
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan 

tidak dapat dilepaskan dalam suatu organisasi, sumber daya manusia harus dikelola dengan 

baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, karena pada hikikatnya 

sumber daya manusia lah sebagai penggerak organisasi tersebut.Dalam menjalankan suatu 

organisasi sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia artinya Sumber Daya Manusia 

sebagai penggerak organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik ataupun buruk. Begitu pula 

suatu bangsa, dalam membangun bangsa dibutuhkannya manajemen sumber daya manusia 

untuk menciptakan, memelihara dan mendayagunakan organisasi mencapai tujuan.  

Bangsa kita menduduki peringkat 4 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih 

kurang 264 juta dengan jumlah penduduk tersebut, apabila dibarengi dengan Sumber Daya 

Manusia yang unggul seharusnya pembangunan bangsa indonesia dapat berjalan dengan baik 

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan program Presiden 

Joko Widodo dan Wakil Presiden kita KH. Ma’ruf amin yang menetapkan dan melanjutkan 

program pertamanya yaitu ‘SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul Indonesia Maju’. Maksud 

dari program ini adalah Sumber Daya Manusia yang unggul sangat mendukung 

pembangunan bangsa Indonesia artinya sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan 

dalam membangun bangsa Indonesia, sumber daya manusia harus unggul dapat 

menempatkan dirinya dalam era globalisasi apalagi kita memasuki era industri. 

Dalam Menyonsong era Revolusi Industri 4.0 Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia Unggul Kreatif dan inovatif menurut, Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi. Beberapa program unggulan Kemenristek dalam menyiapkan SDM 

unggul menyongsong era Revolusi Indutri 4.0 antara lain sebagai berikut : 

1. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) 

Pembangunan Infrastruktur TIK memiliki peran vital dalam upaya mengakselerasi 

pembangunan ASDM Indonesiayang unggul dan mampu bersaing di tingkat global di era 

Revolusi Industri, hal ini berkaitan dengan konektivitas SDM dengan sistem Komunikasi 

yang dapat dimplementasikan pada pendidikan dan kehidupannya. 
 

2. Perubahan Konten Kurikulum 

Perubahan konten kurikulum harus menguasai dasar yang berkaitan dengan 

teknologi, data dan humanity sehingga lulusan perguruan tinggi akan dapat menghadapi 

tantangan dunia kerja di era Revolusi Industri. 

 
 

 



3. Sertifikasi Kompetensi 

Pengembangan SDM melalui Kompetensi dan kreativitas sehingga lulusan 

perguruan tinggi tidak hanya dibekali ijazah tetapi juga sertifikat kompetensi  
 

4. Kalaborasi Industri 

Untuk meningkatkan relevansi kurikulum Politeknik dan Pendidikan Vokasi 

Kemenristekdikti mewajibkan Politiknik dan Pendidikan vokasi memiliki partner industri 

sehingga mampu mengisi ruang perbedaan antara teori dan praktek yang diajarkan di 

kampus dengan kebutuhan kompetensi sebenarnya di dunia industri. 
 

5. Semangat Kewirausahaan 

Perguruan tinggi tidak hanya dituntuk untuk menghasilkan mahasiswa yang siap 

kerja namun juga melahirkan mahasiswa yang mampu membuka lapangan kerja. 

Kreativitas,jiwa kewirausahaan dan inovasi merupakan hal penting dalam menciptakan 

industri kreatif di era digital. 

 

Dari program Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggidiatas dapat dilihat 

bukan hanya Infrastruktur yang menjadikan faktor keberhasilan untuk membuat Sumber 

Daya Manusia yangUnggul tetapi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusiajuga 

dibutuhkan dalam membangun suatu bangsa yang besar ini. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan pendidikan bangsa indonesia karena 

pendidikanlah yang menjadi gerbang generasi penerus bangsa dapat tercipta. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

1. Apa Pengertian Sumber Daya Manusia yang unggul? 

2. Apa Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia? 

3. Apa Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Manusia unggul? 

4. Bagaimakah Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1  Pengertian Sumber Daya Manusia Unggul 

Sumber daya manusia berperan sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan kegiatan 

suatu instansi /organisasi sehingga harus dikelola dengan baik melalui manajemen Sumber 

Daya Manusia. Sumber daya manusia yang unggul merupakan sumber daya manusia yang 

mampu berdaya saing terhadap era globalisasi dan industri,meraka mampu menempatkan 

dirinya dalam menghadapi era tersebut. Potensi yang dimiliki olehnya mampu mengubah 

bangsa ini menjadi lebih baik menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan 

yang seimbang dan berkelanjutan.  

2.2  Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2016:14) Peranan manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

sebagai berikut: 

1) Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job spesification, job reqruitment, dan 

job evaluation.  

2) Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right 

man in the right place and the right man in the right job.  

3) Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian.  

4) Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan 

datang.  

5) Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan 

pada khususnya.  

6) Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan pemberian balas 

jasa perusahaan sejenis.  

7) Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat pekerja.  

8) Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilai kinerja karyawan.  

9) Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.  

10) Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Sedangkan manfaat dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler 

(1992), yaitu : 

1. Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk 

2. Meningkatkan produktivitas 

3. Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja 

4. Meningkatkan komitmen karyawan 

5. Mengurangi turn over dan absensi 

2.4  Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

1. Pengelolaan SDM Melalui Mutasi 

Mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan atau organisasi untuk memindahkan 

karyawan/pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat/sejajar.  

Mutasi ini sangat diperlukan mengingat suatu jabatan yang harus diisi dengan SDM yang 

berkualitas. 

2. Pengelolaan SDM Melalui Promosi 

Promosi adalah kenaikan jabatan yang lebih tinggi, baik kekuasaan maupun 

tanggungjawabnya dalam struktur organisasi perusahaan. Promosi merupakan alat untuk 

meningkatkan SDM yang berkualitas, meningkatkan prestasi, dan moral pegawai di dalam. 

3. Pengelolaan SDM Melalui Motivasi 

Motivasi sangat diperlukan bagi Pegawai/Karyawan suatu Perusahaan atau Organisasi untuk 

mendorong agar SDM dapat bekerja secara optimal sehingga dapat menghasilkan kualitas 

pekerjaan yang bermanfaat. 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

PENUTUP 

3.1  Kesimpulan 

Untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang unggul dibutuhkannya Manajemen 

Sumber Daya Manusia yang mampu menjalankan atau membawa organisasi ke arah yang 

lebih baik agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing di era 

Revolusi Industri saat ini. 

 

 


