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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa  ini  perkembangan  Pondok  Pesantren  (Perguruan  Islam)  di 

Indonesia semakin menarik, disaat banyaknya lembaga pendidikan yang sulit 

bersaing untuk merebut hati masyarakat serta mengalami penurunan jumlah 

siswa, Perguruan Islam justru mengalami perkembangan yang lebih baik. 

Keadaan  ini  menunjukkan  meningkatnya  tingkat  kepercayaan 

masyarakat  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  berciri  keagamaan 

khususnya Perguruan Islam masih tinggi.

Pondok pesantren (Perguruan Islam) adalah suatu lembaga pendidikan 

keagamaan  yang  mengajarkan,  mengembangkan  dan  menyebarkan  ilmu 

agama Islam. (Rahardjo, 1983 : 2)

Kecenderungan  banyak orang menilai  pondok pesantren  (Perguruan 
Islam)  dapat  mempersiapkan  santri  dalam  bersaing  pada  era  globalisasi, 
diantaranya  karena  pendidikan  di  pesantren  semakin  dinamis,  dan  mampu 
memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Dewasa ini pesantren 
bukan sekedar  sekolah keagamaan tradisional,  tapi juga cermin pusat-pusat 
ekonomi  desa,  karena  sifatnya  yang  mandiri  dalam  mendukung  khidupan 
pondok pesantren dan lingkungannya. (Yasmadi, 2005 : 3)

Dalam  sebuah  Perguruan  Islam  masyarakat  dapat  memilih  suatu 

bentuk pendidikan yang sesuai dengan anak, dengan menyeimbangkan antara 

pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Perguruan Islam menyediakan 

berbagai jenis dan tingkatan pendidikan mulai pendidikan pra sekolah hingga 

perguruan  tinggi  sebagai  implikasi  pendidikan  pesantren  modern  dan 

menyediakan pondok pesantren perwujudan pendidikan pesantren tradisional, 
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yang mana memiliki kelebihan anak didik tinggal dalam asrama dengan tujuan 

untuk memudahkan dalam pengawasannya.

Pandangan  dari  konteks  sejarah  memberikan  kemungkinan-

kemungkinan  menarik  dalam  perkembangan  pondok  pesantren  (Perguruan 

Islam)  dengan  institusi  yang  juga  sangat  menarik.  Seperangkat  teori 

pendidikan  harus  diajukan  dalam  pengembangan  pondok  pesantren  untuk 

mencapai  suatu  hasil  yang  maksimal  dalam  pengembangan  sumber  daya 

manusia yang dihasilkannya.

Masyarakat pada umumnya sulit membedakan antara Perguruan Islam 

dengan  pondok  pesantren,  selama  ini  perguruan  Islam  dengan  pondok 

pesantren adalah identik. 

Seiring perkembangan waktu dan zaman, pondok pesantren merupakan 

salah satu bagian yang tidak terpisah dalam institusi Perguruan Islam, dimana 

sistem pendidikan  dalam Perguruan Islam masih  menggunakan dasar-dasar 

pendidikan pondok pesantren.

Suatu tantangan besar bagi institusi pendidikan Islam Indonesia adalah 
peranannya  dalam  pembentukan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki 
komposisi  intelektual  dan  spiritual  yang seimbang.  Sejalan  dengan  konsep 
“ta’dib”,  tentu  saja  konsep  pendidikan  masa  datang  yang  merupakan 
keterpaduan  antara  khazanah  keilmuan  modern  dan  khazanah  Islam  yang 
bernuansa budaya lokal. (Yasmadi, 2005 : 3)

