
 

  

  
  



 

  

KATA PENGANTAR  
  

Bismillahirrahmanirrahim  

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Manajemen 
Sumber Daya Insani ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 
mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah 
Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat hingga 
umatnya yang tetap istiqamah memegang teguh ajarannya.  

Islamic finance and economics telah menjadi fenomena 
global, baik di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim 
maupun negara-negara dari belahan dunia ketiga. Perkembangan 
ini tentu saja berdampak pada peningkatan kebutuhan tenaga 
kerja, khususnya industri lembaga keuangan. Namun realitas yang 
ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya manusia 
yang selama ini terlibat dalam institusi syariah tidak memiliki 
pengalaman akademis maupun praktik Islamic banking.  

Untuk menyikapi perkembangan ini, menurut Anwar 
Abbas dalam Tanjung (2014:vi), diperlukan upaya—paling 
tidak—pada tiga aspek, yakni: Pertama, aspek kultural; aspek 
yang berkaitan dengan budaya, norma, nilai, pandangan hidup, 
dan kebiasaan yang telah lama mentradisi dalam masyarakat 
muslim. Aspek ini membutuhkan bangkitnya etos kerja ekonomi 
umat sesuai nilai-nilai Islam. Kedua, aspek struktural; aspek yang 
berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimplikasi publik 
bagi kehidupan masyarakat muslim. Aspek kedua ini memerlukan 
keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan pemberdayaan 
masyarakat dalam ekonomi Islam. Ketiga, aspek teknis; aspek 
yang berkaitan dengan konsistensi, keseriusan, dan kompetensi 
umat Islam dalam mengelola ekonomi. Aspek ketiga ini jelas 



 

  

membutuhkan peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan 
keterampilan teknis umat Islam dalam ekonomi.   

Manajemen sumber daya insani “hadir” sebagai upaya 
untuk memenuhi kebutuhan aspek teknis. Ia memadukan 
teoriteori manajemen sumber daya manusia dengan nilai-nilai 
ajaran Islam yang digali dari khazanah peradaban Islam yang 
berkenaan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang 
pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan generasi 
setelahnya. Artinya, manajemen sumber daya insani merupakan 
manajemen sumber daya manusia yang tunduk kedalam 
perspektif ajaran Islam secara utuh.  

Harus diakui bahwa menggabungkan konsep Barat dengan 
Islam itu bukanlah tanpa hambatan. Bak tak ada gading yang tak 
retak, buku ini tentu saja belum sempurna. Oleh karena itu, “tegur 
sapa” dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan 
perbaikan.   

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyam-paikan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu dalam 
menyelesaikan buku ini. Semoga pengorbanan yang telah 
diberikan menjadi amal kebaikan yang dibalas dengan pahala 
berlipat ganda. Mudah-mudahan para pembaca dapat mengambil 
manfaat dan termotivasi untuk melakukan kajian labih dalam. 
Amien.  
  

Penulis,  

  

Kartawan, Lina, dan Agus   
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Manajemen sumber daya insani menjadi sangat 
signifikan. Berbagai perusahaan terkemukan dunia 
telah membuktikan bahwa human resources adalah 
kunci keberhasilan mereka dalam memenangkan 
pasar global.   

Kemampuan perusahaan dalam memenangkan 
persaingan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber 
daya insani, maka kebutuhan akan manajemen 
sumber daya manusia berbasis syariah mutlak 
dibutuhkan supaya dapat menguntungkan 
perusahaan namun tidak merugikan sumber daya 
manusia itu sendiri.   

  
  

 



 

  

 

  Pada saat ini, Islamic finance and economics bukan 

hanya menjadi fenomena negara-negara berpenduduk 

mayoritas muslim atau negara-negara dari belahan dunia 

ketiga saja. Bank syariah kini sudah menjadi fenomena 

keuangan baru di negara-negara maju yang berpenduduk 

minoritas muslim, termasuk di benua Eropa. Perkem-

bangan perbankan syariah ini memiliki konsekuensi logis 

terhadap peningkatan kebutuhan tenaga kerja. 

Pengembangan sumber daya insani menjadi sebuah 

kebutuhan yang disebabkan— salah satunya—oleh laju 

perkembangan industri berbasis syariah, khususnya 

industri lembaga keuangan. Namun realitas yang ada 

menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani 

yang selama ini terlibat dalam institusi syariah tidak 

memiliki pengalaman akademis maupun praktik Islamic 

banking.   

Sementara itu, realitas sumber daya insani yang ada 

di Indonesia saat ini baru 10 persen saja sumber daya 

insani yang memiliki latarbelakang syariah yang bekerja di 

industri keuangan syariah. Sisanya yang 90 persen 

berlatarbelakang ekonomi konvensional yang “dikarbit” 

melalui pelatihan singkat mengenai perbankan syariah 

(Sule, 2016:202) sehingga tidak heran bila pengembang-

an industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat dari 

pada pengkajian teoritis dan konseptual dalam 

pembentukan sistem yang lebih komprehensif. Wajar pula 

jika keterbatasan sumber daya insani yang memiliki 

pemahaman yang baik tentang aspek ekonomi dan syariah 

menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam rangka 

pengembangan ekonomi Islam sebab, menurut Sofyan 



 

  

Syafri Harahap seperti dikutip Abu Fahmi (2014:127-

128), sumber daya insani syariah yang ada sekarang 

belum cukup dan belum sesuai harapan serta pragmatis. 

Mereka hanya mampu bekerja tetapi belum mampu 

mengubah (to change) kedalam situasi yang lebih baik 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

Untuk keluar dari problem ini, muncul kesadaran—

terutama—dari pengusaha muslim yang menghendaki 

operasional usahanya, termasuk pengelolaan sumber daya 

insani, dilaksanakan berbasis pada nilai-nilai syariah. 

Selama ini, manajemen sumber daya manusia lebih 

diarahkan kepada bagaimana membentuk sumber daya 

manusia menjadi aset perusahaan yang bisa dioptimalkan 

untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan 

secara maksimal. Optimalisasi ini sering kali membuat 

sumber daya manusia tersebut merasa terbebani seperti 

sapi perah perusahaan.   

Kebutuhan akan manajemen sumber daya manusia 

berbasis syariah semakin meningkat dari waktu ke waktu 

sebab perkembangan dunia bisnis semakin hari semakin 

cepat. Teknologi informasi telah memunculkan berbagai 

bentuk persaingan. Kemampuan perusahaan dalam 

memenangkan persaingan sangat ditentukan oleh 

kesiapan sumber daya manusia. Berbagai perusahaan 

terkemukan dunia telah membuktikan bahwa human 

resources adalah kunci keberhasilan mereka dalam 

memenangkan pasar global. Tanpa dukungan sumber 

daya manusia yang memadai, sulit diharapkan 

efektivitasnya. Oleh karena itu, manajemen sumber daya 

insani menjadi sangat signifikan untuk merumuskan 

pengelolaan sumber daya manusia yang bisa 



 

  

menguntungkan perusahaan namun tidak merugikan 

sumber daya manusia itu sendiri.  

1.1. Teori tentang Manusia  

Teori  manusia  perlu  dieksplorasi  terlebih dahulu 
mengingat bahwa manajemen sumber daya insani pada 
hakikatnya berbicara tentang manusia.   

Alexis Carrel menjelaskan tentang kesulitan yang 
dihadapi untuk mengetahui hakikat manusia. Di dalam 
buku Man; The Unknown, ia mengatakan bahwa 
pengetahuan tentang makhluk-makhluk hidup, 
termasuk manusia, belum lagi mencapai kemajuan 
seperti yang telah dicapai dalam bidang ilmu 
pengetahuan lainnya. Manusia tidak diketahui secara 
utuh. Yang diketahui hanyalah bahwa manusia yang 
terdiri dari bagian-bagian tertentu sesuai dengan bidang 
kajian (obyek materia) ilmu yang digeluti, metodologi 
yang digunakan, dan landasan filosofis yang 
mendasarinya.   
Para penganut teori psikoanalisis, misalnya, menyebut 
manusia sebagai homo volens (manusia berkeinginan), 
yaitu makhluk yang memiliki prilaku interaksi antara 
komponen biologis (Id), psikologis (ego), dan sosial 
(superego). Di dalam diri manusia, terdapat unsur 
animal (hewani), rasional (akali), dan moral (nilai).   
Para penganut teori behaviorisme menyebut manusia 
sebagai homo mekanicus (manusia mesin), yaitu 
makhluk yang segala tingkah lakunya terbentuk sebagai 
hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya, 
tidak disebabkan oleh aspek rasional dan emosionalnya.  

Para penganut teori kognitif menyebut manusia sebagai 
homo sapiens (manusia berfikir), yaitu makhluk aktif 



 

  

yang selalu berusaha memahami lingkungannya, 
makhluk yang selalu berfikir. Berfikir, memutuskan, 
menyatakan, memahami, dan sebagainya adalah fakta 
kehidupan manusia.  
Para penganut teori humanisme menyebut manusia sebagai 
homo ludens (manusia bermain), yaitu makhluk yang 
berprilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan 
mengaktualisasikan diri.     

Dalam teori ekonomi atau asumsi teori X dari Mc Gregor, 
manusia pada intinya dipandang sebagai makhluk 
ekonomi (homo economicus) yang mementingkan diri 
sendiri. Douglas Mc Gregor membagi manusia dalam 
kelompok yang sesuai dengan asumsi teori X (malas, 
tidak menyukai bekerja, perlu diawasi ketat) dan 
kelompok lain yang sesuai dengan asumsi teori Y 
(senang bekerja, rajin) (Jusmaliani, 2011:10).  
Perbedaan dan perdebatan di kalangan ilmuwan tentang 
siapa manusia itu sebenarnya terus berlangsung dan 
tidak menemukan satu kesepakatan yang tuntas. 
Manusia tetap menjadi misteri yang paling besar dalam 
sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sampai 
sekarang (Mansoer, 2004: 30). Keterbatasan 
pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri itu 
disebabkan oleh:   

1) Pembahasan tentang manusia terlambat dilakukan 
karena pada mulanya perhatian manusia hanya 
tertuju pada penyelidikan tentang alam materi. Pada 
zaman primitif, nenek moyang manusia disibukkan 
 untuk  menundukkan  atau  alam 
sekitarnya;   



 

  

2) Ciri khas akal manusia yang lebih cenderung 
memikirkan hal-hal yang tidak kompleks. Ini 
disebabkan oleh sifat akal manusia yang tidak  
mampu mengetahui hakikat hidup, dan;  3) 

Multikompleksnya masalah manusia.   
Jika persoalan yang dikemukakan oleh Alexis Carrel ini 
dapat diterima, maka satu-satunya jalan untuk mengenal 
dengan baik siapa manusia adalah merujuk kepada 
wahyu Ilahi untuk menemukan jawabannya. Tentu saja 
tidak cukup dengan merujuk satu-dua ayat, tetapi 
seharusnya merujuk kepada semua ayat Alquran –atau 
paling tidak ayat-ayat pokok—yang berbicara tentang 
masalah yang dibahas, dengan mempelajari konteksnya 
masing-masing dan mencari penguat-penguatnya baik 
dari penjelasan Rasul maupun hakikat-hakikat ilmiah 
yang telah mapan.  
Di dalam Alquran, ada tiga kata yang biasa diartikan 
manusia, yakni al-basyar (البشر), al-nâs (الناس), dan al-ins 
 Ketiga kata tersebut .(اإلنسان) atau al-insân )اإلنس(
memiliki arti manusia. Namun apabila diteliti, ketiganya 
memiliki perbedaan makna yang jelas.   
Kata al-Basyar memberikan gambaran manusia  sebagai 
makhluk fisik yang secara materi yang dapat dilihat, 
memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk 
memenuhi kebutuhan kehidupannya (Syati, 1999:1). 
Manusia dalam pengertian al-basyar adalah manusia 
dengan sifat-sifat kemateriannya (Ridwan, III, 1999: 
161).   

Kata  al-nâs  dalam  Alquran  mengandung 
pengertian yang jelas menunjukkan jenis keturunan 
Nabi Adam (Ridwan, III, 1999: 161) atau menunjuk 

keseluruh-an makhluk hidup secara mutlak  



 

  

(Syati,1999:4). Misalnya, dalam surat Al-Hujurât (49) 
ayat 13 yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah 
adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu”.  
Manusia juga disebut al-ins atau al-insân. Kata al-ins atau 
al-insân dalam pengertian bahasa merupakan lawan dari 
kata “liar”. Meskipun kata al-ins dan al-insân berasal dari 
akar kata yang sama, namun keduanya memiliki 
pengertian berbeda dan keistimewaan yang berbeda 
pula. Kata al-ins senantiasa dipertentangkan dengan kata 
al-jinn, yakni sejenis makhluk halus yang tidak bersifat 
materi yang hidup di luar alam materi, sedangkan kata 
al-insân mengandung pengertian makhluk mukallaf, 
makhluk ciptaan Allah yang dibebani tanggung jawab 
untuk mengemban amanah Allah dan khalîfat Allah di 
muka bumi (Ridwan, III, 1999: 162). Selain itu, al- ins 
digunakan untuk menamai manusia sebagai makhluk 
sosial, sedangkan al-insân digunakan dalam kedudukan 
manusia sebagai makhluk individual (Dahlan, II, 
1997:1106).   
Dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai ayat, 
manusia diketahui memiliki sifat dan ciri khusus yang 
berbeda dengan makhluk lainnya. Dari sifat dan ciri 
tersebut, ada yang dinilai baik, positif atau konstruktif, 
dan ada pula yang buruk, negatif atau destruktif. 
Perbedaan ciri, sifat atau karakter itu muncul karena 
manusia memiliki dua kekuatan, yakni:  
1. Quwwat al-idrâk wa al-nazhar; yakni kekuatan yang 

dimiliki manusia berupa ingin tahu, pengetahuan, 



 

  

pengamatan yang lebih dalam (analisis), dan apa 
yang mengikutinya berupa ilmu, ma`rifat, dan kalam.  

2. Quwwat irâdat wa al-hubb; yakni kekuatan hasrat 
dan cinta yang dimiliki manusia serta apa yang 
mengikutinya seperti niat, `azam, dan amal 
perbuatan (Fahmi, 2014:79).  

Sisi  baik  manusia  dapat  dideskripsikan, 
diantaranya sebagai berikut:  

1. Manusia itu sanggup memikul amanah. Manusia 
adalah makhluk yang menerima tugas mengemban 
amanah yang ditolak oleh langit, bumi, dan 
gununggunung. Allah SWT berfirman:  

        

           

        

        

              
     

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 
amanat kepada langit, bumi dan 
gununggunung, maka semuanya enggan untuk 
memikul amanat itu dan mereka khawatir 
akan mengkhianatinya, kemudian dipikullah 
amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya 



 

  

manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S. 
Al-Ahzâb (33):72).  

2. Manusia suka berusaha. Firman Allah SWT:  

           

  

   

       

   

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada 
memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu 
kelak akan diperlihat (kepadanya)” (Q.S. 
AlNajm (53):39-40).  

3. Manusia suka bersyukur. Bersyukur adalah 
mengakui adanya nikmat yang diberikan kepadanya 
serta berbuat dan mengerjakan perbuatan yang 
diridhai Allah, Sang Pemberi nikmat. Lawan dari 
syukur adalah kufur, yakni menyembunyikan atau 
tidak mengakui nikmat yang telah diberikan, 
sekaligus mengingkarinya. Allah SWT berfirman:  

                
      



 

  

“Sesungguhnya Kami telah menunjukinya 
jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada 
pula yang kafir” (Q.S. Al-Insân (76):3).  

