapi manajemen Sumber Daya 
Manusia sangat cepat melalui perubahan-perubahan 
yang sangat cepat dengan masalah-maslaah yang 
sangat luas 

1. Perekonomian dan Perkembangan Teknologi 

 Perubahan kondisi ekonomi menunjukkan pola 
perubahan ketenagakerjaan dan jenis pekerjaan. 
Pergeseran pekerjaan dari bidang manufaktur dan 
pertanian menjadi bidang industri dan 
telekomunikasi. Akan terjadi pergeseran tenaga 
kerja atau mengurangi jumlah tenaga kerja dengan 
pengembangan teknologi internet/informasi akan 
terjadi perubahan organisasi dari manajemen 
sumber daya manusia 
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2. Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja 

 Banyak industri dan perusahaan kekuranan tenaga 

kerja yang memenuhi persyaratan dan pengalaman, 

banyak tenaga kerja rendah dalam kualitas 

3. Kependudukan dan masalahnya 

 lebih banyak tenaga kerja kurang bersedia untuk 

direlokasi (ditransfer) ingin dekat bersama keluarga 

(sulit memisahkan kepala keluarga suami/istri) 

4. Restrukturisasi Organisasi 

 Untuk memenangkan persaingan global perusahaan 

dalam organisasi melakukan merger, misalnya 

merger pada industri perbankan, petroleum, 

telekomunikasi 
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 Menurut Hasto dan Meilan (2007) 

1. Tantangan Eksternal 

a. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat 

b. Keberagaman tenaga kerja 

c. Globalisasi 

d. Peraturan pemerintah 

e. Perkembangan pekerjaab dan peranan keluarga 

f. Kekurangan tenaga kerja handal 

2. Tantangan internal 

a. Posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif 

b. Fleksibilitas 

c. Pengurangan tenaga kerja 

d. Tantangan restrukturisasi 

e. Bisnis kecil 

f. Budaya organisasi 

g. Teknologi 

h. Serikat pekerja 
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