Sementara  itu,  kondisi  obyektif  pendidikan Indonesia adalah sebuah 
potret dualisme pendidikan yaitu pendidikan Islam tradisional dan pendidikan 
modern.   Pendidikan  Islam  tradisional  diwakili  pesantren  yang  bersifat 
konservatif dan hampir steril dari ilmu-ilmu modern. Sedangkan pendidikan 
modern  diwakili  oleh  lembaga  pendidikan  umum  yang  disebut  sebagai 
warisan  colonial  serta  madrasah-madrasah  yang  dalam  perkembangannya 
telah berafiliasi dengan sistem pendidikan umum. (Al-Attas, 1992 : 338)
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Dalam sejarah pendidikan Indonesia, maupun dalam studi pendidikan, 

sebutan pendidikan Islam umumnya dipahami hanya sebatas sebagai ciri khas 

jenis pendidikan yang berlatar  belakang keagamaan. Demikian pula batasan 

yang  ditetapkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  tentang  Sistem 

Pendidikan Nasional. (Fajar, 1999 : 1)

Pendidikan  Islam  adalah  jenis  pendidikan  yang  pendirian  dan 
penyelenggaraannya  didorong  oleh  hasrat  dan  semangat  cita-cita  untuk 
mengejawantahkan  nilai-nilai  Islam,  baik  yang  tercermin  dalam  nama 
lembaganya  maupun  dalam kegiatan-kegiatan  yang diselenggarakan.  Disini 
kata  Islam ditempatkan sebagai  sumber  nilai  yang akan diwujudkan dalam 
seluruh kegiatan pendidikan. (Fajar, 1999 : 1)

Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, keberadaannya tidak sekedar 
menyangkut  persoalan  ciri  khas,  tetapi  lebih  mendasar  yaitu  tujuan  yang 
diidamkan  dan  dinyakini  sebagai  yang  paling  ideal.  Tujuan  itu  sekaligus 
mempertegas misi dan tanggung jawab yang diemban pendidikan Islam lebih 
berat  lagi  yaitu  sistem  pendidikan  yang  kelembagaannya  mendapat 
kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan peserta didiknya ke dalam 
posisi atau peran ideal tertentu. (Fajar, 1999 : 3)

Model  pendidikan  di  perguruan Islam selama  ini  sudah singnifikan 

untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  seperti  yang  tercantum  dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yaitu : 

Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan 
membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka 
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepad Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara demokratis serta bertanggung jawab”. (UU Sisdiknas 
No. 20 Tahun 2003)

Dengan  adanya  modernisasi  perkembangan  Perguruan  Islam 

memberikan suatu penyegaran dalam pembentukan sistem pendidikan, dimana 

sistem pendidikan perguruan Islam yang modern merupakan penggabungan 

dari sistem pendidikan pesantren tadisional dan sistem pendidikan pesantren 

modern.
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Dari kedua lembaga pendidikan tersebut, pesantren merupakan sistem 

pendidikan  yang  tumbuh  dari  kultur  Indonesia  yang  bersifat  indigenous. 

Lembaga ini dianggap sebagai model dasar pengembangan konsep pendidikan 

baru Indonesia. Tetapi realitas, pada tatanan dalam lembaga ini memunculkan 

beberapa sikap kekecewaan.

Dalam  perspektif  histories  terlihat,  ketika  pemerintah  colonial 

memperkenalkan  pendidikan  modern,  kalangan  pesantren  menyikapinya 

dengan resistansi yang kuat terhadap kebijakan pemerintah kolonial tersebut, 

bahkan menempuh politik non koperatif dengan Belanda, serta isolatif. (Azra, 

1992 : 12)

Tujuan proses modernisasi sistem pendidikan dalam tubuh perguruan 
Islam adalah untuk menyempurnakan sistem pendidikan Islam yang ada dalam 
pesantren.  Dimana  akhir-akhir  ini  pondok  pesantren  mempunyai 
kecenderungan  baru  dalam  rangka  merenovasi  sistem  yang  selama  ini 
dipergunakan. Perubahan yang terlihat adalah sistem pendidikan yang mulai 
akrab dengan metode ilmiah, lebih terbuka atas perkembangan di luar dirinya, 
diversifikasi program dan kegiatan, serta sudah dapat berfungsi sebagai pusat 
pengembangan masyarakat.  (Hasbullah, 1999 : 155)

Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (MSDM),  sebagai  usaha  untuk 

memberdayakan manusia,  dalam rangka pencapaian tujuannya,  untuk dapat 

menghasilkan out put yang baik yaitu siswa mupun santri  yang berkualitas 

sebagai calon intelektual muslim yang handal, memerlukan kerja keras dari 

semua  pihak,  termasuk  sumber  daya  manusia  (SDM)  sebagai  faktor  yang 

terpenting dalam pengelolaan Perguruan Islam.

