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 Sumber daya manusia adalah manusia yang 
bekerja di lingkungan suatu organisasi ( disebut : 
personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan) 

 Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi 
sebagai penggerak organisasi dalam 
mewujudkan eksistensinya.  

 Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang 
merupakan asset dan berfungsi sebagai modal 
(non material/non financial ) dalam organisasi 
bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi 
nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam 
mewujudkan eksistensi organisasi.  
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 Pengadaan (procrutment) adalah proses penarikan, seleksi, 
penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan 
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 Pengembangan (development) adalan proses peningkatan 
ketrampilan teknis, teoristik, konseptual dan moral karyawan 
melalui pendidikan dan pelatihan. 

 Konpensasi (conpesation) adalan pemberian balas jasa langsung 
(direct) dan tidak langsung (inderct), uang atau barang kepada 
karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikannya kepada 
perusahaan. 

 Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk 
mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 
karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling 
menguntungkan. 

 Pemeliharaan ( maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara 
atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, 
agar mereka bekerja sama sampai pension. 

 Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati 
peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma social. 

 Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja 
seseorang dari suatu perusahan. 
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Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 
Ruang Lingkup Fungsi Operasional    Sub Fungsi 

a. Pengadaan SDM = Pengadaan           = Perencanaan 
SDM 

                  = Rekrutmen 

                  = Seleksi 

                  = Penempatan 

                  = Orientasi 

b. Pengembangan SDM = Pengembangan = Pelatihan &  
         pengembangan 

                  = Pengambangan 
         karir 

c. Pemeliharaan SDM = Kompensasi Jabatan 

    = Integrasi 

    = Hubungan Perburuhan 

    = Pemutusan Hubungan Kerja 
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 Etika dalam fungsi SDM berkaitan dengan 

pembuatan keputusan yang etis pada setiap 

level proses MSDM. 

 

 Etika (ethic) = prinsip-prinsip yang 
berhubungan dengan perbuatan benar dan 
salah, berhubungan dengan etik, etis = 
berarti baik 
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 Membentuk komite karyawan dan 
manajemen. 

 Membuat buku pegangan karyawan. 
 Sistem pengupahan yang profesional. 
 Menciptakan suasana kerja yang 

kondusif. 
 Menampung keluhan, saran dan kritik 

karyawan. 
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 Hak atas pekerjaan, kerja  merupakan HAM karena dgn 

hak atas hidup 

 Hak atas upah yang adil, sehingga tidak ada 

diskriminatif dalam pemberian upah. 

 Hak untuk berserikat dan berkumpul, dapat menjadi 

media advokasi bagi pekerja. 

 Hak untuk perlindungan keamanan dan kesehatan,  

 Hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk 

diperlakuan secara sama,  

 Hak atas rahasia pribadi, dan  

 Hak atas kebebasan suara hati. 
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 Disuatu organisasi, terdapat mailing terdapat 
yang menghujat manajer produksi! ..etiskah 
ini.. 

 

 Lalu kenapa saat ini permasalahan etika 
muncul dan perlu dibahas dalam sistem 
informasi ? 

 

 TI mempunyai pengaruh yang  mendalam 
dalam kehidupan manusia yang saat ini mau 
tak mau berhubungan dengan etika. 
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 Privasi = rahasia pribadi yang tidak ingin 
diketahui orang lain. Dibeberapa negara hal ini 
dilindungi UU. 

  Memonitor E-mail 

  Memeriksa komputer orang lain 

  Memonitor perilaku kerja (hidden kamera) 

  Menjual informasi pribadi pelanggan pada 
pihak lain (spam mail, iklan mail, dll) 
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 Membentuk komite karyawan dan manajemen. 

 Membuat buku pegangan karyawan. 

 Sistem pengupahan yang profesional. 

 Menciptakan suasana kerja yang kondusif. 

 Menampung keluhan, saran dan kritik karyawan. 
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 Merupakan tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang karyawan untuk 
membocorkan kekurangan yang dilakukan oleh 
perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. 

 

 Whistle blowing berkaitan dengan kecurangan 
yang merugikan perusahaan sediri maupun pihak 
lain. 
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 Whistle blowing internal terjadi ketika seorang 
karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan 
karyawan kemudian melaporkan kecurangan 
tersebut kepada atasannya. 

 

 Whistle blowing eksternal terjadi ketika seorang 
karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan 
oleh perusahaan lalu membocorkannya kepada 
masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan 
masyarakat. 
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