Selain sifat yang baik, manusia juga memiliki karakter 
buruk, diantaranya adalah:  

1. Jahil atau bodoh. Manusia dinyatakan bodoh karena 
menerima tugas mengemban amanah yang ditolak 
oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Allah SWT 
berfirman:  

           

    
       

       

 

               
    

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 
amanat kepada langit, bumi dan 
gununggunung, maka semuanya enggan untuk 
memikul amanat itu dan mereka khawatir 
akan mengkhianatinya, kemudian dipikullah 
amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya 
manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S. 
Al-Ahzâb (33):72).  

2. Manusia mencintai harta kekayaan. Karena kuat 
cintanya kepada harta, manusia menjadi bakhil. 



 

  

Firman Allah SWT:          
     

“Dan sesungguhnya dia (manusia) sangat 
bakhil karena cintanya kepada harta” (Q.S. Al-
Âdiyât (100):8).  

3. Manusia itu zalim dan sering mengingkari nikmat 
dan kebaikan. Firman Allah SWT:  

          
     

       

 

   

     

  

 

“Dan Dia telah memberikan kepadamu 
(keperluanmu) dan segala apa yang kamu 
mohonkan kepadanya. Dan jika kamu 
menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat 



 

  

kamu menghinggakannya. Sesungguhnya 
manusia itu sangat zalim dan sangat 
mengingkari (nikmat Allah)” (Q.S. Ibrâhîm 
(14):34).  

4. Manusia adalah makhluk yang suka membantah.  

Firman Allah SWT:  

       

           

       

       

Dan sesungguhnya Kami telah 
mengulangulangi bagi manusia dalam Al-
Quran ini bermacam-macam perumpamaan. 
Dan manusia adalah makhluk yang paling 
banyak membantah” (Q.S. Al-Kahfi (18):54).  

5. Manusia itu selalu ingin bebas lepas dari tanggung 

jawab. Allah SWT berfirman:        

     

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan 
dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung 
jawaban)?” (Q.S. Al-Qiyâmat (75):36).  

6. Manusia itu suka resah berupa perasaan tidak sabar 
dan gelisah terhadap kebaikan atau keburukan. 
Firman Allah SWT:  



 

  

          

     
          

        

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat 
keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa 
kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia 
mendapat kebaikan, ia amat kikir” (Q.S. 
AlMa`ârij (70):19-21).  

7. Manusia suka melampaui batas. Firman Allah SWT:  

         

      

     

“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia 
benarbenar melampaui batas. Karena dia 
melihat dirinya serba cukup” (Q.S. Al-`Alaq 
(96):6-7).  

8. Manusia bersifat lemah. Firman Allah SWT:  

       

   

        



 

  

  

 

“Allah hendak memberikan keringanan 
kepadamu. Dan manusia dijadikan bersifat 
lemah” (Q.S. Al-Nisâ’ (4):28).  

Ciri, sifat, atau karakter diatas merupakan sebagian dari 
keistimewaan dan kekurangan manusia. Dengan 
mempelajarinya, maka dapat diperoleh gambaran cara 
mengatur atau memanaj manusia, unsur utama dalam 
manajemen sumber daya insani.   

1.2. Organisasi   

Manusia adalah makhluk sosial sehingga ada 
kecenderungan di dalam dirinya untuk berinteraksi dan 
bekerja sama. Disamping itu, dalam memenuhi 
kebutuhannya yang tak terbatas, manusia acap kali tidak 
mampu untuk memenuhinya sendiri. Kedua hal ini 
mendorong manusia untuk berkelompok membangun 
suatu wadah yang disebut organisasi. Organisasi menjadi 
wadah atau wahana kegiatan orangorang yang bekerja 
sama dalam usahanya mencapai tujuan. Demikian, 
organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu wadah 
tempat berkumpulnya orangorang yang bekerja sama 
untuk mencapai tujuan (Bangun, 2008:85).   
Dari definisi di atas, terdapat hal-hal yang harus 
terpenuhi dalam sebuah organisasi, yaitu:   

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal;   



 

  

2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi berkaitan 
satu sama lain (interdependent part) yang 
merupakan kesatuan kegiatan;   

3. Tiap-tiap  anggota  memberikan 
 sumbangan usahanya;   

4. Adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan;  
5. Adanya suatu tujuan (the idea of goals)  

(Handayaningrat, 1980:43).  
Sedangkan menurut Gaol (2014:27), yang menjadi 
elemen utama dari organisasi adalah interaksi manusia, 
kegiatan yang mengarah pada tujuan, dan struktur.  
Organisasi menjadi obyek kajian manajemen sebab 
keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Sebagian besar dari hidup manusia berada dalam 
organisasi, baik organisasi formal maupun informal 
(Bangun, 2008:1). Bahkan, untuk mempelajari 
manajemen terlebih dahulu perlu mempelajari 
organisasi itu sendiri (Kadarman, 1997:7). Organisasi 
tumbuh berkembang secara evolutif, dari organisasi 
informal menjadi formal, dari organisasi kecil menjadi 
besar dan kompleks. Bagaimanapun bentuk dan 
ukurannya, semua organisasi senantiasa berusaha untuk 
mencapai tujuan tertentu.   
Menurut  Thaha  Jabir  al-Alwani  (2005:xv) 
menandaskan bahwa organisasi menjadi objek kajian 
dilandaskan atas beberapa pertimbangan berikut:   

1. Organisasi atau institusi merupakan inti setiap 
peradaban masyarakat. Kemunculan, konsolidasi, 
dan vitalitas yang berlanjut, bahkan, keunggulan dan 
keberlangsungan satu peradaban masyarakat secara 
luas merupakan fungsi dan ukuran kekuatan, 



 

  

efektivitas, kemampuan adaptasi dan kredibilitas 
institusi atau organisasi yang ada.   

2. Rekonstruksi organisasional menuntut titik fokus 
lain untuk memahami hubungan antara institusi dan 
masyarakat. Sebagaimana sebagian besar institusi 
merupakan agen komunitas yang memiliki 
kekuasaan dan kemampuan, dan menjadi tempat 
bergantung bagi peradaban, semuanya terkait secara 
integral dengan peradaban yang menumbuhkannya. 
Elemen kunci hubungan dialektis antara institusi dan 
masyarakat terletak pada kultur; dan kultur 
menghasilkan matriks tak terduga yang menjadi 
kondisi kinerja institusi.    

3. Hubungan kultur dan institusi juga merupakan 
hubungan dinamis; baik kultur maupun institusi 
merupakan kategori yang dapat diadaptasi. Oleh 
karena itu, tugas dan tantangan ilmuwan muslim 
adalah menguraikan –menurut 
perbedaanperbedaannya—proses adaptabilitas dan 
adaptasi pada kelompok masyarakat yang terus 
berubah untuk melakukan rekonstruksi.   

4. Perlunya adaptasi dan perubahan dari satu kultur ke 
kultur lain. Adalah penting untuk menyadari dan 
mengapresiasi standar percontohan prilaku 
organisasional yang menjadi unsur integral kultur 
Islam sebagaimana secara historis dibentuk dan 
disebarkan pada masa perkembangan tradisi Islam.    

5. Perilaku organisasional harus ditempatkan pada 
perspektif yang tepat sehingga berfungsi untuk 
mengevaluasi implikasinya bagi dinamika 
institusional atau organisasional. Ketika “institusi” 
dapat diabstraksikan dalam pengertian struktur dan 



 

  

norma dan dijelaskan dalam pengertian peran dan 
nilai yang memastikan kontinuitas proses dan fungsi 
dalam masyarakat, maka “prilaku” menekankan hal 
nyata yang membawa pada bagian depan dimensi 
manusia dalam anonim yang kompleks, yaitu 
organisasi.   

Organisasi sesungguhnya sangat penting sebab Alquran 
sendiri menjelaskan adanya struktur dan stratifikasi, 
misalnya firman Allah SWT dalam surat AlAn`âm (6) ayat 
165:   

 
             

      

           

       

       

       

      

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-
penguasa di bumi dan Dia meninggikan 
sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 
beberapa derajat, untuk mengujimu tentang 
apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-
Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-An`âm (6):165).  

Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allâh Swt meninggikan 
seseorang di atas orang lain beberapa derajat. Hal ini 
menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, 



 

  

peranan manusia tidak akan sama. Kepintaran dan 
jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya 
struktur itu merupakan sunnatullah. Ayat di atas 
mengatakan bahwa kelebihan yang diberikan itu 
(struktur yang berbeda-beda) merupakan ujian dari 
Allah dan bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. 
Seorang yang baik, yang mempunyai posisi penting atau 
strukturnya paling tinggi, akan menjadi manajer yang 
baik jika ia senantiasa berusaha agar tingginya struktur 
itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan 
memberikan kesejahteraan bagi orang lain.  

1.3. Manajemen  

Secara etimologis, management (kata tersebut diderivasi 
menjadi manajemen) berasal dari kata manus berarti 
tangan dan agere berarti melakukan (Latin), mano 
berarti tangan (Italia), manage atau menege yang berarti 
memerintah kuda (Latin, Italia, dan Perancis), meneggio 
berarti pengurusan (Italia), maneggiare berarti melatih 
kuda dalam menindaknindak langkah-langkah kakinya 
(Italia) (Gie, 1997:194). Namun istilah manajemen pada 
umumnya disandarkan pada bahasa Inggris to manage 
yang diterjemahkan menjadi mengatur, mengurus, atau 
mengelola (Echols, 1997:232). Menurut Abo Hebeish 
(1997:104), manajemen berasal dari kata man dan age. 
Man (manusia), baik laki-laki maupun perempuan, 
memiliki tanggungjawab untuk mengelola bisnis 
keluarga, dan seluruh anggota keluarga memiliki 
tanggungjawab bersama pada saat mereka menginjak 
usia dewasa (age). Di Indonesia, manajemen acapkali 
diterjemahkan dengan kepemimpinan, ketatalaksanaan, 



 

  

pembinaan, penguasaan, pengurusan, dan sebagainya 
(Gie, 1997:195).  
Secara terminologis, manajemen sering diartikan 
dengan getting things done through people, yaitu 
memperoleh sesuatu melalui orang lain (Martino, 
1969:1). Definisi ini tampaknya terlalu umum dan 
sederhana. Karena itu, kiranya perlu melihat definisi lain 
dari manajemen, diantaranya:   

1. George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui 
kegiatan-kegiatan orang lain.    

2. John M. Piffner mendefinisikan manajemen dengan 
sesuatu yang berhubungan dengan pengarahan 
orang beserta fungsi-fungsinya untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.   

3. Howard M. Carlisle memberikan definisi manajemen 
sebagai pengintegrasian, pengorganisasian, atau 
pemanfaatan elemenelemen suatu kelompok untuk 
mencapai tujuan secara efisien.   

4. Harold Koontz dan Ceryill O’Donell mendefinisikan 
manajemen sebagai penyelesaian pekerjaan melalui 
orang lain.   

5. Manajemen juga diartikan sebagai proses tertentu 
yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai 
tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan 
menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya 
(Harahap, 1992:121). Manajemen, dalam definisi ini, 
mencakup unsur tujuan, unsur manusia, unsur 
sumber alam, dan faktor pengelolaan secara efektif 
dan efisien untuk mencapai tujuan.  

Definisi-definisi di atas menunjukkan adanya perbedaan 
antara yang satu dengan yang lain, akan tetapi definisi-



 

  

definisi tersebut sesungguhnya memiliki makna yang 
sama, yakni kegiatan mengarahkan orang lain dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi.  

 1.4. Sumber  Daya  Insani  dan  Manajemen  Sumber  
Daya              Insani  

Manajemen sumber daya insani merupakan terjemahan 
dari human resource. Human resource biasanya 
diterjemahkan menjadi sumber daya manusia 
sedangkan human resource management diterjemahkan 
menjadi manajemen sumber daya manusia.   
Dalam kajian ini, human resource diterjemahkan menjadi 
sumber daya insani sedangkan human resource 
management diterjemahkan menjadi manajemen 
sumber daya insani. Untuk melihat perbedaannya, perlu 
diuraikan terlebih dahulu pengertian sumber daya 
manusia dan perbedaannya dengan sumber daya insani.  
1.4.1. Pengertian sumber daya manusia  
   Kata  sumber  daya  manusia  merupakan 
terjemahan dari kata human resource. Selama ini, kata 
tersebut memiliki makna sebagai bagian dari faktor 
produksi. Apabila proses produksi memerlukan modal, 
material, metoda termasuk teknologi dan informasi, maka 
proses itu juga membutuhkan manusia, yakni sumber daya 
manusia ini. Dengan demikian, sumber daya manusia berarti 
segala sesuatu yang berkenaan dengan manusia dalam 
kaitannya dengan suatu proses produksi (Sukarno, 2002:1).   

Definisi sumber daya manusia diatas barangkali tidak 
keliru tetapi kurang tepat. Istilah yang tepat untuk 
pengertian diatas adalah tenaga kerja (labour) sebab 
sumber daya manusia memiliki cakupan yang lebih luas. 
Selain itu, sumber daya manusia belum dapat dipakai 



 

  

dalam proses produksi sebagaimana sumber daya alam 
yang masih ada di dalam bumi atau di alam sehingga 
belum dapat digunakan dalam proses produksi.   
Menurut Suyoso Sukarno (2002:2-3), terdapat hierarki 
arti kata yang berkenaan dengan sumber daya manusia, 
yakni:  

1. Manusia (man atau human); makhluk ciptaan Tuhan 
yang memiliki ruh, jiwa, budi pekerti, fikiran, dan 
raga;  

2. Sumber daya manusia (human resource); bagian dari 
manusia yang memiliki potensi untuk dikembangkan 
sebagai sumber daya;  

3. Tenaga manusia (man power); bagian dari sumber 
daya manusia yang potensinya sudah diubah menjadi 
tenaga;  

4. Tenaga kerja (labour atau work-power); bagian dari 
tenaga manusia yang benar-benar disiapkan untuk 
dapat bekerja melalui pendidikan dan atau pelatihan 
yang disesuaikan dengan tuntutan uraian pekerjaan 
itu. Tenaga kerja di lingkungan organisasi publik 
disebut pegawai atau karyawan, sedangkan tenaga 
kerja di lingkungan pabrik disebut pekerja atau 
buruh;  

5. Tenaga ahli (expert); bagian dari tenaga kerja yang 
keterampilan dan kemahirannya dalam bidang 
tertentu sudah lebih ditingkatkan;  

6. Purnawirawan atau wredatama atau pensiunan 
(retiree); tenaga kerja yang sudah tidak dapat 
dipekerjakan, sudah tidak dapat dijadikan faktor 
produksi lagi karena berbagai sebab.   