Kepemimpinan  kyai  dan  ulama  di  pondok  pesantren  adalah  sangat 

unik, karena mereka memakai sistem kepemimpinan pra modern. Relasi sosial 

antara  kyai,  ulama  dan  santri  dibangun  atas  landasan  kepercayaan,  bukan 
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karena  patron-klien  sebagaimana  dilakukan  masyarakat  pada  umumnya. 

Ketaatan santri kepada kyai-ulama lebih dikarenakan mengharapkan barokah 

(grace) sebagaimana dipahami dalam konsep sufi. Tetapi bukan hanya satu-

satunya  sumber  kepemimpinan  pra  modern.  sebab  sebelum tradisi  pondok 

pesantren  muncul,  ada  tradisi  Hindu,  Budha  yang  juga  mempraktekkan 

hubungan guru murid sebagaimana dilakukan dalam pondok pesantren. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sidney Jones di Kediri, 
menyatakan bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan antara 
kyai,  ulama  dan santri,  sehingga  mengarah  pada  pola  patron  klien  dengan 
memposisikan kyai, ulama sebagai  ibu pondok pesantren yang memperoleh 
keuntungan  dari  a  province  wide dan  mendaptkan  pengaruh  dalam  sektor 
ekonomi dan kepemimpinan politik. Melalui kyai dan ulama yang lain, ia bisa 
mendelegasikan kepadanya untuk mengurusi sektor kemsyarakatan. Dari hasil 
penelitian muncul macam-macam tipe kyai, ulama dalam pondok pesantren 
yang sama; dimana kyai yang paling  sepuh (tua) adalah pemegang otoritas 
penuh dalam kepemimpinan pondok pesantren. (Wahid dkk, 1999 : 14-15)

Faktor yang sangat penting dalam tradisi Islam adalah dimana seorang 
kyai, ulama merupakan pemegang ilmu-ilmu agama doctrinal. Tugas ini tidak 
dapat  dilimpahkan  pada  masyarakat  umum,  karena  berhubungan  dengan 
kepercayaan  bahwa  ulama  adalah  pewaris  Nabi,  seperti  disebutkan  dalam 
sebuah hadis. Maka dengan landasan itu, ulamalah yang mempunyai otoritas 
penuh untuh untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Konsep 
inilah  yang kemudian  dijadikan  framework dalam proses  pengajaran  ilmu-
ilmu agama yang dikembangkan di pondok pesantren secara turun temurun. 
(Wahid dkk, 1999 : 15)

Dalam ilmu pendidikan, segi-segi yang penting dari pendidikan adalah 

prestasi.  Perasaan kuat langsung diberikan dari seorang kyai, ulama kepada 

santri. 

Konsep  penyebaran  pengetahuan  yang  didasarkan  pada  kecerdasan 

murid  tentang  isi  buku  atau  ilmu  bertentangan  dengan  kenyatan  bahwa 

pengetahuan  agama  memungkinkan  diperoleh  dengan  mengunakan  metode 

belajar  yang  berbeda.  Termasuk  dalam  metode  yang  berbeda  ini  yaitu 
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penerjemahan  langsung  dari  buku  pelajaran  atau  panduan  kedalam  bahasa 

nasional atau bahasa daerah yang dapat dijadikan konsep  barakah kyai dan 

ulama serta  perintah  kyai  atau ulama itu  sendiri  yang selama ini  dianggap 

sebagai personifikasi dari pengetahuan agama yang mutlak.

Dalam perspektif  Islam,  pendidikan  telah memainkan peran penting 

dalam  upaya  melahirkan  sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  dapat 

menjawab  tantangan  zaman.  Sumber  daya  manusia  tersebut  merupakan 

gerakan  human investment,  karena memiliki  kompleksitas  keilmuan sejalan 

dengan  universalitas  Islam.  Disinilah  letak  korelasi  positif  antara  bentuk 

pendidikan yang dibangun dengan sasaran yang hendak dicapai.

