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BAB 6 

Manajemen Personalia 
 

 

Agar supaya pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan 

baik, diperlukan personalia-personalia yang handal dan cakap. Personalia-

personalia ini diberi wewenang, tanggung jawab, dan pertanggung jawaban. 

Wewenang, tanggung jawab dan pertanggung jawaban tersebut di atas 

merupakan motor dan katalisator pelaksanaan tugas yang diberikan kepada 

setiap pelaksana di dalam organisasi. Oleh karena itu para pelaksana dituntut 

untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

 

6.1. Macam Personalia 

Pada dasarnya, di dalam perusahaan terdapat dua macam tenaga kerja, yaitu: 

a. Tenaga Eksekutif 

Memiliki 2 tugas pokok yaitu mengambil berbagai keputusan dan 

melaksanakan fungsi organik manajemen: merencanakan, mengorganisasi, 

mengarahkan, mengkoordinir dan mengawasi. 

Tenaga eksekutif ini harus merupakan tenaga yang ahli dalam bidangnya, 

menguasai manajemen dengan baik dan mempunyai visi ke depan dengan 

baik pula. 

b. Tenaga Operatif 

Merupakan tenaga terampil yang menguasai bidang pekerjaannya sehingga 

setiap tugas yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik. 

Tenaga operatif ini ditinjau dari kemampuannya melaksanakan tugas dibagi 

menjadi 3 golongan, yaitu: 

- Tenaga terampil (skilled labor) 

- Tenaga setengah terampil (semi skilled labor) 
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- Tenaga tidak terampil (unkilled labor) 

6.2. Seleksi Tenaga Kerja 

Agar dapat memperoleh personalia sesuai dengan kualifikasi yang telah 

ditetapkan maka perlu adanya seleksi terlebih dahulu. Proses seleksi ini 

merupakan usaha untuk memilih di antara sekian banyak calon, personalia 

yang benar-benar memenuhi syarat. Sebelum proses seleksi dilakukan dua 

masalah penting yang harus diatasi terlebih dahulu, yaitu: penentuan jenis 

tenaga kerja dan penentuan jumlah tenaga kerja. 

a. Penentuan Jenis (kualitas) Tenaga Kerja 

Yang meliputi penentuan prasyarat yang harus dipenuhi antara lain: 

- Batas minimum-maksimum usia 

- Pendidikan minimal yang dimiliki 

- Pengalaman kerja yang diperoleh 

- Bidang keahlian yang dimiliki 

- Keterampilan lain yang dimiliki 

- Pengetahuan-pengetahuan lainnya 

- Dsb 

Untuk menentukan kualitas tenaga kerja ini, pertama-tama yang harus 

dilakukan adalah membuat suatu analisa jabatan, deskripsi jabatan dan 

spesifikasi jabatan tertentu. 

b. Penentuan Jumlah Tenaga Kerja 

Penentuan jumlah tenaga kerja meliputi dua hal pokok yaitu: 

1. Analisa beban kerja yang meliputi: peramalan penjualan (sales forecast), 

penyusunan jadwal waktu kerja dan penentuan jumlah tenaga kerja 

yang diperlukan untuk membuat satu unit barang. 

Hasil analisis ini akan menjadi dasar penentuan jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu beban kerja pada satu 

periode tertentu. 
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2. Analisa tenaga kerja untuk menghitung jumlah tenaga kerja yang 

sesungguhnya dapat tersedia pada satu periode tertentu. Hal ini dibuat 

mengingat tidak semua tenaga kerja yang tersedia dapat sepenuhnya 

bekerja, sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan karena berbagai 

alasan, seperti: absen, pelepasan, pensiun dan sebagainya. 

Atas dasar kedua hal pokok di atas dapat ditentukan jumlah kebutuhan 

tenaga kerja yang cukup untuk melaksanakan beban kerja tersebut. 

c. Proses Seleksi 

Setelah penentuan jumlah dan prasyarat yang harus dipenuhi dilaksanakan, 

maka langkah berikutnya adalah mengadakan seleksi yang pada umumnya 

meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pengisian formulir atau penyortiran lamaran-lamaran yang masuk 

2. Wawancara pendahuluan 

3. Psikotes 

4. Wawancara lanjutan 

5. Pengujian referensi 

6. Pengujian kesehatan 

7. Masa orientasi 

 

6.3. Pengembangan Karyawan 

Para karyawan baru maupun yang sudah bekerja masih perlu 

dikembangkan lebih lanjut, di samping untuk lebih meningkatkan 

keterampilan kerja dengan harapan agar: 

1. Meningkatkan produktivitas 

2. Mengurangi tingkat kecelakaan 

3. Mengurangi besarnya scrap (kerusakan hasil) 

4. Meningkatkan semangat kerja 

Pada dasarnya ada 2 metode pengembagan karyawan, yaitu: 
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1. On the job trainning 

2. Off the job trainning 

 

6.4. Kompensasi 

Adalah imbalan jasa yang diberikan secara teratur dan dalam jumlah 

tertentu oleh perusahaan kepada para karyawan atas kontribusi tenaganya 

yang telah diberikannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi 

dapat berupa upah dan gaji.  