Berdasarkan hierarki diatas, tenaga kerjalah yang dapat 
dijadikan faktor produksi, bukan sumber daya manusia 



 

  

apalagi manusia. Namun begitu, sumber daya manusia—
secara umum—diartikan sebagai tenaga kerja yang 
tersedia, termasuk jumlah dan pengetahuan mereka, 
keterampilan dan kemampuannya (Marbun, 1994:219) 
karena tidak dibedakan antara human resource dan 
labour atau work-power.  
1.4.2. Pengertian manajemen sumber daya manusia  
Ada beberapa istilah yang memiliki makna identik atau 
kurang lebih sama dengan manajemen sumber daya 
manusia (human resource management) yakni 
manajemen personalia (personnel management), 
manajemen kepegawaian (personnel management), 
manajemen perburuhan (labor management), 
manajemen ketenagakerjaan (manpower management), 
administrasi kepegawaian (employee administration), 
hubungan industrial (industrial relation management), 
(Amstrong, 2003:4), dan manajemen modal manusia 
(human capital management) (Gaol, 2014:xvii).  
Manajemen  sumber  daya  manusia  dapat 
didefinisikan sebagai pendekatan stratejik dan koheren 
untuk mengelola orang-orang yang bekerja dalam 
organisasi, baik secara individu maupun kolektif, yang 
memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran 
organisasi. Atau berarti juga ilmu dan seni mengatur 
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 
masyarakat (Hasibuan, 2009:10).  

Menurut Edwin B. Filippo, seperti dikutip Gaol 
(2014:59), manajemen sumber daya manusia adalah 
proses merencanakan, mengorganisir atau 
mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan 
pengadaan, pengembangan, kompensasi, penyatuan, 



 

  

perawatan atau pemeliharaan, dan pemisahan atau 
pelepasan sumber daya manusia kepada tujuan-tujuan 
akhir individu organisasi dan masyarakat yang telah 
dicapai.  
Manajemen sumber daya manusia merupakan istilah 
modern untuk yang secara tradisional mengacu kepada 
manajemen personalia, yakni perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari 
pengadaan, pengembangan, kompensasi, 
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian 
karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan 
perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. 
Bagaimanapun juga, beberapa ahli yakin bahwa 
manajemen sumber daya manusia agak berbeda dengan 
manajemen personalia yang tradisional.  
Menurut Malayu S.P. Hasibuan, ada perbedaan mendasar 
antara manajemen sumber daya manusia dan 
manajemen personalia, yakni:  

1. Manajemen sumber daya manusia dikaji secara 
makro, sedangkan manajemen personalia dikaji 
secara mikro;  

2. Manajemen sumber daya manusia menganggap 
bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama 
organisasi, sedangkan manajemen personalia 
menganggap bahwa karyawan adalah bagian dari 
faktor produksi, dan;  

3. Manajemen sumber daya manusia menggunakan 
pendekatan modern, sedangkan manajemen 
personalia menggunakan pendekatan klasik.  

1.4.3. Pengertian manajemen sumber daya insani   
Human resource management biasanya diterjemahkan 
dengan manajemen sumber daya manusia. Dalam kajian 



 

  

ini, human resource management diterjemahkan menjadi 
manajemen sumber daya insani. Kata manusia dan insan 
sebenarnya memiliki makna yang sama. Makna ini 
didasarkan pada salah satu nama surat yang ada didalam 
Alquran, yakni surat al-insân, surat ke-76, yang 
diterjemahkan dengan manusia.   
Manusia disebut al-insân yang—secara bahasa bahasa—
berarti lawan dari kata liar (al-jinn). Kata alinsân 
digunakan dalam kedudukan manusia sebagai makhluk 
individual (Dahlan, II, 1997:1106), juga menunjuk 
kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan 
raga; manusia yang berbeda antara seseorang dengan 
yang lain akibat perbedaan fisik, mental, dan 
kecerdasannya (Shihab, 2007:369). Selain itu, al-insân 
mengandung pengertian makhluk mukallaf, makhluk 
ciptaan Allah yang dibebani tanggung jawab untuk 
mengemban amanah Allah dan khalîfat Allah di muka 
bumi (Ridwan, III, 1999: 162) sebab manusia mendapat 
keistimewaan ilmu, pandai berbicara, mempunyai akal 
dan kemampuan berfikir berikut medan penerapannya 
dalam menghadapi ujian untuk memilih antara yang baik 
dan buruk, mengatasi kesesatan yang lahir dari kekuatan 
dan kemampuannya, serta mengendalikan segala 
sesuatu yang dapat menutupi kesadaran nuraninya 
karena tergoda oleh kemampuan, kedudukan, dan 
derajat dan martabat sebagai makro organisme dari 
makhluk-makhluk lainnya (Syati,  
1999:7).   
Dengan demikian, manajemen sumber daya insani 
memandang manusia sebagai makhluk individu, bukan 
sebagai sebuah komunitas, makhluk dengan seluruh 
totalitasnya, yakni jiwa dan raga, makhluk yang memiliki 
kecerdasan dan sifat yang berbeda dengan makhluk lain 



 

  

serta mengemban tanggung jawab sebagai khalîfat Allâh 
untuk memakmurkan bumi.   
Penggunaan kata insan dalam manajemen sumber daya 
insani didasarkan pada konsep Islam tentang al-insân al-
kâmil (a whole man concept) atau manusia seutuhnya. 
Konsep ini pertama kali muncul dari gagasan seorang 
sufi besar, Ibn `Arabiy, yang kemudian dikembangkan 
oleh pengikutnya, Al-Jîlî, yang menjadi bagian dari 
renungan mistis yang bercorak tashawwuf filosofis 
dalam karya monumentalnya berjudul al-Insân al-Kâmil 
fî Ma`rifat al-Awâkhir wa alAwâ’il (Manusia Sempurna 
dalam Konsep Pengetahuan tentang Misteri yang 
Pertama dan yang Terakhir). Muhammad Iqbâl, seorang 
filosof muslim, kemudian merumuskan konsep al-insân 
al-kâmil dalam makna filosofis tanpa mengikut-sertakan 
aspek mistis (tashawwuf) seperti yang telah digagas 
sebelumnya oleh Ibn `Arabiy dan Al-Jîlî.  
Ibn `Arabiy dan Al-Jîlî menjelaskan bahwa alinsân al-
kâmil adalah konsep yang merujuk kepada Nabi 
Muhammad SAW sebagai contoh manusia ideal. 
Muhammad Iqbâl mengeksplorasi bahwa al-insân 
alkâmil tak lain adalah seorang mu’min yang didalam 
dirinya terdapat kekuatan, wawasan, perbuatan, dan 
kebijaksanaan yang tergambar dalam al-akhlâq 
alnabawiy (akhlak Nabi Muhammad SAW). Jadi, al-insân 
al-kâmil menurut Iqbal adalah seorang mu’min yang 
merupakan makhluk moralis yang dianugerahi 
kemampuan rohani dan agamawi, menjadi tuan bagi 
dirinya sendiri, dan secara bertahap mencapai 
kesempurnaan yang diperoleh melalui tiga tahap, yakni: 
(1) ketaatan pada hukum; (2) penguasaan diri sebagai 
bentuk tertinggi kesadaran tentang pribadi, dan; (3) 
kekhilafahan ilahi (Ridwan, II,1999:227-228).  



 

  

Maka manajemen sumber daya insani dapat 
didefinisikan sebagai manajemen sumber daya manusia 
dengan menjadikan apa yang telah dipraktikkan oleh 
Nabi Muhammad SAW sebagai model; model yang 
memiliki karakteristik nubuwwat (prophetic) dan telah 
diimplementasikan lebih dari empat belas abad yang lalu 
melalui bimbingan wahyu dari Allah SWT.   

1.5. Urgensi Manajemen Sumber Daya Insani  

Manusia adalah salah satu dari enam unsur manajemen, 
yakni; men, money, method, materials, machines, dan 
market. Unsur men ini menjadi salah satu bagian 
terpenting dalam manajemen sebab manusia selalu aktif 
dan dominan. Dalam perkembangan dunia bisnis yang 
semakin hari semakin cepat,  dimana teknologi informasi 
telah memunculkan berbagai bentuk persaingan, maka 
kemampuan perusahaan dalam memenangkan 
persaingan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber 
daya insani.   
Barney, seperti dikutip Jusmaliani (2011:43), 
menyebutkan tiga bentuk kompetensi inti yang dapat 
menghasilkan sumber daya insani berkualitas, yakni 
tersedianya sumber daya fisik (physical capital), sumber 
daya insani (human capital), dan sumber daya organisasi 
(organizational capital). Dari tiga kompetensi ini, 
sustainable competetitive advantage yang dapat 
diandalkan hanya bersumber dari sumber daya insani 
(human capital) hingga organisasi atau perusahaan 
mampu menjawab tantangan global. Berbagai 
perusahaan terkemukan dunia telah membuktikan 
bahwa human resources adalah kunci keberhasilan 
mereka dalam memenangkan pasar global. Tanpa 



 

  

dukungan sumber daya manusia yang memadai, sulit 
diharapkan efektivitasnya.   
Manajemen sumber daya insani bertugas mengelola dan 
mengembangkan sumber daya insani yang dimilikinya 
dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif 
mungkin serta menciptakan kondisi yang 
memungkinkan sumber daya itu dapat menyumbangkan 
semua kemampuan mereka sehingga dapat diperoleh 
sumber daya insani yang puas (satisfied) dan 
memuaskan (satisfactory) bagi organisasi.   
Sumber daya manusia merupakan faktor kunci bagi 
jalannya organisasi atau perusahaan pada masa kini 
maupun pengembangan perusahaan pada masa depan 
yang dapat mempengaruhi produktivitas sehingga 
produktivitas dapat meningkat atau sebaliknya sangat 
tergantung pada motivasi atau persepsi SDM itu sendiri 
terhadap dirinya maupun terhadap organisasi atau 
perusahaan. Untuk itu, dibutuhkan tenaga sumber daya 
manusia yang berkualitas dan kompeten. Bowen, seperti 
dikutip Gaol (2014:124), menyebutnya sebagai peran 
baru sumber daya manusia agar organisasi atau 
perusahaan dapat survival terhadap perubahan, seperti 
terlihat pada Gambar 1.1.:  
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Gambar 1.1.  
Peran Baru SDM  

  

Dari gambar bagan diatas dapat dijelaskan bahwa:  

1. Perubahan lingkungan; ini meliputi aspek eksternal 
dan internal yang mempengaruhi peran sumber daya 
insani.    

2. Perubahan peran sumber daya insani; Perubahan 
lingkungan membawa dampak pada perubahan 
strategi yang mengarahkan manajer untuk 
memperjelas ke arah mana visi dan misi sumber daya 
insani akan dibawa.  

3. Repositioning; ini merupakan transformasi peran 
yang menuntut kemampuan, cara kerja, cara berfikir, 
dan peran baru sumber daya insani.  
Repositioning ini meliputi;   

a) Perilaku sumber daya insani yang berkaitan dengan 
inisiatif bekerja dalam diri seseorang. Untuk itu 
diperlukan etos kerja yang baik seperti peningkatan 
kualitas, inovasi, dan pengurangan biaya;   

b) Kompetensi sumber daya insani yang berkaitan 
dengan peningkatan pengetahuan dari sumber 
daya yang dibutuhkan yang meliputi kompetensi 
tenaga kerja, diversitas angkatan kerja, dukungan 
keunggulan kompetitif tenaga kerja, dan globalisasi 
tenaga kerja.  

4. Peran strategis sumber daya insani; peran strategis 
ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam 
perencanaan bisnis.   

Menurut  Malayu  S.P.  Hasibuan  (2009:15), 
urgensi manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari 
enam perspektif, yakni:  



 

  

1. Perspektif politik. Secara makro, sumber daya 
manusia merupakan terpenting yang dimiliki suatu 
organisasi. Sumber daya insani yang terdidik, 
terampil, cakap, disiplin, tekun, kreatif, idealis, mau 
bekerja keras, kuat secara fisik dan mental, setia 
kepada cita-cita dan tujuan organisasi, akan sangat 
berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan 
dan kemajuan organisasi;  

2. Perspektif ekonomi. Manajemen sumber daya 
manusia dipahami sebatas kepentingan ekonomi 
semata seperti modal besar atau kekayaan alam 
(material) yang melimpah, tanpa berusaha melihat 
kaitannya dengan dimensi yang lain. Prosedur kerja 
sebagus apapun tidak akan memberikan manfaat 
secara efisien, efektif, dan produktif apabila 
manusianya tidak mendapat perhatian secara 
sungguh-sungguh;  

3. Perspektif hukum. Dalam organisasi apapun, terdapat 
berbagai ketentuan dan aturan yang berkaitan 
dengan organisasi dan anggotanya yang harus 
diwujudkan, dibina, dipelihara, dan dikembangkan 
agar tidak menimbulkan distorsi atau gangguan yang 
berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup 
berorganisasi;  

4. Perspektif sosio-kultural. Bekerja tidak semata-mata 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik semata, 
melainkan juga memenuhi kebutuhan sosio- 
psikologis seperti nilai yang hidup dan dipegang 
teguh dalam organisasi;  

5. Perspektif administrasi. Keberhasilan kehidupan 
organisasi dapat tercapai bergantung pada 
kemampuan mengatur dan memanfaatkan sumber 



 

  

daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, 
dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan produkif;  

6. Perspektif teknologi. Relevansi dan pentingnya 
manajemen sumber daya manusia ini tidak lepas dari 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Organisasi dituntut untuk bisa 
memanfaatkan berbagai kemajuan tersebut melalui 
suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang 
tepat.  

Dari deskripsi diatas, tidak diragukan lagi urgensi 
manajemen sumber daya insani bagi semua organisasi 
sebagai pendekatan stratejik dan koheren untuk 
mengelola orang-orang yang bekerja dalam organisasi, 
baik secara individual maupun kolektif, yang 
memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran 
organisasi.   

1.6. Fungsi Manajemen Sumber daya Insani Manajemen 
sumber daya insani berfungsi untuk mengelola orang-orang 
yang bekerja dalam organisasi, baik secara individual 
maupun kolektif, sebab mengatur karyawan itu rumit dan 
kompleks, berbeda dengan mesin, modal, atau prasarana 
fisik lainnya. Manusia memiliki fikiran, perasaan, status, 
keinginan, dan latarbelakang berbeda yang dibawa kedalam 
organisasi. Oleh karena itu, manajemen sumber daya insani 
berfungsi untuk menghindari kekeliruan penempatan orang 
dalam suatu pekerjaan sebab keefektifan fungsi sumber 
daya insani berdampak besar terhadap kinerja organisasi; ia 
menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan 
organisasi yang efektif.   