Human  investmeni adalah  upaya  pendidikan  dalam  jangka  panjang 

untuk melahrkan sumber daya manusia masa depan yang berwawasan luas. 

(Yasmadi, 2005 : 152)

Kesadaran  akan  adanya  hubungan  organik  antara  iman  dan  ilmu, 
dalam bentuk yang sangat sederhana telah mendekatkan orientasi pendidikan 
pada  tujuan  pendidikan  Islam itu  sendiri.  Sebab pendidikan  itu  seharusnya 
bertujuan  menimbulkan  pertumbuhan  yang  seimbang  dan  kepribadian  total 
manusia,  meliputi  aspek  spiritual,  intelektual,  imajinatif,  fisikal,  ilmiah, 
linguistik,  baik  secara  individual  maupun  kolektif  serta  memotivasi  aspek 
untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. (Ashraf, 1989 : 2)

Tanggung  jawab  pendidikan  Islam  lebih  ditekankan  pada 

manifestasinya  dalam  melahirkan  manusia  yang  menyadari  keberadaannya 

sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Ini peran terpenting pendidikan Islam 

bila  dilihat  dari  segi  tujuan  dan  keberadaannya.  Implementasi  dari  tugas 

kekhalifahan  manusia  ini  selanjutnya  terealisasi  dalam  interaksi  sosial 

manusia itu dengan lingkungannya.
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Etos ilmiyah Islam juga melahirkan kesadaran akan adanya hubungan 

yang  organik  antara  modernisasi  dengan  Islam.  Kesadaran  ini  selanjutnya 

dapat menumbuhkan rasa

Etos ilmiyah Islam juga melahirkan kesadaran akan adanya hubungan 

yang  organik  antara  modernisasi  dengan  Islam.  Kesadaran  ini  selanjutnya 

dapat  menumbuhkan rasa percaya diri  yang lebih besar dalam menghadapi 

permasalahan modernisasi dalam pendidikan Islam.

Modernisasi  pendidikan  Islam  yang  merupakan  perpaduan  antara 

tradisional dan modern diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif untuk 

mewujudkan masyarakat Islam intelektual, yang pada gilirannya melahirkan 

kekayaan dan kesuburan intelektual atau disebut juga tradisional intelektual, 

sehingga  umat  Islam  mampu  memberikan  responsi  pada  tuntutan  zaman 

secara efektif dan bermanfaat.

Pendidikan  Islam  dalam  sebuah  pondok  pesantren  harus  mampu 

menawarkan penyelesain masalah moral dan etika ilmu pengetahuan modern. 

peran  yang  diambil  dalam  praktiknya  diwakilkan  oleh  umat  Islam  sesuai 

dengan fungsi kekhalifahannya. (Yasmadi, 2005 : 148)

Secara  terminologi  pendidikan  Islam  adalah  suatu  proses  yang 

komprehensif  dari  pengembangan  kepribadian  manusia  secara  keseluruhan 

yang meliputi intelektual, spiritual, emosi, dan fisik, sehingga seorang muslim 

disiapkan dengan baik untuk melaksanakan tujuan-tujuan kehadirannya oleh 

Tuhan sebagai hamba dan wakilnya di dunia. (Hasan, 1989 : 409)

Persoalan  mendasar  yang hampir  merata  di  dunia  pendidikan  Islam 
kontemporer adalah terpisahnya lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki 



8

konsentrasi dan orientasi berbeda. Ada lembaga yang menitikberatkan hanya 
pada ilmu-ilmu modern dan disisi lain ada lembaga yang hanya memfokuskan 
diri  pada  ilmu-ilmu  tradisional.  Realitas  kelembagaan  pendidikan  ini  lebih 
dikenal dengan dualisme pendidikan. (Yasmadi, 2005 : 131)

Modernisasi pendidikan Islam dewasa ini pada prinsipnya diperkirakan 

untuk  menghilangkan  dualisme  pendidikan  tersebut.  Modernisasi  bertujuan 

untuk mengkompromikan kedua lembaga ini dengan memadukan keunggulan 

masing-masing  untuk  meminimalkan  kelemahan.  Sehingga  pada  gilirannya 

mampu melahirkan sistem pendidikan baru yang ideal. (Yasmadi., 2005 : 132)

Pondok  pesantren  diharapkan  mampu  memberikan  responsif  atas 

tuntutan  era  mendatang  yang  meliputi  dua  aspek  universal  dan  nasional. 