Dalam pengupahan, terdapat 3 macam teori upah ekonomi, yaitu: 

1. Teori pasar 

Konsep ini menganggap bahwa upah ditentukan oleh hasil proses 

perundingan antara karyawan sebagai penjual tenaga dengan manajemen 

sebagai pembelinya. Tingkat upah yang diterima ditentukan oleh ketentuan 

penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam teori ini, buruh 

diperlakukan sebagai barang. 

2. Teori standar hidup 

Teori ini menyatakan bahwa upah harus dapat memberikan jaminan kepada 

buruh untuk menikmati hidup dengan layak, dan pengusaha harus 

memberikan upah cukup tinggi, memberikan servis lain seperti jaminan 

hari tua, pendidikan, tabungan dan hiburan. 

3. Teori kemampuan untuk membayar 

Teori ini beranggapan bahwa tingkat pembayaran harus didasarkan pada 

kemampuan perusahaan untuk membayar. Artinya, besar kecilnya upah 

dipengaruhi oleh laba yang diterima oleh perusahaan. 

 

6.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah 

Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: 

1. Pasar tenaga kerja 

2. Tingkat upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan 
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3. Tingkat keahlian yang diperlukan 

4. Situasi laba perusahaan 

5. Peraturan pemerintah 

 

6.6. Metode Pengupahan 

Metode-metode yang bisa dipakai oleh perusahaan dalam pengupahan 

antara lain: 

1. Upah langsung 

Diwujudkan dalam bentuk sejumalh uang yang dibayarkan atas dasar 

satuan waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan dan bahkan tahunan. 

Metode ini biasanya tidak termasuk upah lembur. 

2. Gaji 

Dasar pembayaran gaji adalah lama waktu mengerjkan suatu pekerjaan atau 

dihitung menurut tingkat upah per jam, tanpa memperhatikan kualitas dan 

kuantitas produk yang dihasilkan. Upah lembur diperhitungkan dalam 

metode ini. 

3. Upah satuan 

Pada metode ini, upah yang dibayarkan kepada para karyawan menurut 

jumlah produk yang dihasilkan. Biasanya perusahaan menjamin adanya 

tingkat upah minimum. 

4. Komisi 

Merupakan jumlah uang yang dibayarkan (biasanya didasarkan atas 

presentase dan harga jual) untuk setiap unit harang yang terjual dan 

bukannya unit yang dapat diproduksi. 

5. Premi shift kerja 

Merupakan upah yang diberikan kepada para karyawan karena bekerja di 

luar jam kerja normal, misalnya pada malam hari. Pemberian upah ini 

dimaksudkan agar mereka yang bekerja di luar jam kerja normal tetap 
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bergairah melakukan pekerjaannya. Premi shift ini biasanya lebih tinggi 

daripada tarif upah biasa. 

6. Tunjangan tambahan 

Diberikan untuk menarik agar supaya karyawan bersedia bekerja di 

perusahaan dalam waktu yang lama, seringkali perusahaan memberikan 

tunjangan tambahan di luar upah yang biasa mereka terima seperti: 

asuransi, THR, hari libur, cuti, pesangon, pakaian dinas, perumahan, 

kendaraan, fasilitas penjemputan dan pensiun. 

 

6.7. Upah Insentif 

Maksud dari upah insentif ini adalah untuk mendorong karyawan agar 

bekerja dengan lebih produktif. Penentuan upah insentif memerlukan tingkat 

keahlian, pengetahuan, kebijaksanaan tentang proses produksi yang harus 

dilakukan: 

Karakteristik pokok dari upah insentif yang baik adalah: 

1. Harus menunjukkan penghargaan kepada karyawan atas produktivitas 

mereka 

2. Harus dapat dipakai untuk mencapai tujuan produktif per karyawan 

secara layak 

3. Tambahan upah yang diperoleh karyawan harus paling sedikit 

diseimbangkan dengan biaya produksi terendah 

Macam-macam Bentuk Upah Insentif 

1. Full participation plan 

Merupakan upah insentif bagi karyawan pabrik di mana kegiatan ekstra 

pada tugas mereka dapat menghasilkan produksi tambahan. Karyawan 

diberi insentif apabilan mereka dianggap bekerja dengan efisien, yang 

diukur dengan ratio produk yang dihasilkan dengan standardnya (100%). 

Contoh: 
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Standar waktu pengerjaan per unit barang adalah 2 jam. Tarif upah per jam 

= Rp. 80,- Jika seorang karyawan mengerjakan hanya dalam waktu 1,6 jam 

untuk per unit barang, maka tingkat efisiensinya : 

2,00/1,60  x  100%  =  123% 

dengan kelebihan tingkat efisiensi 25% itu, maka tingkat penghasilan 

karyawan tersebut perjam =  

Rp. 80,- + (25% x 80) = Rp. 100,- 

2. Group insentif plan 

Insentif ini diberikan kepada sekelompok karyawan bilama terbukti mereka 

dapat menunjukkan hasil yang menguntungkan, seperti: 

a. Peningkatan produktivitas 

b. Penurunan biaya tenaga kerja per unit 

c. Perbaikan kualitas produk 

d. Pengurangan tingkat kerusakan produk yang dihasilkan 