Manajemen sumber daya insani juga berperan 
mengelola orang-orang yang bekerja dalam organisasi 



 

  

agar memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan 
organisasi. Awalnya, seorang individu karyawan 
memiliki tujuan tertentu yang berbeda dengan tujuan 
organisasi saat ia bergabung dengan sebuah organisasi, 
bahkan mungkin saja tidak mengetahuinya sama sekali. 
Pada umumnya, bergabungnya seorang individu 
kedalam organisasi didorong oleh keinginan untuk 
bekerja, mencari nafkah, mendapatkan jaminan hidup, 
membina karir, dan lain-lain. Kedua tujuan ini—tujuan 
individu dan tujuan organisasi—diupayakan harus 
sama, sebab jika tidak, akan sulit mengelola sumber daya 
insani yang ada didalam organisasi. Ada beberapa faktor 
yang membuat tujuan-tujuan itu sejalan, misalnya laba. 
Perusahaan akan memberikan imbalan kepada 
karyawan perusahaan yang memperoleh laba. Lalu, 
bagaimana jika tujuan utamanya adalah nonprofit. Tentu 
harus diupayakan cara tepat untuk menyatukan tujuan 
masing-masing yang berbeda. Oleh karena itu, pengelola 
dan pelaksana manajemen sumber daya insani dituntut 
kemampuannya untuk mengintegrasikan kepentingan 
para pekerja dengan kepentingan organisasi secara 
keseluruhan.  
Tujuan manajemen sumber daya insani adalah 
mengakomodir antara keinginan perusahaan yang 
menuntut kontribusi produktif karyawan di tempat 
dimana ia bekerja dan tujuan manusia bekerja. Secara 
umum, tujuan pengelolaan sumber daya insani adalah 
meningkatkan kontribusi produktif sumber daya insani 
pada organisasi dengan cara bertanggungjawab dari sisi 
strategik, etik, dan sosial, sedangkan manusia bekerja 
karena menginginkan sesuatu seperti gaji, penghargaan, 
pemanfaatan waktu, mencapai karir, dan lain-lain. 
Dengan demikian, manajemen sumber daya insani 



 

  

menjadi win-win solution, melakukan sinkronisasi antara 
tujuan organisai dan tujuan individu, sehingga dengan 
bekerja, manusia dapat memberikan kontribusi 
produktif dalam mewujudkan tujuan organisasi 
sekaligus ia dapat memenuhi tujuan pribadi dan 
mencapai derajat lebih tinggi yang memungkinkannya 
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Jusmaliani, 
2011:39-40).  

1.7.  Sejarah  Perkembangan  Manajemen  Sumber  daya            
Insani  

Manajemen merupakan cabang dari ilmu pengetahuan 
sosial yang berkaitan dengan normanorma atau kaidah-
kaidah, lembaga-lembaga, dan kelompok-kelompok 
sosial yang ada dan berkembang dalam kehidupan 
masyarakat. Manajemen yang saat ini populer –bahkan 
dianggap sebagai kunci keberhasilan pengelolaan 
masyarakat atau organisasi perusahaan— menjadi “ciri” 
dari masyarakat modern, karena dengan manajemen 
masyarakat jadi teratur dan perusahaan dapat 
berkembang.   
Secara ilmiah, manajemen muncul sebagai “makhluk 
baru” pada pertengahan abad ke-19 (Harahap, 
1992:121). Manajemen muncul sebagai sebuah ilmu 
pengetahuan merupakan hasil penelitian mereka pada 
bidang usaha secara mendalam, terutama menyangkut 
beberapa orang yang terlibat di dalamnya (Tanthowi, 
1983:16-19). Manajemen juga muncul didorong oleh 
kebutuhan yang mendesak akibat tampilnya periode 
industri dalam sejarah umat manusia, bahkan 
manajemen merupakan produk dari revolusi industri itu 
sendiri yang memerlukan suatu sistem dan cara baru 



 

  

dalam mengelola dan mengendalikan mesin yang makin 
hari makin kompleks (Effendi, 1996:6).   
Manajemen sumber daya manusia mulanya terpadu—
dan memang terpadu—dengan manajemen. Baru pada 
abad ke-20, ia menjadi suatu bidang kajian yang khusus 
mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam 
mencapai tujuan organisasi, menurut Malayu S.P. 
Hasibuan (2009), karena didorong oleh faktor-faktor 
ekonomi, sosial, dan politik.   
Faktor-faktor pendorong secara ekonomi dapat 
dideskripsikan sebagai berikut:  

1. Semakin terbatasnya faktor-faktor produksi 
menuntut agar sumber daya insani dapat bekerja 
lebih efektif dan efisien;  

2. Semakin disadari bahwa sumber daya insani paling 
berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, 
karyawan, dan masyarakat;  

3. Karyawan akan meningkatkan etos kerja, 
kedisiplinan, dan prestasi kerja jika mereka 
memperoleh kepuasan dari pekerjaannya;  

4. Terjadi persaingan yang tajam untu mendapatkan 
tenaga kerja yang berkualitas diantara perusahaan;  

5. Adanya tuntutan keamanan secara ekonomi dimasa 
depan dari karyawan;  

Adapun masalah sosial meliputi:  

1. Adanya pergeseran nilai didalam masyarakat akibat 
kemajuan pendidikan dan teknologi;  

2. Berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil 
pekerjaan akibat adanya spesialisasi pekerjaan;  

3. Semakin menjamurnya pekerja wanita karena 
kodratnya sebagai wanita membutuhkan 
pengaturan;  



 

  

4. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi 
perusahaan semakin variatif, baik kebutuhan 
material maupun nonmaterial.  

Sedangkan secara politis, masalah-masalah itu berkaitan 
dengan:  

1. Hak  azasi  manusia  yang  menuntut 
 untuk diperhatikan;  

2. Organisasi buruh semakin banyak dan kuat;  

3. Campur tangan pemerintah dalam mengatur 
perburuhan semakin banyak;  

4. Persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh 
kesempatan kerja, dan;  

5. Emansipasi wanita yang menuntut persamaan hak 
dalam memperoleh pekerjaan.  

Unsur men (manusia) dalam manajemen— 

secara evolutif—berkembang menjadi suatu bidang ilmu 
manajemen yang disebut manajemen sumber daya 
manusia dari administrasi personalia (kepegawaian), 
manajemen tenaga kerja, manajemen perburuhan, 
manajemen kepegawaian, dan manajemen personalia 
(personnel management). Revolusi industri pada abad 
ke-19 telah merubah skala dunia usaha menjadi besar 
sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja dan cara 
mengelola tenaga kerja pun turut mengalami perubahan 
sehingga produktivitas pun ikut meningkat.  
Namun, manajemen sumber daya manusia— selama 
ini—lebih diarahkan kepada bagaimana membentuk 
sumber daya manusia menjadi aset perusahaan yang 
bisa dioptimalkan untuk memberikan keuntungan 
kepada perusahaan secara maksimal. Optimalisasi ini 



 

  

sering kali membuat sumber daya manusia tersebut 
merasa terbebani seperti sapi perah perusahaan.   
Dalam scientific management, misalnya, akselerasi 
produktivitas tenaga kerja begitu diperhatikan sehingga 
berbagai upaya diciptakan agar output yang 
dihasilkannya meningkatkan. Efisiensi ditingkatkan 
melalui time and motion study dimana gerakan dalam 
melakukan suatu tugas dihitung waktunya sehingga 
sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang 
lebih singkat. Dalam era ini pula, model pengupahan 
dengan piece rate system benar-benar menjadi fokus 
perhatian. Scientific management memang telah 
meningkatkan akselerasi produktivitas, namun–
sayangnya—ia pun melahirkan keterasingan bagi 
pekerja. Mereka diperlakukan sebagai bagian kecil dari 
proses produksi sehingga, pada gilirannya, dapat 
menimbulkan gangguan pada produksi  yang  dapat 
 menurunkan  produktivitas  
(Jusmaliani, 2011:33).   

Hubungan antar manusia mulai diperhatikan dalam 
kajian Hawthorne Studies. Kebutuhan sosial pekerja 
mulai diperhatikan dan tidak hanya pada materi sebagai 
piece-worknya, namun secara keseluruhan mereka tetap 
dianggap sebagai salah satu faktor produksi dengan 
penanganan khusus. Berbagai perubahan yang ada telah 
mengubah pola pengelolaan sumber daya manusia 
dalam organisasi; mulai dari peran manajer dari 
protector dan sceener menjadi planner dan change agent, 
atau sikap karyawan yang semula reactive menjadi 
proactive. Perubahan yang terjadi sampai sekarang 
menuntut keterampilan sumber daya manusia dan 
fleksibilitas kerja yang tidak sama dengan periode 
sebelumnya (Jusmaliani,  



 

  

2011:34).  
Untuk keluar dari problem ini, para pakar manajemen 
berusaha merumuskan pengelolaan sumber daya 
manusia yang bisa menguntungkan perusahaan namun 
tidak merugikan sumber daya manusia itu sendiri. Maka 
muncullah berbagai teori manajemen SDM yang 
dihasilkan dari berbagai experiences dan experiments 
untuk menghasilkan SDM yang berkualitas seperti 
model manajemen ala Jepang, China, atau Barat (Fahmi, 
2014:84).   
Di lain pihak, para pegiat syariah maupun praktisi 
senantiasa mencoba melakukan yang terbaik dengan 
mengadopsi berbagai sumber referensi tentang 
manajemen sumber daya manusia dan memadukan 
konsep-konsep “Barat” dengan konsep Islam. Teori 
manajemen “Barat” yang sesuai dengan nilai-nilai Islam 
dan tidak bertentangan dengannya dieksplorasi dan 
diambil. Sedangkan khazanah peradaban Islam yang 
berkenaan dengan manajemen dan pengaturan sumber 
daya manusia yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan 
generasi setelahnya digali kembali.  
Harus diakui bahwa upaya penggalian dan memadukan 
konsep Islam dengan konsep Barat bukanlah tanpa 
hambatan sebab situasi dan kondisi yang jauh berbeda 
dengan masa Rasulullah. Pada waktu Islam diajarkan, 
organisasi terbesar yang ada diperkirakan adalah 
negara, belum ada perusahaan multinasional yang tidak 
jarang memiliki aset melebihi  

PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  suatu  negara  

(Jusmaliani, 2011:vi) sehingga dituntut kepiawaian 
untuk menggunakan rujukan dalam Islam. Namun 
begitu, pendekatan dan sistematika konvensional 



 

  

mungkin saja dipergunakan sebab ilmu pengetahuan itu 
berkembang secara evolutif dan berkesinambungan di 
atas dasar-dasar yang dibangun oleh generasi 
sebelumnya untuk dilakukan berbagai penyempurnaan. 
Hal ini dimungkinkan sebab Islam mengenal hal yang 
diistilahkan sebagai tsawâbit (principles) yakni sesuatu 
yang bersifat tetap dan ditetapkan oleh Syari’at secara 
tegas atau qath`iy, dan mutaghayyirât (variables) yakni 
faktor-faktor yang memungkinkan untuk terjadinya 
perubahan. Dengan demikian, variabel atau suatu proses 
kegiatan manajerial harus berdasarkan prinsipprinsip 
ajaran Islam. Kegiatan tersebut akan disebut illegal atau 
indisipliner apabila menyalahi prinsipprinsip yang 
melandasinya yang—secara tersirat atau tersurat—
tercantum dalam dua sumber utama ajaran Islam, yaitu 
Alquran dan Hadits. Dari dua sumber itu memungkin 
terjadi sebuah akulturasi yang membentuk satu model 
manajemen yang unik dan menarik (Fahmi, 2014: xix). 
Maka manajemen sumber daya insani adalah 
manajemen sumber daya manusia yang tunduk kedalam 
perspektif ajaran Islam secara utuh.    
  

  

  



 

  

   

BAB II PENDEKATAN DAN  
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Pendekatan digunakan untuk mengenal suatu konsep sehingga 

masalah dapat dipecahkan dengan mudah. Sejauh ini, para ahli 

telah banyak bekerja untuk memperoleh sebuah metode yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah secara tepat  karena 



 

  

tidak ada satu pun teori yang dapat digunakan secara universal 

dalam suatu situasi tertentu.  

   

   

 
2.1. Definisi Pendekatan 

Secara etimologis, pendekatan berarti proses, cara, perbuatan 
mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dan sebagainya). Dalam 
makna terminologis, Pendekatan berarti seperangkat asumsi atau 
kriteria untuk menyeleksi masalah yang relevan dan menjadi standar 
atau tolok ukur yang akan digunakan (Hamruni, 2012:6). Pendekatan 
ini lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan yang 
berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. 

2.2. Urgensi Pendekatan 

Menurut Wilson bangun (2008:30), pendekatan digunakan 
karena tidak ada satu pun teori yang dapat digunakan secara universal 
dalam suatu situasi tertentu, padahal teori tersebut sangat penting 
untuk mengenal suatu konsep sehingga—dengan konsep tersebut—
masalah dapat dipecahkan dengan mudah karena teori merupakan 
informasi sebagai landasan yang kuat dalam pemecahan suatu 
masalah. Sejauh ini, para ahli telah banyak bekerja untuk memperoleh 
sebuah metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 
secara tepat sesuai dengan perubahan lingkungan.  

2.3.  Jenis-Jenis  Pendekatan  dalam  Manajemen Sumber  
         Daya Manusia 

Dalam manajemen sumber daya manusia, menurut Malayu S.P. 
Hasibuan (2009:17), dikenal tiga pendekatan yang dapat digunakan, 
yakni:  



 

  

1) Pendekatan mekanis;  
Pendekatan mekanis menitikberatkan analisisnya kepada 

spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan 
sama dengan mesin. Mesin menggantikan peran tenaga kerja 
manusia untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan pertimbangan 
ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih 
besar dan lebih baik. Dengan spesialisasi, pekerja semakin terampil 
dan efektif. Standarisasi memungkinkan terjadinya pemindahan dan 
pertukaran pekerjaan dari manusia pada mesin. Dengan mekanisasi, 
pekerja hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan, spesialisasi 
semakin mendalam dan pembagian kerja semakin mendetail 
sebagai akibat dari perkembangan perusahaan dan kemajuan 
teknologi.  

2) pendekatan paternalis;  
Pendekatan paternalis menempatkan manajer seperti ayah 

terhadap anak-anaknya. Bawahan diperlakukan dengan baik seperti 
terhadap anaknya sendiri; diberi fasilitas kredit atau pinjaman untuk 
memenuhi kebutuhan, dan sebagainya. 

3) pendekatan sistem sosial.  
Pendekatan sistem sosial memandang bahwa organisasi 

atau perusahaan merupakan suatu sistem yang kompleks dan 
beroperasi dalam lingkungan yang kompleks pula. Pencapaian 
tujuan organisasi atau perusahaan ditentukan oleh kerjasama yang 
harmonis antara sesama karyawan bawahan dengan atasan, serta 
interaksi yang baik diantara karyawan. Pendekatan ini 
mengutamakan hubungan harmonis, interaksi yang baik, saling 
menghargai, saling membutuhkan, dan saling mengisi sehingga 
tercipta sebuah total sistem yang baik. 

Sementara menurut Jusmaliani (2011:8), ada beberapa 
pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen sumber daya 
manusia yang berimplikasi terhadap perlakuan terhadap karyawan. 



 

  

Misalnya, pendekatan manajemen sumber daya manusia yang 
menganggap bahwa organisasi akan tumbuh hanya melalui perhatian 
yang diberikan terhadap kebutuhan karyawan. Dengan demikian, kata 
kuncinya adalah kebutuhan karyawan. Eksistensi manajemen sumber 
daya manusia adalah untuk melayani para manajer dan karyawan 
melalui keahliannya. Pada akhirnya, kinerja dan kesejahteraan pekerja 
adalah tanggungjawab bersama (dual-responsibility) dari atasan 
langsung pekerja dan sumber daya  manusia itu sendiri. 

Pendekatan Strategik beranggapan bahwa manajemen sumber 
daya insani harus memberikan kontribusi terhadap keberhasilan 
organisasi. Jika aktivitas manajer dan bagian sumber daya insani tidak 
membantu organisasi mencapai tujuan strategik, berarti sumber daya 
tidak digunakan secara efektif. Sedangkan pendekatan pro-active 
beranggapan bahwa manajemen sumber daya insani dapat 
meningkatkan kontribusinya terhadap pekerja dan organisasi dengan 
mengantisipasi setiap tantangan sebelum terjadi. Jika hanya reactive, 
maka masalah akan bertumpuk dan peluang akan hilang. Adapun 
pendekatan sistem melihat bahwa manajemen sumber daya insani 
berada dalam sistem yang lebih besar, yaitu organisasi. Oleh karena 
itu, usaha-usaha manajemen sumber daya insani harus dievaluasi 
beradasarkan kontribusinya terhadap produktivitas organisasi. 