Dengan mengakomodir sistem pendidikan Islam modern. Dimana pesantren 

dinilai mampu menciptakan dukungan sosial bagi pembangunan yang sedang 

berjalan.  Sebab  pembangunan  adalah  suatu  usaha  perubahan  sosial  yang 

bertujuan  untuk  perbaikan  dan  peningkatan  kehidupan  secara  keseluruhan. 

Meskipun  dengan  urgensi  awalnya  adalah  tersirat  dalam  semboyan  cukup 

sandang,  pangan  dan  papan,  akan  tetapi  kaitannya  ini  sangat  luas,  seperti 

masalah  perubahan  sikap  mental  masyarakat  dari  agraris  menjadi  industri, 

penciptaan  kesempatan  kerja  seimbang  dengan  pertumbuhan  tenaga  kerja 

yang ada.

Komitmen  dalam  modernisasi  pendidikan  pondok  pesantren  di 

Indonesia  adalah  kemodernan  yang  dibangun  dan  berakar  dari  kultur 

Indonesia  yang  dijiwai  semangat  keimanan.  Maka  untuk  merekontruksi 

institusi  pendidikan  Islam  di  Indonesia  tersebut  tradisi  pondok  pesantren 

tradisional masih perlu dipertahankan dalam beberapa segi, diantaranya tradisi 
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belajar  kitab-kitab klasik yang akan dikombinasikan  atau  ditunjang dengan 

pendidikan modern.

Berdasarkan hasil  pengamatan pada beberapa Perguruan Islam yang 

berada  di  Yogyakarta,  Surakarta,  Jombang,  Jakarta,  serta  kota-kota  lain  di 

Pulau  Jawa.  Dengan   mengkombinasikan  hasil  dari  pengamatan  serta 

observasi,  memberikan  suatu  cambukan  tersendiri  pada  diri  penulis  untuk 

mendalami  akan  sebuah  fenomena  yang  mengagumkan,  walaupun  dengan 

pengelolaan yang sederhana,  perguruan Islam tersebut tetap eksis dan tetap 

tidak pernah sepi dari para peminat.

Mengingat  tingginya  persaingan  dalam  dunia  pendidikan,  adalah 

sebuah prestasi,  yang mengagumkan walaupun belum sempurna,  Perguruan 

Islam Matholi’ul  Huda  Bugel  selama  lebih  dari  61  tahun,  dimana  sampai 

sekarang tetap eksis dalam persaingan, terbukti dengan banyaknya santri dan 

siswa yang tercatat sebagai anak didik di lingkungan pendidikan Perguruan 

Islam Matholi’ul Huda Bugel hingga mencapai lebih dari 2.000 anak didik. 

Tentunya semua itu tidak terlepas dari metode ataupun kiat-kiat tertentu yang 

digunakan. Akan tetapi sebaik apapun kiat ataupun metode yang digunakan 

tidak  terlepas  dari  peran  besar  sumber  daya  manusianya  yang  mengelola 

Perguruan Islam tersebut.

