


SEJARAH DAN PENGERTIAN

• HRM mulai berkembang dan populer di tahun 1980an

• Konsep HRM berkembang di Amerika Serikat, 
sebagai reaksi terhadap :

- sistem manajemen Jepang yang sangat- sistem manajemen Jepang yang sangat

kompetitif.

- studi yang dilakukan Amerika  ttg sistem

manajemen Jepang yang  mampu mengembangkan

talenta manusia, dan mengembangkan budaya

‘trust’ dan komitmen.



• PENGERTIAN

- HRM merupakan kebijakan, praktek, dan

sistem yang  mempengaruhi perilaku, 

sikap dan performa karyawan.sikap dan performa karyawan.

- HRM merupakan pendekatan strategis

untuk mendapatkan, mengembangkan,

dan memotivasi karyawan.



Cont’d…

• HRM menjadi hal penting dari suatu perusahaan  

karena karyawan merupakan aset yang ‘bernilai’ 

bagi perusahaan.

• HRM digunakan  untuk mendukung sasaran dan 

tujuan bisnis : profitability, kualitas, dan tujuan 

lain  suatu perusahaan dengan meningkatkan 

dan mendukung bussiness operation �

performa perusahaan meningkat



• HRM yang efektif :
- hal yang bersifat strategis bagi perusahaan

- memberikan kepuasan pada pelanggan

- menciptakan inovasi baru- menciptakan inovasi baru

- meningkatkan produktivitas

- mengembangkan nama baik bagi 
perusahaan



Cont’d…

• HRM berfungsi juga untuk merespon  
secara tepat kekuatan-kekuatan di 
lingkungan organisasi  agar lebih fleksibel, 
adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi adaptif, dan kompetitif dalam menghadapi 
kompetitor domestik dan asing.

Mis : desentralisasi sebagai reaksi dari 
KEKUATAN PASAR



Aktivitas HRM Dalam Praktek

Job Analysis

HR Planning & Recruiting

Selection & orientation 

Training and Development

Compensation

Performance AppraisalPerformance Appraisal

Employee Commitment

Communicating ( 

interview, counseling, 
discipline)

Employee Relation

Company Performance



Proses Manajemen (P O S L C)

• Planning : sasaran dan standar, mengembangkan aturan-

aturan dan prosedur, mengembangkan  perencanaan dan 
peramalan � untuk memprediksi kejadian di masa yad.

• Organizing : memberi tugas pada setiap bawahan, 

membentuk departemen, mendelegasikan  otoritas kepada 

bawahan, menghoordinasi pekerjaan bawahan.bawahan, menghoordinasi pekerjaan bawahan.

• Staffing : menentukan karakteristik pekerja yang akan 

diterima, rekrutmen, seleksi, membuat standar kinerja, sistem 

kompensasi, evaluasi kinerja, training, konseling, pelatihan 

dan pengembangan.

• Leading ; mengarahkan orang untuk bekerja, menjaga 

motivasi bawahan.



Proses Manajemen (P O S L C)….cont’d

• Leading ; mengarahkan orang untuk bekerja, menjaga 

motivasi bawahan.

• Controlling : menetapkan standar; jumlah penjualan, standar 
kualitas, tingkat produksi � melakukan checking kinerja 

aktual dg standar � melakukan koreksi.aktual dg standar � melakukan koreksi.



HRM penting untuk manajer karena :

• Perusahaan tidak ingin menerima orang yang 

tidak tepat

• Menghindari turnover

• Menemukan orang yang dapat bekerja dengan baik

• Menghindari ‘waste time’ dengan melakukan 

wawancara yg tidak berguna

• Menghindari ‘unsafe practices’

• Menghindari ketidakadilan pada karyawan

• Agar perusahaan memiliki komitmen pada karyawan



Tanggungjawab Manajemen SDM

• Mengarahkan tugas2 karyawan di departemen 

masing-masing.