Dalam penerapannya, manajer harus selektif memilih metode 
yang efektif dari ketiga pendekatan tersebut dalam menghadapi 
masalah yang ada. 

2.4. Kritik terhadap Pendekatan Sumber Daya Manusia 

Pendekatan mekanis ini membuat pekerja merasa bosan 
terhadap pekerjaannya, mematikan kreativitas, dan mengurangi 
kebanggaan dalam bekerja karena pekerja hanya mengerjakan bagian 
kecil dari pekerjaan tanpa melihat hasil akhir dari sebuah pekerjaan. 
Pertukaran dan penggantian tenaga kerja manusia tidak dapat 



 

  

dilakukan seperti terhadap mesin sebab manusia memiliki fikiran, 
perasaan, cita-cita, harga diri, dan sebagainya sehingga manusia tidak 
dapat dikuasai secara penuh. 

Manusia adalah makhluk hidup yang tentu saja memiliki 
berbagai karakteristik yang berbeda dengan sumber daya lainnya. 
Dalam pandangan konvensional, tenaga kerja manusia dan kapital 
memiliki kedudukan setara dimana keduanya adalah substitusi 
sempurna, keduanya saling menggantikan berdasarkan pertimbang-an 
efisiensi dan produktivitas. Namun implementasi konsepsi substitusi ini 
menimbulkan berbagai masalah ekonomi sosial yang kompleks. 
Eksploitasi upah buruh, pemutusan hubungan kerja, dan berbagai 
bentuk dehumanisasi lainnya yang merupakan implikasi nyata dari 
konsepsi substitusi ini.  

Pendekatan paternalis membuat karyawan jadi malas atau 
manja hingga produktivitas kerja jadi menurun, laba berkurang, 
perusahaan bisa merugi bahkan dapat mengancam kelangsungan 
hidup perusahaan. 

Sedangkan dalam pendekatan sistem sosial, setiap sistem 
senantiasa berkaitan dengan sistem lain yang lebih luas atau lebih 
tinggi, juga berkaitan dengan sub-sistemnya sendiri yang mewakili 
integrasi berbagai sistem dari tingkat yang lebih rendah. Organisasi 
atau perusahaan hanya akan tumbuh dan berkembang jika sistem 
sosial terintegrasi dalam suatu sistem yang harmonis serta berinteraksi 
dengan baik. 

Berbagai pendekatan yang telah dipaparkan diatas 
menunjukkan fokus tertentu tergantung pada situasi dan kondisi 
ditambah subyektivitas pemikiran para pelopornya. Teori ekonomi—
misalnya—dianggap telah melakukan kekeliruan dengan asumsi 
bahwa manusia pada intinya adalah makhluk ekonomi (homo-
economicus). Islam tidak memandang manusia seburuk itu, melainkan 
menempatkannya sebagai makhluk termulia sehingga pengelolaannya 



 

  

pun tidak dengan merendahkannya seperti dalam teori X dan Y dari 
McGregor. Oleh karena itu, pendekatan Islami mencoba menghadirkan 
Tuhan dalam setiap perbuatan dan dalam keputusan terkait dengan 
pekerja dan pekerjaan. Pendekatan ini dapat berlaku universal karena 
Islam membawa rahmat bagi semesta alam (Jusmaliani, 2011:9).  

2.5.  Pendekatan  Lain  dalam  Manajemen  Sumber  Daya  
         Insani  

Untuk menganalisis manajemen sumber daya insani, ada 
pendekatan lain yang dapat digunakan yaitu pendekatan tauhid 
(aqidah), pendekatan syari’ah, dan pendekatan akhlak (Effendy, 
1996:20-31). 

2.5.1. Pendekatan tauhid (aqidah)  

Tauhid adalah ilmu mengenai hubungan antara 

manusia dengan Pencipta, Allah SWT. Manusia 

diciptakan dan ditakdirkan untuk menghuni planet bumi 

ini dengan tugas dan fungsi tertentu, yakni sebagai 

khalîfat Allâh fî al-Ardh (Q.S. Al-Baqarat (2):30) yang 

bertanggung jawab menyebarkan rahmat bagi seluruh 

makhluk (Q.S. Al-Anbiyâ’ (21):107) dengan jalan al-amr 

bi al-ma`rûf  wa al-nahy `an al-munkar (Q.S. Âli `Imrân 

(3):110).  

a. Khalîfat Allâh fî al-Ardh 

Alquran menjelaskan bahwa jin dan manusia Allah ciptakan 
agar senantiasa mengabdi kepada-Nya (Q.S. Al-Dzâriyyât (51):56). 
Manifestasi pengabdian kepada Allah itu adalah dengan diberikannya 
kepercayaan kepada manusia sebagai pengemban amanat Allah (Q.S. 



 

  

Al-Ahzâb (33):72). Etos pengabdian itu akan mendorong lahirnya 
kekuatan untuk memenuhi tugas utamanya sebagai khalîfat Allah di 
muka bumi (Q.S. Al-Baqarat (2):30) untuk memakmurkan kehidupan di 
bumi (Q.S. Hûd (11):61). Privilege sebagai khalîfat mendudukkan 
manusia pada tempat mulia ditengah-tengah makhluk lainnya (Q.S. Al-
Isrâ’ (17):70). Kedudukan keistimewaan manusia disimbolkan dengan 
malaikat diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam (Q.S. Al-
Baqarat (2):34).  

Secara leksikal, khalîfat berarti pengganti, yang kemudian, atau 
yang belakang, berarti juga al-niyâbat (perwakilan atau mandat), dan 
al-qiwwâmat (pengurusan, pemeliharaan, atau pengawasan). 
Prosesnya disebut al-istikhlâf. Menurut `Abd al-Qâdir Awdat, al-
istikhlâf berarti: 

ْسَتْخَلِف َأْو َمَقاَم الَغْْيِ َعَلى َشْيٍئ َما
ُ
 ِإقَاَمُة َخْلٍف يَ ُقْوُم َمَقاَم امل

Berdiri sebagai pengganti untuk orang yang diganti atau 
yang lain atas sesuatu (Hakim, 2016:6). 

Yang dimaksud dengan khalîfat Allâh adalah manusia 
berkedudukan melaksanakan perintah Allah untuk memakmurkan 
bumi. Kedudukan manusia sebagai khalîfat tidak berarti bahwa 
manusia menggantikan posisi Allah sebagai Tuhan di muka bumi 
karena tak ada satupun yang setara dengan Allah SWT. Allah sendiri 
yang secara tegas menetapkan bahwa Adam dan keturunannya 
menjadi khalîfat di muka bumi. Firman Allah SWT: 

   
  

   
   
   

   
  

  
    



 

  

    
     

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 
dan mensucikan Engkau?" Allah berfirman: "Sesungguhnya 
aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S. Al-
Baqarat (2):30). 

Tugas manusia sebagai khalîfat adalah melaksanakan perintah 
Allah untuk memakmurkan bumi. Firman Allah SWT: 

...    
 

  
  

    
       

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 
menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah 
ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 
Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 
memperkenankan (doa hamba-Nya)" (Q.S. Hûd (11):61). 

Yang dimaksud dengan memakmurkan bumi adalah proses 
menjaga, memelihara, mengembangkan, dan memajukan alam guna 
kesejahteraan hidup manusia (Hakim dan Sofyan, 2016:15). Tugas 
kekhalifahan manusia di muka bumi dilakukan dengan tindakan 
eksploitatif (al-istighlâl), investasi (al-istitsmâr), konsumsi (al-istihlâk), 
dan perbuatan hukum (al-tasharruf).   

b. Rahmat lî al-âlamîn 



 

  

Kedudukan sebagai khalîfat Allah fi al-Ardh memiliki peran 
strategis sebagai pengendali terhadap makhluk lain di bumi. Dengan 
aktivitas memakmurkan bumi, manusia memperoleh otoritas untuk 
memanfaat-kan alam yang telah ditundukkan Allah. Untuk 
memungkinkan pelaksanaan tugas tersebut, segala sesuatu yang ada 
di langit dan bumi ditundukkan (dijadikan fasilitas) kepada manusia 
(Q.S. Al-Jâtsiyyat (45):13). Perangkat-perangkat tersebut memang 
telah Allah siapkan sejak awal penciptaannya.  

Tugas manusia untuk memakmurkan bumi ini dimaksudkan 
untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia 
mengemban misi sebagai rahmatan li al-`âlamîn, memberikan 
keselamatan kepada seluruh manusia tanpa melihat pangkat, 
kedudukan, warna kulit, dan lain-lain. Firman Allah SWT: 

    
  
    

“Dan tiadalah Kami mengutusmu melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S. Al-Anbiyâ’ 
(21):107).  

Makna rahmatan li al-`âlamîn sangat luas jangkauan-nya 
karena ia menyangkut seluruh alam. Salah satu dimensinya yang paling 
sederhana ditujukan untuk memperbaiki dan membangun akhlak 
pribadi setiap muslim agar mampu mewujudkan nilai-nilai rahmat 
dalam kehidupannya dengan cara menjadikan diri sendiri menjadi 
individu yang dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi 
masyarakat berdasarkan nilai dan semangat tauhid. 

Ajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai rahmat, 
namun beliau juga sebagai manusia dan sekaligus kepribadiannya 
adalah rahmat yang dianugerahkan Allah SWT. Didalam Alquran surat 
Âli `Imrân (3) ayat 159 dinyatakan: 



 

  

   

    

   

  

  

   

 

  

  

   

   

     

 

    

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Âli `Imrân (3):159). 

Dengan kata lain, profesi sebagai pengusaha, manajer, dan 
pekerja yang berkecimpung dalam dunia bisnis, jika menempatkan 
profesinya dalam kerangka rahmatan li al-`âlamîn, maka secara 
inherent berarti telah sesuai atau “on the track” dengan visi dan misi 
Tuhan.  



 

  

c. Al-amr bi al-ma`rûf wa al-nahy `an al-munkar 

Tugas kekhalifahan manusia di muka bumi 

dilakukan dengan tindakan eksploitatif (al-istighlâl), 

investasi (al-istitsmâr), konsumsi (al-istihlâk), dan 

perbuatan hukum (al-tasharruf) (Hakim dan Sofyan, 

2016:15).Pelaksanaan tugas khilafah dibatasi dengan 

ketaatan kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang-Nya.   

Dengan pendekatan ini, manajemen sumber daya insani tidak 
dapat lepas dari fungsi dan kewajiban manusia yang telah ditetapkan 
oleh Allah SWT. Taat, patuh, dan ikhlas merupakan manifestasi tauhid 
dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya.  

Aqidah atau tauhid bagi kehidupan seorang pegawai memiliki 
peranan, diantaranya: 
1) Tauhid memerdekakan manusia dari perbudakan dan kondisi yang 

membuatnya tunduk kepada selain Allah, seperti jabatan, harta 
kekayaan, dan sebagainya; 

2) Tauhid membentuk kepribadian yang kokoh dan arah hidupnya 
jelas. Hanya kepada Allah ia menghadap, baik dalam kesendirian 
maupun dalam keramaian (Fahmi, 2014:43). 

2.5.2. Pendekatan Syari’ah  

Secara umum, Syari’ah membahas dua persoalan pokok, yakni: 
1) ibadah, baik mahdhat (ibadah yang telah ditetapkan cara 
pelaksanaannya) maupun ghayr mahdhat (ibadah yang tidak 
ditetapkan cara pelaksanaannya), dan; 2) mu’amalah, baik al-
mu`âmalat al-mâdiyyat (mu’amalah yang berhubungan dengan materi 
seperti perjanjian, perdagangan, badan usaha, hubungan kerja, dan 
lain-lain) maupun al-mu`âmalat al-adabiyyat (mu’amalah yang 
berhubungan dengan akhlak).  



 

  

Dalam bidang mu’amalah, prinsip pelaksanaannya dilakukan 
berdasarkan: 

a. Al-Ta`âwun (saling tolong-menolong, bekerja sama) 

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang 
tak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Meskipun beragam, manusia 
memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya 
mencapai kesejahteraan. Manusia tak dapat mencapai kesejahteraan 
sendirian atau dengan cara saling menjatuhkan satu sama lain. Ada 
ketergantungan dan tolong-menolong antar sesama manusia. Allah 
SWT berfirman: 

...   

 

   

  

 

  

   

   

     

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” 
(Q.S. Al-Mâidat (5):2). 

Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam usaha 
mewujudkan kesejahteraan. Kerja sama adalah upaya untuk saling 
mendorong dan saling menguatkan satu sama lain dalam menggapai 
tujuan bersama. Hanya saja, saling menolong dan bekerja sama itu 
dibatasi dengan larangan saling menolong dalam perkara dosa dan 
pelanggaran (permusuhan). Oleh karena itu, kerja sama akan 



 

  

menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup 
secara harmonis.  

Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk saling membantu, 
menolong, dan mengembangkan semangat persudaraan diantara 
kaum muslimin. Dalam sabdanya: 

ِعَباًدا اْخَتَصَمُهُم هللاُ بَِقَضاِء َحَواِئِج النَّاِس َحب َّبَ ُهْم ِإََل اخَلْْيِ  ِإنَّ للِ 
 َوَحبََّب اخَلْْي إِلَْيِهم، ان َُّهُم اآلِمنُ ْون ِمن َعَذاِب يَ ْوِم الِقَياَمة

“Sesungguhnya Allah memiliki beberapa orang hamba 
yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, 
menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap kebajikan dan 
kebajikan itu cinta terhadap mereka. Mereka adalah 
orang-orang yang selamat dari azab hari kiamat” (Sinn, 
1984:91).   

b. Al-Adl (adil) 

Al-Adl (adil), secara etimologis, berarti tidak berat sebelah, 
tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Secara 
terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, 
baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu 
menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga 
berarti tidak berpihak atau berpegang pada kebenaran. Adil pun 
berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya (Dahlan, I, 1997:25). 
Secara garis besar, keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 
dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak 
dan kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan 
dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan 
dalam setiap aspek kehidupan (Misanam, 2008:59). Adil juga berarti 
tidak menzhalimi dan tidak pula dizhalimi (Mujahidin, 2007:15). 
Pengertian ini membawa implikasi bahwa pelaku ekonomi tidak boleh 
mengejar keuntungan pribadi apabila merugikan orang lain atau 
merusak alam. Tidak dibenarkan pula satu golongan manusia 



 

  

menzhalimi atau mengeksploitasi golongan yang lain sehingga masing-
masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan 
dengan yang lain karena kerakusannya.  

Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil, diantaranya 
dalam firman-Nya: 

  

  

 

 

   

  

  

  

   

    

  

 

 

 

   

  

     

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. 
Namun apabila yang satu melanggar perjanjian terhadap 
yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Apabila 
dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut 
keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S. Al-
Hujurât (49):9). 



 

  

Berdasarkan makna-makna diatas, muatan adil dapat 
diturunkan kedalam berbagai nilai, seperti: 

1) Persamaan perlakuan dimata hukum; artinya, setiap orang 
memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar 
apapun juga dan memiliki kesempatan yang sama, baik dalam 
seleksi, penempatan, promosi, dan sebagainya. 