Mengingat  pengembangan  pendidikan  Islam  bukanlah  pekerjaan 

sederhana  karena  pengembangan  tersebut  memerlukan  adanya  perencanaan 

secara  terpadu  dan  menyeluruh,  dengan  memaksimalkan  pemberdayaan 

sumberdaya yang ada untuk dapat menghasilkan perencanaan yang tepat dan 

baik.
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Berdasarkan hal  tersebut  maka penulis  berusaha untuk mengungkap 

bagaimana  sistem atau manajemen pemberdayaan  sumber  daya  manusia  di 

pondok  pesantren  (Perguruan  Islam)  Matholi’ul  Huda  Bugel  Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara, dalam mengelola dan mengembangkan anak didik 

baik  itu  para  santri  dalam  pondok  pesantren  maupun  siswa  di  pesantren 

modern yaitu dari Raudlatul Athfal hingga Madrasah Aliyah yang jumlahnya 

sangat  banyak,  yang mana memerlukan sumber  daya manusia  yang handal 

untuk dapat mengelolanya dengan baik seiring dengan perjalanan waktu dan 

berbagai persoalan yang ada.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dengan fokus penelitian 

“Bagaimana Karakteristik Manajemen Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

di  Pondok  Pesantren  (Perguruan  Islam)  Matholi’ul  Huda  Bugel,  dengan  2 

(dua) pokok permasalahan yang ada, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah  karakteristik  kepemimpinan  kyai  dalam  pengelolaan 

pemberdayaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  Perguruan  Islam 

Matholi’ul Huda Budel?

2. Bagaimanakah  karakteristik  dari  Pondok  pesantren  (Perguruan  Islam) 

Matholi’ul Huda Bugel?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  mendiskripsikan  tentang 

manajemen pemberdayaan sumber daya manusia (MSDM) yang terdapat di 

Perguruan  Islam  Matholi’ul  Huda  Bugel,  meliputi  :  analisis  pekerjan, 
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perencanaan sumber daya manusia (SDM), rekruitmen dan seleksi, orientasi, 

pelatihan  dan  pengembangan,  perencanaan  karir  dan  kompensasi  serta 

kontribusi dari pelaksanaan manajemen pemberdayaan sumber daya manusia 

(SDM) terhadap kualitas pendidikan dan pengajaran.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut :

1. Manfaat Akademik

a. Pengembangan  ilmu  pengetahuan  terutama  bidang  manajemen 

pemberdayaan sumber daya manusia (SDM)

b. Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan  manfaat  terhadap  pengelola  dan  pengurus  Perguruan 

Islam  Matholi’ul  Huda  Bugel,  dalam  rngka  pengembangan  serta 

penetapan  kebijaksanaan  yang  berkaitan  dengan  pengembangan 

sumber daya manusia.

b. Memberikan manfaat bagi pengelola, pengurus Perguruan Islam, dan 

lembaga  pendidikan  lain  dalam  bidang  manajemen  pemberdayaan 

sumber daya manusia (SDM).

E. Definisi Konsep

Untuk menyatukan atau menyamakan pengertian, maksud dan tujuan 

dari pembahasan, sehingga dapat memberikan satu pengertian yang sama, agar 

tidak  menyimpang  dari  tujuan  yang  sebenarnya,  berikut  ini  definisi  atau 
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pengertian  dari  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  pembahasan  maupun 

sebagai landasan teori dalam memecahkan permasalahan yang ada.

Manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.  Manajemen  adalah  sebuah  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  yang 

ditetapkan  sebelumnya  dengan  menggunakan  bantuan  orang  lain,  dengan 

menggunakan  fungsi-fungsinya  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,dan 

pengawasan.

Sehingga  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  proses 

pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi 

fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan 

organisasi  (perusahaan).  Disamping  itu  telah  dikatakan  juga  definisi  lain 

bahwa  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  pengelolaan  individu-

individu  yang  bekerja  dalam  organisasi  berupa  hubungan  antar  pekerja, 

terutama  untuk  menciptakan  dan  memanfaatkan  individu-individu  secara 

produktif  sebagai  usaha  mencapai  tujuan  organisasi  dan  dalam  rangka 

perwujudan  kepuasan  kerja  dan  pemenuhan  kebutuhan  individu-individu 

tersebut.

Perancangan  sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  kegiatan  yang 

terus  menerus  dilakukan,  mereka  juga  bertanggung  jawab  terhadap  segala 

sesuatu yang mempengaruhi organisasi yang akhirnya mempengaruhi sistem 

pengelolaan sumber daya manusia (SDM)
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