• Menjalankan fungsi koordinasi diantara departemen 

didalam suatu perusahaan.

• Menjalankan fungsi staffing : rekrutmen, training, • Menjalankan fungsi staffing : rekrutmen, training, 

evaluasi, memberikan reward, konseling, promosi, 

dll.



Aktivitas Departemen HR 
(sumber : Bureau of National Affairs)

• Rekruiting : interview, rekrut tenaga kerja, testing, mengkoordinir 
pekerja tidak tetap

• Training & Development : Pelatihan keteramp mgt, peningkatan 
produktivitas

• Kompensasi : penggajian,  deskripsi jabatan, kompensasi para 
eksekutif, pembayaran insentif, evaluasi jabatan

• Benefit (manfaat) : asuransi, cuti, perencanaan pensiun, profit • Benefit (manfaat) : asuransi, cuti, perencanaan pensiun, profit 
sharing, dll

• Pelayanan karyawan :program2 bantuan pada karyawan (EAP), 
mutasi, pindah kerja dll

• Karyawan dan serikat pekerja : survey sikap, hubungan kerja, 
disiplin, dll

• Personel record : sistem informasi, catatan2 lainnya

• Health and safety : Inspeksi keselamatan kerja, pemerikasaan 
kesehatan

• Strategic Planning: forecasting, planning, merger, aquisisi dll



Tantangan yang Mempengaruhi HRM

1. Tantangan Global

- kompetisi di pasar dunia

2. Pemenuhan kebutuhan Pelanggan : investor, customer (kualitas 
produk), karyawan  (kompensasi yang memadai).

- Struktur ekonomi (pertumbuhan industri)

- karyawan kurang trampil

- aturan dan hukum yang berlaku

3. Sistem kerja yang High-Performance

- perubahan peran dan keterampilan yang dibutuhkan

- meningkatnya kebutuhan menggunakan team dalam

menghasilkan produk.

- perubahan struktur kr perubahan bisnis proses, dll



Tantangan Sistem Kerja High-Performance

Tantangan PelangganTantangan Global

HR Practices

Strategi HR yang sesuai dg                  Menciptakan lingkungan belajar

strategi bisnis yang berkelanjutan

Pekerjaan dilakukan dlm Team Sistem disiplin yang progresif

Sistem reward Kepuasan pelanggan dan kualitas

dievaluasi dg sistem manajemen

Sistem seleksi bersifat job related

Skill dan nilai2 dari kekuatan kerja

Sikap kerja karyawan dimonitor diakui dan digunakan



Dimensi HRM Practices  

C
o
m

p
e
ti
ti
v
e
n
e
s
s
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Con’d..

• Managing HR Environment
- Perencanaan tenaga kerja, rekruting, seleksi 

karyawan

- Training karyawan agar memperoleh keterampilan 

yang diperlukan

• Acquiring and Preparing HR
- Membuat strategi HRM sesuai sasaran perusahaan

- Merancang pekerjaan yang memotivasi dan 

memberikan kepuasan kerja sehingga maksimal 

dalam pelayanan pelanggan, kualitas dan 

produktivitas.



Cont’d..

• Asessment and development HR

- Menilai performa karyawan

- Menyiapkan peran karyawan untuk

masa mendatang, dan mengenal minat,masa mendatang, dan mengenal minat,

tujuan, nilai, dan isu2 karir lainnya

- Menciptakan hubungan kerja yang baik

antar karyawan.



Organisasi di Masa Depan

• Karyawan lebih diberdayakan untuk 
membuat keputusan.

• Sruktur organisasi bersifat flat

• Pekerjaan di pabrik ataupun di kantor • Pekerjaan di pabrik ataupun di kantor 
dikelola oleh team � team bersifat multi 
fungsi.

• Peran kekuasaan berubah � keberhasilan 
organisasi tgt pd ide-ide  yang diterapkan



• Manajer membangun komitmen karyawan 
� karyawan memiliki self control..

• Organisasi bersifat responsif