2) Persamaan kompensasi; artinya, kompensasi diberikan sepadan 
dengan pengorbanan (kerja) yang telah dilakukan. Pengorbanan 
yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak bagi seseorang 
untuk memperoleh balasan yang sepadan dengan 
pengorbanannya itu. 

3) Moderat; artinya seseorang harus mengambil posisi tengah-
tengah, tidak mengambil keputusan yang memberatkan satu pihak 
dan meringankan pihak yang lain, misalnya dalam pemberian 
kompensasi, dan lain-lain. 

4) Proporsional; artinya tidak selamanya adil itu dimaknai sama 
melainkan disesuaikan dengan ukuran setiap individu, baik dari sisi 
tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, 
maupun kontribusi yang diberikan (Misanam, 2008:60-61). 

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. 
Keadilan ditempatkan sebagai unsur paling utama dalam maqâshid 
syarî`at; Ibn Taymiyyat menyebutnya sebagai nilai paling utama dalam 
tuhid, Sayyid Quthb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang 
komprehensif dan terpenting dalam aspek kehidupan, sedangkan 
Muhammad `Abduh menganggap kezhaliman (al-zhulm) sebagai 
kejahatan paling buruk dalam kerangka nilai-nilai Islam sebab 
menegakkan keadilan dan memberantas kezhaliman adalah tujuan 
utama dari risalah para Rasul (Misanam, 2008:59). Allah SWT 
berfirman: 

  

 



 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

  

  

   

  

   

   

    

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 
turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) 
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami 
ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat 
dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka 
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui 
siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya 
Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
kuat lagi Maha Perkasa” (Q.S. Al-Hadîd (57):25). 

Antara manajemen sumber daya insani dan syari’ah ada 
“benang-merah” yang menghubungkan keduanya. Manajemen, 
dengan fungsi, unsur, kegiatan, dan prosesnya, menempatkan manusia 
sebagai postulat dan fokusnya, sedangkan syari’ah memuat prinsip 
esensial manajemen dalam kegiatan, fungsi, dan prinsip-prinsip 
mengatur hubungan antara manusia dalam satu kesatuan tertentu dan 



 

  

manusia dengan kesatuan lainnya yang terlibat dalam manajemen. 
Syari’ah sebenarnya mensyaratkan keterlibatan aktif untuk 
menginternalisasikan dan mengekspresikannya dengan kesadaran 
penuh ke dalam tindakan, baik secara diam-diam maupun terang-
terangan.  

Seperti telah dikemukakan bahwa al-insân al-kâmil, menurut 
Iqbâl, akan lahir selain melalui penguasaan diri sebagai bentuk tertinggi 
kesadaran tentang pribadi dan kekhilafahan ilahi, juga lahir karena 
ketaatannya pada hukum. Oleh karena itu, syari’ah adalah perspektif 
yang membimbing individu dalam melihat, berfikir, dan bertindak 
terhadap realitas yang ada dan mentransformasikan tindakan-tindakan 
sekuler ke dalam tindakan-tindakan relijius (ibadah) yang akan 
mempengaruhi kehidupan spiritual individu (Triyuwono, 2000:13). 

2.5.3. Pendekatan Akhlak  

Secara bahasa, akhlak (al-akhlâq, bentuk jamak dari al-khulq) 
berarti kebiasaan, perangai, dan tabiat. Akhlak, dalam makna 
terminologis, adalah tingkah laku yang lahir dari manusia dengan 
sengaja, tidak dibuat-buat, dan telah menjadi kebiasaan 
(Dahlan,I,1997:73).  

Persinggungan antara akhlak dengan manajemen sumber daya 
insani adalah bahwa manajemen berbicara tentang implementasi 
kombinasi yang harmonis dengan menggunakan cara-cara yang baik 
dalam melaksanakan dan mengelola sesuatu untuk mencapai hasil 
maksimal dan dengan pengorbanan sekecil mungkin, sedangkan akhlak 
berbicara tentang penilaian (value system) dari perbuatan baik dan 
buruk; apakah sesuatu itu baik apabila diukur dengan metoda 
penilaian. Oleh karena itu, banyak sekali persinggungan antara 
keduanya, terutama penilaian antara baik dan buruk yang menetapkan 
syarat-syarat bagi para manajer yang bertanggung jawab dalam 



 

  

pelaksanaan manajemen seperti kejujuran, integritas pribadi, 
kesungguhan (juhud), dan lain-lain (Effendy, 1996:30).  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, al-insân al-kâmil adalah 
konsep yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh 
manusia ideal. Al-insân al-kâmil tak lain adalah seorang mu’min yang 
didalam dirinya terdapat kekuatan, wawasan, perbuatan, dan 
kebijaksanaan yang tergambar dalam al-akhlâq al-nabawiy karena 
akhlak Nabi Muhammad SAW itu diakui unggul oleh Allah SWT dan 
menjadi teladan. Firman-Nya:  

  

      

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 
yang agung” (Q.S. Al-Qalam (68):4). 

    

   

   

  

  

  

     

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan dia banyak menyebut Allah” (Q.S. Al-Ahzâb (33):21). 

Karena itu, kita harus ikut berjalan diatas jalan yang telah 
ditempuh Nabi, berperilaku selaras dengan apa yang telah 
diimplementasikan lebih dari empat belas abad yang lalu. Itulah yang 
dimaksud dengan benchmarking, proses pembandingan dan 
pengukuran operasi atau proses internal organisasi terhadap mereka 
yang terbaik dalam kelasnya, baik dari dalam maupun dari luar 



 

  

(Ismanto, 2009:210). Benchmarking dalam kajian ini adalah kualitas 
sumber daya insani terbaik yang menjadi rujukan. Metode ini bukan 
hanya sekedar pendekatan manajemen belaka, melainkan memiliki 
dimensi ibadah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah SWT dalam 
melaksanakan perintah-Nya.  

Benchmarking merupakan proses mengumpulkan data dari 
organisasi dan dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. 
Hasil dari proses ini akan menjadi patokan untuk memperbaiki 
organisasi secara terus-menerus. Tujuannya adalah meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman tentang organisasi sendiri dan 
keadaannya dibandingkan dengan organisasi lain, bagaimana 
organisasi dapat dikembangkan sehingga menjadi yang terbaik 
(Ismanto, 2009:210). Yang terbaik dari Nabi dan menjadi patokan 
adalah kualitas sumber daya insani, manusia-manusia di era Rasulullah 
SAW dan era manusia-manusia terbaik sebagai buah dari proses 
pendidikan, pembinaan, dan pelatihan dari Rasulullah SAW, yakni dua 
generasi setelah beliau. Dalam sebuah riwayat dari Imrân ibn Hushayn, 
seperti tercantum dalam kitab Shahîh al-Bukhâriy Nomor 3650, 
Rasulullah SAW bersabda: 

ُر الُقُرْوِن قَ ْرِن ُُثَّ الَِّذْيَن يَ ُلْونَ ُهم ُُثَّ الَِّذْيَن يَ ُلْونَ ُهم   َخي ْ
“Sebaik-baiknya umatku adalah pada masaku, kemudian 
orang-orang yang setelah mereka (genaerasi berikutnya), 
kemudian orang-orang yang setelah mereka” (HR Al-
Bukhariy). 

Ciri terpenting dari generasi terbaik ini adalah mereka mereka 
telah mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan mereka pun ridha 
kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: 

 

  

 

 



 

  

 

 

  

  

  

   

  

 

  

   

 

     

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 
(masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah 
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah 
dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. 
mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar” 
(Q.S. Al-Tawbat (9): 100). 

Sifat atau karakter Nabi Muhammad SAW itu telah dikenal luas 
namun relatif jarang diimplementasikan menjadi key success factors 
dalam dunia manajemen. Sifat atau karakter nabawiyyat itu adalah 
shiddîq (benar dan jujur), amânat (terpercaya atau credible), tablîgh 
(mampu menyampaikan atau komunikatif), dan fathânat (bijaksana 
atau cerdas). Keempat sifat ini menjadi karakter ideal yang harus 
dimiliki sumber-daya insani. Sekalipun disadari bahwa sulit memiliki 
keempat sifat tersebut sekaligus dengan bobot yang sama dengan 
Nabi, namun penekannya pada satu atau lebih dari sifat-sifat tersebut 
perlu dilakukan dalam menyesuaikan pada kebutuhan pekerjaan 
(Jusmaliani, 2011:22-23). 



 

  

Shiddîq berarti benar dan jujur. Artinya, Rasul mempunyai sifat 
jujur dalam menyatakan sesuatu yang benar atau salah. Kejujuran itu 
dilakukan semata-mata ketaatannya kepada Allah SWT dan 
kecintaannya kepada umat manusia. Ungkapan yang dikatakannya 
tidak ada yang dusta atau mengandung hal-hal yang akan 
mencelakakan manusia.  

Shiddîq berarti sumber daya insani harus jujur sehingga dapat 
diandalkan dalam melakukan pekerjaan. Sifat shiddîq menempatkan 
kebenaran dan kejujuran sebagai nilai bajik utama dalam perilaku 
seorang muslim sehingga ia mampu berfikir, berkata, dan berbuat yang 
benar. Karyawan atau pekerja yang jujur sangat disenangi dan akan 
memunculkan kepercayaan (trust). Ini adalah modal besar ditengah-
tengah budaya mark-up yang telah meraja lela. 

Amânat maksudnya ialah kepercayaan yang dilimpahkan Allah 
SWT kepada Rasul untuk menjadi penuntun manusia. Tak ada seorang 
rasul pun yang berkhianat karena sifat khianat bertentangan dengan 
kedudukannya sebagai makhluk yang mulia dan utama. Amanah 
adalah sifat dapat dipercaya dalam mengemban tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. Rasulullah senantiasa menunaikan apapun yang 
dipercayakan kepadanya dengan benar, menyeluruh, dan sempurna 
sehingga beliau dikenal sebagai penjaga amanah yang sempurna.  

Amanat berarti sikap sumber daya insani yang dapat dipercaya 
dalam mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sifat 
shiddîq akan melahirkan sifat amanat sebagai hasil dari kebenaran dan 
kejujuran tadi, yakni perilaku akhlaq yang dapat dipercaya yang 
melekat menjadi identitas. Dengan demikian, shiddîq (benar) dan 
amanat (dapat dipercaya) merupakan nilai yang terkait satu sama lain. 
Dengan melekatnya amanah dalam diri seseorang, ia akan mudah 
menerima kepercayaan untuk mengurusi hal atau tugas yang 
dibebankan kepadanya. Mungkin ini yang dimaksud dengan 
trustwortiness, nilai kualitas kepribadian yang diakui karena sudah 



 

  

sedemikian yakinnya orang lain terhadap reputasi kebenaran dan 
kejujuran orang yang menyandang akhlak tersebut.  

Tablîgh berarti mampu menyampaikan segala sesuatu yang 
diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umat. Tidak ada satu 
pun yang disimpan atau disembunyikan, meskipun yang 
disampaikannya itu pahit didengar orang. Tablîgh adalah sikap 
transparan dan bertanggung jawab terhadap setiap hal yang menjadi 
amanat yang diberikan kepadanya. 

Tablîgh berarti sikap sumber daya insani yang transparan dan 
tanggung jawab terhadap setiap hal yang merupakan amanah yang 
diberikan kepadanya. Orang yang memiliki sifat shiddîq dan amanat 
akan lahir tanggung jawab didalam dirinya, tanggung jawab untuk 
menyampaikan hal-hal penting yang terkait dengan tanggung jawab 
yang diembannya. ini yang disebut tablîgh, sifat transparan yang tidak 
mungkin menyembunyikan sesuatu yang penting hanya untuk 
kepentingan pribadi, baik pengetahuan, informasi, dan sebagainya. 
Orang yang memiliki sifat ini akan berperan penting di tengah-tengah 
masyarakat yang melingkupi-nya, termasuk organisasi atau 
perusahaan.  

Dalam konteks komunikasi, ada cara-cara dan momen-momen 
tertentu yang harus disampaikan secara spesifik; manajer, misalnya, 
harus mampu menyampaikan apa yang diketahuinya sebagai 
pembelajaran bagi karyawan, termasuk hal-hal yang mungkin dianggap 
merugikan seperti pemecatan. 

Fathânat artinya cerdas atau bijaksana. Seorang rasul memiliki 
sifat fathânat ini sehingga ia mampu melaksanakan tugas dengan baik 
dan menyelesaikan setiap persoalan dengan baik pula. Fathânat 
adalah sikap profesional dalam melakukan berbagai pekerjaan.  

Fathanat berarti sikap sumber daya insani yang profesional 
dalam melakukan berbagai pekerjaan. Kualitas kecerdasan 



 

  

(competence and expertness) ini mutlak dibutuhkan sebagai modal 
dasar kesuksesan didalam pekerjaan. Karyawan atau pekerja yang 
cerdas mampu belajar menyerap hal-hal baru dengan cepat, mampu 
beradaptasi dengan teknologi baru, cara kerja yang baru, dan 
sebagainya. Tanpa karyawan yang cerdas, perusahaan akan sulit 
menghasilkan inovasi-inovasi baru.  

Dengan demikian, keempat sifat prophetic tersebut, shiddîq, 
amanat, fathanat, dan tablîgh, menjadi sifat-sifat yang harus dimiliki 
untuk meraih kesuksesan hidup, baik dalam kehidupan dunia maupun 
akhirat.  

2.6. Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Insani 
Fungsi manajemen (management functions) dari manajemen 

sumber daya insani meliputi: 
1. Planning (perencanaan); fungsi perencanaan sumber daya insani 

terutama adalah untuk membantu pimpinan perusahaan 
mengetahui informasi yang lengkap dan mendapatkan nasihat atau 
saran-saran yang berkaitan dengan pegawai. 

2. Organizing (pengorganisasian); manajer sumber daya insani harus 
merancang suatu organisasi yang berisikan hubungan antara 
pekerjaan atau jabatan, personel, dan faktor-faktor fisik, serta 
membentuk organisasi, kemudian membaginya kedalam unit-unit 
yang sesuai dengan fungsi yang berbeda-beda pada unit-unit 
organisasi, tetapi mempunyai tujuan yang sama. 

3. Directing (pengarahan); yakni memberi petunjuk atau mengajak 
para pegawai agar mereka secara sadar mau melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan perusahaan. Pengarahan 
dimaksudkan agar pegawai giat bekerja secara sukarela tanpa 
merasa dirinya dipaksa dan mau bekerja sama dengan pegawai 
lainnya dalam perusahaan. 

4. Controlling (pengendalian); yakni melihat, mengamati, dan menilai 
tindakan atau pekerjaan pegawai, apakah mereka benar-benar 



 

  

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hasil atau target yang 
direncanakan. 

Adapun fungsi operasi (operative functions) dari manajemen 
sumber daya insani meliputi: 
1. Procurement (pengadaan); fungsi pengadaan ini berkaitan dengan 

mendapatkan jenis dan jumlah tenaga kerja yang penting untuk 
mencapai tujuan-tujuan organisasi, meliputi rekrutmen, seleksi, 
dan penempatan. 

2. Development (pengembangan); yakni pengembangan yang 
berkaitan dengan peningkatan keahlian melalui pelatihan yang 
penting bagi kinerja pekerjaan. 

3. Compensation (kompensasi); yakni pemberian upah yang cukup 
dan wajar kepada tenaga kerja atas kontribusi atau jasa mereka 
terhadap tujuan-tujuan organisasi. Biasanya, kompensasi diterima 
dalam bentuk uang ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain.  

4. Integration (integrasi atau penyatuan); dalam fungsi ini, pegawai 
diminta untuk mengubah pandangan, kebiasaan, dan sikap-sikap 
lainnya yang selama ini kurang menguntungkan bagi perusahaan 
agar disesuaikan dengan keinginan dan tujuan perusahaan. 

5. Maintenance (perawatan atau pemeliharaan); fungsi ini berusaha 
untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada. 

6. Separation (pemisahan, pelepasan atau pensiun); fungsi ini 
berhubungan dengan pegawai yang sudah lama bekerja pada 
perusahaan. Fungsi utamanya adalah menjamin pensiun pegawai.  

Kajian fungsi operasi dari manajemen sumber daya insani 
tersebut menjadi ruang lingkup pembahasan ini dan akan dipaparkan 
dalam bab-bab berikutnya. 
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Perencanaan sumber daya insani menentukan apa yang akan 

dilaksanakan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, 

maupun jangka panjang, termasuk langkah strategis yang penting 



 

  

untuk merumuskan jumlah dan kualifikasi sumber daya insani yang 

dibutuhkan.  

   

   
 
3.1. Definisi Perencanaan Sumber Daya Insani 

Merencanakan sumber daya insani adalah proses menentukan 
jabatan apa yang harus diisi dalam organisasi dan bagaimana 
mengisinya (Jusmaliani, 2011:61). Perencanaan sumber daya insani, 
menurut Michael Amstrong seperti dikutip Gaol (2014:81), adalah 
menaksir kebutuhan terhadap orang-orang dimasa mendatang, baik 
jumlah maupun tingkat keahlian atau kecakapannya, merumuskan dan 
menerapkan rencana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
tersebut melalui rekrutmen, pelatihan, pengembangan, atau apabila 
perlu pengurangan biaya, mengambil langkah untuk meningkatkan 
produktivitas dan tingkat kepemilikan serta untuk memperkenalkan 
fleksibilitas dalam mempekerjakan orang-orang.  

Dengan demikian, perencanaan sumber daya insani 
merupakan perkiraan kebutuhan pekerja dimasa yang akan datang, 
baik kualitas maupun kuantitasnya, merencanakan orang-orang yang 
akan mengerjakan berbagai tugas dan pekerjaan dalam organisasi. Ia 
merupakan proses analisis dan simulasi kebutuhan sumber daya 
manusia sesuai dengan data rekapitulasi kekuatan sumber daya insani 
yang dimiliki, dikaitkan dengan rencana pengembangan dimasa 
mendatang.  

Perencanaan sumber daya insani merupakan hal penting 
karena dari perencanaan ini ditentukan apa yang akan dilaksanakan, 
baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. 
Termasuk didalam pengelolaan sumber daya insani, perencanaan 
merupakan langkah strategis yang penting untuk merumuskan jumlah 



 

  

dan kualifikasi sumber daya insani yang dibutuhkan. Jumlah dan 
kualifikasi yang tidak sesuai akan merugikan organisasi sebab jumlah 
yang berlebihan adalah pemborosan dan sulit melakukan pengawasan, 
sedangkan jumlah yang kurang tidak akan memberikan hasil yang baik, 
atau kualifikasi yang tidak sesuai menunjukkan bahwa organisasi tidak 
menempatkan orang yang cocok untuk suatu pekerjaan tertentu yang 
akan berdampak negatif dalam banyak hal.  

Oleh karena itu, menurut Jusmaliani (2011:64-65), ada 
beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dalam memperkirakan 
kebutuhan tenaga kerja, diantaranya: 
1. Struktur industri dimana perusahaan berada. Ini berkaitan erat 

dengan tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan. Semakin 
ketat persaingan maka perusahaan perlu memiliki keunggulan 
dibanding dengan pesaingnya, dan keunggulan ini diperoleh 
diantaranya dari tenaga kerja yang dimiliki; 

2. Strategi dan tujuan perusahaan. Strategi didukung oleh sumber 
daya insani, begitu pula upaya mewujudkan tujuan. Keduanya 
sangat berpengaruh dalam perencanaan sumber daya insani, dan; 

3. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dapat 
dikelompokkan kedalam penawaran eksternal dan penawaran 
internal. Penawaran eksternal dipengaruhi diantaranya oleh 
kondisi angkatan kerja yang dimiliki. Sedangkan penawaran 
internal dipengaruhi oleh kondisi pekerja yang dimiliki saat ini; 

4. Ramalan permintaan tenaga kerja. Ini dipengaruhi oleh perubahan 
teknologi, sikap konsumen dan pola pembelian, kondisi 
perekonomian baik lokal, nasional, maupun internasional, regulasi 
pemerintah, dan lain-lain. 

Sebelum melakukan kegiatan perencanaan sumber daya insani, 
terlebih dahulu dilakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan 
pendahulu. Kegiatan pendahulu ini sangat penting sebab ia 
menentukan kegiatan selanjutnya. Diantara kegiatan pendahulu 
adalah analisis arus-kerja (work-flow analysis), analisis jabatan (job 



 

  

analysis), setelah itu diikuti dengan deskripsi jabatan (job description) 
kemudian spesifikasi jabatan (job specification). Setelah kegiatan 
pendahulu dilakukan, barulah perencanaan yang sebenarnya dapat 
dilaksanakan.    

3.2. Analisis Arus Kerja (Work-Flow Analysis)  

Rancangan arus kerja adalah proses menganalisis tugas-tugas 
(task) yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa sebelum 
tugas-tugas tersebut dialokasikan dan dibebankan kepada karyawan 
(Jusmaliani, 2011:52). Analisis ini menjadi alat bagi manajer untuk 
memahami semua tugas yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk 
yang berkualitas. Setelah  memahami benar rancangan baru dapat 
ditentukan tentang beberapa tugas yang dapat dikelompokkan 
menjadi suatu pekerjaan yang mungkin dapat dikerjakan oleh satu 
orang. Sebaliknya, jika proses ini dikerjakan dari awal sekali maka 
analisis arus-kerja dilakukan dalam skala organisasi. Kemudian barulah 
tugas dan pekerjaan tersebut dikelompokkan. Kelompok-kelompok 
inilah yang menjadi bagian organisasi dan proses ini disebut 
deprtementalisasi. 

Dalam lintasan sejarah Islam, analisis arus kerja (work-flow 
analysis) ini tidak dipaparkan secara terperinci. Hanya saja, kegiatan ini 
juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Beberapa indikator 
yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan Al-Khulafâ’ al-Râsyidûn 
melakukan analisis arus kerja dapat dilihat pada penolakan Rasulullah 
SAW terhadap permintaan beberapa orang sahabat untuk diangkat 
menjadi gubernur atau menjadi qâdhi, misalnya Rasulullah SAW 
menolak keinginan pamannya atau Abu Dzarr al-Ghifâriy untuk 
diangkat menjadi gubernur. Artinya, Rasulullah memang 
membutuhkan pegawai untuk mengemban tugas tersebut dan para 
sahabat mengetahuinya sehingga ada beberapa orang sahabat yang 
mengajukan diri untuk mengisi kekosongan tersebut.  



 

  

Contoh lain,  menurut Jusmaliani (2011:82), `Umar ibn al-
Khaththâb mengangkat para pegawainya secara seksama, sesuai 
dengan karakter suatu masyarakat yang dipimpinnya. Seperti teori X 
dan Y, dimana keberhasilan ditentukan oleh kesesuaian antara 
karakter pemimpin dengan karyawan yang dipimpinnya, `Umar ibn al-
Khaththâb pernah dibuat bingung saat mencari pemimpin untuk 
wilayah Kuffah. `Umar berkata: 

َأعَياِِن َأْهَل الُكْوفَة ِان اْستَ ْعَمْلُت َعَلْيِهْم لَيِ ًنا اْسَتْضَعُفْوُه 
ًنا  تُ ُهْم الَقِويُّ َشَكْوُه َوَلَوَدْدُت َأِن ِ َوَجْدُت َقِوًّيا أَِمي ْ َوِاْن َولَّي ْ

 ُمْسِلًما اْستَ ْعَمَلُه َعَلْيِهْم.

“Tolonglah aku wahai penduduk Kufah. Jika aku 
mengangkat seorang pemimpin yang lembek, maka kalian 
akan melemahkannya. Jika aku mengangkat pemimpin 
yang kuat dan tegas, kalian akan melaporkannya. Aku akan 
senang sekali apabila menemukan seorang muslim yang 
kuat dan dapat dipercaya. Aku akan mengangkatnya 
menjadi pemimpin kalian” (Sinn, 1984:82). 

Jika `Umar mengangkat orang yang lunak, mereka akan menekan. Jika 
yang diangkat orang yang kuat, mereka akan mengeluh. Di sinilah 
`Umar mencari profil ideal seorang gubernur yang cocok untuk 
memimpin Kuffah, yakni sosok muslim sejati yang kuat dan jujur.  

3.3. Analisis Jabatan (Job Analysis)  

Analisis jabatan (job analysis) dapat diartikan dengan suatu 
prosedur untuk menentukan tugas-tugas dengan keterampilan yang 
dibutuhkan untuk suatu tugas dan sumber daya insani dengan 
kualifikasi tertentu untuk mengemban tugas tersebut (Jusmaliani, 
2011:50). Ini merupakan pola dari tugas-tugas pekerjaan dan tanggung 
jawab yang dapat dikerjakan oleh seseorang. 



 

  

Analsis jabatan ini dilakukan dengan cara: 
1) Mengidentifikasi tugas-tugas dan perilaku yang diperlukan; 
2) Melakukan spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan 
atau tugas-tugas dalam suatu jabatan. 

Sebelum melakukan analisis jabatan, menurut Jusmaliani 
(2011:55), terlebih dahulu harus dilakukan tahapan-tahapan 
pengumpulan informasi, yakni: 

1. Menemu-kenali jabatan-jabatan yang akan dianalisis. Pada 
perusahaan besar, analisis harus memuat daftar jabatan dari 
catatan gaji, bagan organisasi dibantu dengan diskusi dengan 
pekerja dan supervisornya. 

2. Mengembangkan daftar pertanyaan untuk analisis jabatan. Yang 
dicari adalah tugas, tanggung jawab, kemampuan manusia, dan 
standar kinerja dari jabatan yang akan diinvestigasi.  

3. Mengumpulkan informasi analisis jabatan. Untuk memilih cara 
yang tepat, analis harus melakukan evaluasi terhadap penggunaan 
metode, wawncara, panel ahli, kuesioner, log-book pekerja, 
observasi, dan kombinasi dari teknik-teknik ini. 

Menurut Cascio, dalam Jusmaliani (2011:55), terdapat lima 
metode yang dapat digunakan analis untuk melakukan analisis jabatan, 
yakni:  
1. Kinerja jabatan (job performance). Dengan pendekatan ini, analis 

melakukan pekerjaan yang sedang diteliti sehingga ia memiliki 
gambaran dari tangan pertama apa yang dibutuhkan jabatan itu; 

2. Observasi. Dengan cara ini, analis mengamati pekerja atau 
kelompok pekerja melakukan pekerjaannya; 

3. Wawancara. Di sini, analis mengandalkan deskripsi pekerja tentang 
apa yang dikerjakannya, mengapa, dan bagaimana; 

4. Insiden kritis (critical incidence). Ini merupakan potret yang 
memuat laporan singkat aktual perilaku khusus pekerja yang efektif 



 

  

dan tidak efektif. Setelah mengumpulkan informasi dari mereka 
yang mengetahui untuk membuat suatu gambaran jelas dari 
persyaratan pekerja; 

5. Daftar pertanyaan terstruktur. Pendekatan ini berorientasi pada 
pekerja atau persyaratan kemampuan. Isi daftar pertanyaannya 
meliputi tugas-tugas (apa yang harus dikerjakan), perilaku 
(bagaimana melakukan pekerjaan) atau keduanya. 

Hasil dari analisis jabatan adalah informasi tentang persyaratan 
jabatan. Dengan demikian, informasi dari analisis jabatan dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manajemen seperti seleksi, 
penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, evaluasi jabatan, 
perencanaan karir, desain ulang pekerjaan, perencanaan sumber daya 
insani, dan lain-lain. Informasi ini kemudian dikembangkan menjadi 
deskripsi jabatan (job description), spesifikasi jabatan (job 
specification), dan standar jabatan (job standards).  

3.4. Deskripsi Jabatan (Job Description)  

Deskripsi jabatan adalah uraian pernyataan tertulis yang 
menjelaskan tentang apa yang secara aktual dilakukan oleh pemangku 
jabatan, bagaimana ia mengerjakannya, dan dalam kondisi apa 
pekerjaan itu dilakukan (Jusmaliani, 2011:56). Dengan demikian, 
deskripsi jabatan merupakan uraian jabatan berupa pernyataan 
tertulis yang menerangkan kewajiban-kewajiban, kondisi kerja, dan 
aspek-aspek lain dari suatu jabatan yang khusus.  

Meskipun formatnya bervariasi, namun pada umumnya, 
deskripsi jabatan itu meliputi: 1) identitas jabatan (job identity) yang 
memberi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan yang 
menggunakan angka, huruf, atau keduanya yang memberikan 
ringkasan dari jabatan tersebut; 2) Ringkasan jabatan (job summary); 
3) Hubungan dengan jabatan lain, tanggungjawab, dan tugas-tugas 



 

  

yang harus dilakukan; 4) wewenang yang ada pada jabatan tertentu; 5) 
Standar kerja; 6) Kondisi kerja, dan; 7) Spesifikasi jabatan.    

Dalam catatan sejarah, Rasulullah menguraikan job description 
meskipun tidak dalam format tertulis. Misalnya, Rasulullah membekali 
`Aliy ibn Abû Thâlib dengan petunjuk sebagai berikut: “Aku telah 
mengutus engkau dengan kepercayaan. Jelaskanlah hal ini kepada 
manusia. Dahulukan urusan orang yang hina dari orang yang mulia, 
orang yang lemah dari orang yang kuat, urusan wanita dari kaum laki-
laki, dan janganlah engkau menerima intimidasi dari seseorang atas 
persoalan engkau. Bermusyawarahlah dengan Alquran karena Alquran 
adalah imam kamu” (Jusmaliani, 2011:57).  

Contoh lain, ketika Rasulullah SAW memberi tugas kepada 
Mu`âdz ibn Jabal ke Yaman, Rasul menguraikan tugas jabatan sebagai 
berikut: “Persoalan utama yang harus engkau dakwahkan kepada 
mereka adalah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Jika 
mereka tidak mengetahui Allah, beritahukanlah kepada mereka bahwa 
Allah mewajibkan membayar zakat. Zakat diwajibkan kepada orang-
orang kaya dan selanjutnya dibagikan kepada kaum fakir miskin. Jika 
mereka menaatinya maka ambillah dari mereka dan jaga kemuliaan 
harta mereka. Takutlah pada doa orang yang terzhalimi sebab tidak 
ada hijab antara doa mereka dan Allah” (Jusmaliani, 2011:57). Uraian 
jabatan yang dipegang `Aliy ibn Abû Thâlib dan Mu`âdz ibn Jabal diatas 
cukup jelas meskipun tidak dalam format yang lengkap seperti yang 
diuraikan job description saat ini.  

Hal yang sama juga dilakukan oleh Al-Khulafâ’ al-Râsyidûn. 
Misalnya, ketika mengangkat seorang pejabat, khalifah Umar ibn al-
Khaththab membacakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
pegawai di mesjid. Ini dimaksudkan agar para pegawai mengetahui job 
description secara jelas serta memahami batasan wewenang dan 
tanggung jawab mereka. Selain itu, dengan harapan kaum muslimin 
yang hadir di mesjid mengetahui batasan wewenang dan tanggung 



 

  

jawab pemimpinnya, kaum muslimin yang menjadi saksi dapat 
memberikan koreksi jika terjadi tindakan menyimpang (Sinn, 
2006:112). Baru setelah itu, khalifah mensyahkan jabatan tersebut 
dengan memberikan tanda stempel yang disaksikan oleh beberapa 
orang sahabat Anshâr dan Muhâjirûn.  

3.5. Spesifikasi Jabatan (Job Specification) 

Spesifikasi jabatan (job specification) adalah daftar 
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karak-teristik lain yang 
harus dimiliki individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan 
(Jusmaliani, 2011:58). Job specification merupakan pengetahuan dan 
keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan standar. Dengan demikian, deskripsi spesifikasi jabatan 
merupakan dokumen tertulis yang berisi tugas dan tanggungjawab 
setiap pekerja, ikhtisar pekerjaan dan kegiatan utamanya selain 
persyaratan yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut.  

Spesifikasi jabatan dibutuhkan untuk memper-tegas dan 
memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab si pengisi jabatan. 
Ia menjelaskan apa yang diminta dari pekerja yang memegang jabatan 
tersebut dan keterampilan apa yang menjadi syarat. Dengan demikian, 
spesifikasi jabatan memberi jawaban terhadap pertanyaan berkaitan 
dengan sifat-sifat dan pengalaman apa yang menjadi syarat agar tugas-
tugas dalam jabatan ini berhasi dengan baik. Melalui informasi yang 
diperoleh dari analisis jabatan, spesifikasi jabatan menjadi dasar bagi 
organisasi atau perusahaan untuk menentukan kualifikasi karyawan 
yang akan diterimanya.  

Dalam lintasan sejarah Islam, pernah suatu ketika `Umar ibn al-
Khaththâb mengumumkan bahwa ia mem-butuhkan seseorang untuk 
suatu jabatan penting didalam pemerintahannya, datanglah seseorang 
merekomendasi-kan seseorang yang lain untuk mengisi jabatan 
tersebut. `Umar bertanya: “Apakah ia tetanggamu yang kau kenal dari 



 

  

dekat?”. Ia menjawab: “Tidak”. `Umar bertanya lagi: “Apakah engkau 
pernah berdagang atau mengadakan suatu transaksi dengannya?” 
“Belum pernah”, jawabnya. `Umar bertanya: “Apakah engkau pernah 
musafir bersama orang ini?”, tanya `Umar lagi. “Belum pernah”, 
jawabnya. “Jadi bagaimana engkau mengetahuinya sehingga engaku 
berani merekomendasikannya untuk jabatan ini?”, tukas `Umar. Orang 
tersebut menjelaskan: “Aku sering melihat dia shalat di mesjid dan 
kelihatannya sangat khusyuk dan wiridnya panjang sekali seusai shalat 
jika dibandingkan dengan yang lain”. `Umar ibn al-Khaththâb 
menjawab: “Aku tidak bisa menerima rekomendasi berdasarkan 
pengamatan tentang hubungannya dengan Allah yang tidak mungkin 
dinilai oleh orang lain” (Tanjung, 2014:42). 

Dari dialog diatas, untuk menentukan kualitas sumber daya 
insani untuk mengisi jabatan tertentu maka dibutuhkan pengetahuan, 
keterampilan, kemampuan, dan karakteristik tertentu yang sesuai 
dengan jabatan tersebut. Dan menentukan job specification untuk 
jabatan tertentu tidak dapat diukur hanya berdasarkan pada kualitas 
hubungannya dengan Allah yang tidak dapat diukur oleh orang lain. 
Menurut Herman Karta Jaya dan Syakir Sula (2006:120), kualitas 
sumber daya insani dapat diukur dengan keterpaduan antara 
knowledge, skill, dan ability dengan komitmen moral dan integritas. 
Sesung-guhnya, aspek knowledge, skill, dan ability tidak dapat 
dipisahkan dari aspek moralitas dan integritas (Sule, 2016:214). 

3.6. Standar Jabatan (Job Standar) 
Standar berarti ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, 

contoh, atau dasar ukuran (Anonimous, 1994:215). Standar jabatan 
adalah syarat minimal yang harus dipenuhi calon karyawan sebab 
setiap jabatan mempunyai tuntutan-tuntutan (requirement) tertentu 
agar tugas-tugas dalam jabatan tertentu dapat dilaksana-kan atau 
diselesaikan oleh pemegang jabatan. Standar jabatan digunakan 
sebagai; Pertama, target upaya yang harus dicapai pekerja. Artinya, 



 

  

bila standar itu tercapai maka pekerja akan merasa puas. Kedua, 
kriteria atau ukuran keberhasilan pekerjaan yang telah dilakukan 
(Jusmaliani, 2011:59). 

Manajemen Sumber daya Insani memiliki konsep al-insân al-
kâmil yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh 
manusia ideal. Muhammad Iqbâl mengeksplorasi bahwa al-insân al-
kâmil tak lain adalah seorang mu’min yang didalam dirinya terdapat 
kekuatan, wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan yang tergambar 
dalam al-akhlâq al-nabawiy (prophetic characters). Sifat-sifat Nabi 
yang harus dimiliki oleh sumber daya insani adalah: 

1) Shiddîq (jujur); 

Sikap jujur berarti tidak ada kontradiksi atau pertentangan yang 
disengaja antara ucapan dan perbuatan. Sumber daya insani organisasi 
perusahaan dituntut memiliki kejujuran dan selalu menyandarkan 
ucapan, kayakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Dalam 
dunia bisnis, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan 
ketepatan, baik tepat waktu, janji, pelayanan, sikap mau mengakui 
kelemahan dan kekurangan untuk diperbaiki secara terus-menerus 
secara berkesinambungan, dan sikap menjauhkan diri dari perbuatan 
dusta atau menipu, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun 
segenap “stakeholders”.  

2) Amanat (terpercaya); 

Sumber daya insani yang amanah berarti memiliki tanggung 
jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Sikap amanah 
tampak dalam keterbuukaan, pelayanan yang optimal, dan upaya 
berbuat yang terbaik dalam segala hal, khususnya sumberdalam 
pekerjaan dan pelayanan kepada customer. Adanya salah satu pihak 
yang berkhianat atas amanah yang dipercayakan dapat berakibat fatal, 
seperti korupsi, manipulasi, dan sebagainya. 

3) Fathanat (cerdas, kompeten); 



 

  

Fathanat juga berarti mengerti, memahami, dan menghayati 
segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya secara mendalam. 
Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk 
melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat bagi organisasi. 
Implikasi sifat fathanah adalah bahwa segala aktivitas dalam 
manajemen harus dilakukan dengan cerdas, mengoptimalkan seluruh 
potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Inovasi dan kreativitas 
ini dapat terwujud jika sumber daya insani selalu berusaha menambah 
ilmu pengetahuan, informasi, dan gagasan, baik yang berhubungan 
dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara umum. 

4) Tablîgh; 

Tablîgh berarti komunikatif dan argumentatif. Manajemen 
yang tablîgh seyogyanya mampu mengomunikasikan visi dan misi 
dengan benar kepada karyawannya dan mampu menyampaikan 
keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur, tepat, dan 
argumentatif kepada customer, siapapun yang mendengarnya dan 
siapapun sasarannya. 

Keempat karakter Nabawiyah itu menjadi nilai, yakni alasan 
asasi bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih 
disukai atau lebih utama secara sosial dibandingkan dengan cara 
pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan (Robbins, 2012:146). 
Nilai itu penting bagi anggota organisasi karena menjadi dasar 
pemahaman, sikap, dan motivasi dan karena nilai tersebut 
berpengaruh terhadap persepsi; apa yang seharusnya dan tidak 
seharusnya terjadi, memuat interpretasi mengenai apa yang benar dan 
yang salah, dan berimplikasi terhadap perilaku atau hasil-hasil tertentu 
yang lebih disukai daripada yang lain (Robbins, 2012:148). 

  

  



 

  

   
BAB IV PENGADAAN 
 SUMBER DAYA INSANI 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Melalui recruitment, selection, dan placement, pengadaan sumber 

daya insani merupakan proses mendapatkan jenis dan jumlah 

pegawai yang tepat dan diperlukan untuk mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan.   



 

  

   
   

 
4.1. Definisi Pengadaan Sumber Daya Insani 

Pengadaan tenaga kerja (procurement) adalah proses yang 
dilakukan untuk mendapatkan sumber daya insani yang sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan sejak analisis jabatan dilakukan 
(Jusmaliani, 2011:73). Pengadaan tenaga kerja merupakan usaha 
untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang 
dibutuhkan untuk mencapai sasaran organisasi.  

Pengadaan tenaga kerja berhubungan dengan hal 
mendapatkan macam dan jumlah pegawai yang tepat dan diperlukan 
untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.  Hal ini terutama 
berhubungan dengan penentuan syarat-syarat tenaga kerja, seleksi, 
dan penem-patan mereka. 

Pengadaaan tenaga kerja harus dilakukan secara cermat dan 
penuh kehati-hatian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan 
seperti penugasan yang gagal, tidak dewasa secara personal-
emotional, tidak mampu mengembangkan tanggungjawab yang lebih 
besar, kesulitan dengan tugas-tugas baru, tidak memiliki kemampuan 
teknikal, dan sebagainya (Jusmaliani, 2011:79).  

Pengadaan tenaga kerja dilakukan melalui tiga jenis kegiatan, 
yakni: recruitment, selection, dan placement. Dua kegiatan pertama, 
yakni recruitment dan selection dikategorikan kedalam proses 
menyaring tenaga kerja, sedangkan placement adalah proses 
menempatkan seseorang untuk bertanggungjawab pada tugas jabatan 
tertentu. Berikut adalah proses pengadaan tenaga kerja: 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.1. 
Proses Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan 

4.2. Rekrutmen 

Salah satu fungsi manajemen sumber daya insani adalah untuk 
mendapatkan calon-calon pegawai yang paling sesuai dengan 
persyaratan yang diperlukan, salah satunya melalui rekrutmen. Proses 
rekrutmen ini dilakukan berdasarkan analisis pekerjaan (job analysis) 
dan rancangan pekerjaan (job design) yang akurat serta deskripsi 
pekerjaan (job description).  

Dengan demikian, pengisian jabatan-jabatan dengan sumber 
daya insani yang mempunyai penge-tahuan dan keahlian serta sikap 
mental yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dapat 
dipastikan dilakukan melalui jalur yang semestinya.  

4.2.1. Definisi rekrutmen 

Memenuhi Persyaratan 
Umum Rekrutmen 

Terima 

Tolak 

Pelamar 

Seleksi 

Kesesuaian dengan 
pekerjaan 

Kriteria 

Penempatan 



 

  

Rekrutmen adalah proses menarik, menemukan, dan 
menentukan pelamar yang mampu untuk dipekerjakan (Anonimous, 
1994:198). Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir 
ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan. 
Hasilnya adalah sekumpulan para pelamar calon karyawan baru untuk 
diseleksi atau dipilih. Jadi, rekrutmen adalah proses yang dilakukan 
secara terencana untuk mendapatkan sejumlah sumber daya insani 
atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau 
pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

4.2.2. Tujuan Rekrutmen 
Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-

banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi atau 
perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan 
terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. 
Dengan demikian, hasil dari rekrutmen adalah kumpulan pelamar yang 
telah memenuhi syarat sehingga siap untuk disaring melalui tahap 
seleksi.  

Aktivitas rekrutmen dirancang untuk mempengaruhi tiga hal, 
yakni: Pertama, jumlah sumber daya insani yang melamar; Kedua, jenis 
sumber daya insani yang melamar, dan; Ketiga, kemungkinan pelamar 
akan menerima posisi yang ditawarkan (Jusmaliani, 2011:80).  

Aktivitas rekrutmen ini harus dilakukan dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan 
yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai; 

2. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang 
tersedia; 

3. Biaya yang diperlukan diminimalkan; 
4. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang 

perekrutan; 



 

  

5. Fleksibilitas, dan; 
6. Pertimbangan-pertimbangan hukum (Gaol,2014:373). 

4.2.3. Jenis-jenis rekrutmen 

Rekrumen dapat dilakukan atau diperoleh dari dalam 
organisasi itu sendiri (internal sources) dan dari luar organisasi 
(external sources). Secara internal, rekrutmen dilakukan dengan 
mencari pemangku jabatan tertentu dari karyawan yang telah dimiliki 
organisasi atau perusahaan. Rekrutmen internal ini biasanya dibantu 
oleh succesion planning perusahaan sehingga beberapa langkah dapat 
disederhanakan atau dihilangkan karena calon-calon yang memenuhi 
persyaratan telah dikenal dan diketahui kemampuannya.  

Rekrutmen internal dapat dikategorikan kedalam empat jenis, 
yakni: Pertama, promosi jabatan yakni pemindahan dari yang lebih 
rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, rotasi atau mutasi jabatan 
yakni perpindahan jabatan dalam satu tingkat. Ketiga, demosi jabatan 
yakni penurunan jabatan dari tingkat yang lebih tinggi. Keempat, 
pengkaryaan atau pemanggilan kembali dilakukan terhadap karyawan 
yang pernah dijadikan pegawai kontrak (Darmawan, 2006:75). 

Adapun secara eksternal, rekrutmen dilakukan dengan mencari 
karyawan dari luar organisasi atau perusahaan.  Rekrutmen eksternal 
dapat dilakukan dari berbagai sumber atau cara seperti:  

1) Advertensi atau iklan; 
2) Biro atau agen tenaga kerja; 
3) Rekomendasi dari pegawai yang ada didalam organisasi. 

Keuntungan dari rekomendasi diantaranya: a) mudah menemukan 
pegawai yang dilihat skill-nya; b) para pelamar sudah mengetahui 
tentang organisasi dari orang yang menariknya (para pegawai 
referens); c) pegawai  yang memberikan referensi cenderung 
mereferensikan orang yang memiliki sifat, sikap, dan kebiasaan 
yang sama. 



 

  

4) Sekolah, perguruan tinggi, atau kursus-kursus; 
5) Himpunan profesi; 
6) Anggota keluarga (nepotisme); 
7) Open house, yakni mengundang sekelompok orang yang 

diperkirakan cukup memenuhi syarat yang diharapkan akan 
muncul minat diantara mereka untuk mengajukan lamaran; 

8) Headhunters, yakni membujuk pegawai dari organisasi lain dengan 
memberikan fasilitas yang lebih baik daripada yang diberikan oleh 
organisasi tempat pegawai tersebut bekerja. Ini dilakukan apabila 
tenaga kerja yang diperlukan benar-benar langka dan sulit 
diperoleh dalam masyarakat. 

9) Walk-ins dan write-ins. Walk-ins adalah pencari kerja datang 
melamar tanpa menunggu iklan mengenai lowongan pekerjaan 
dari organisasi yang bersangkutan. Sedangkan write-ins adalah 
pencari kerja mengirimkan surat lamaran kepada organisasi yang 
bersangkutan. 

4.2.4. Kaidah Islam tentang rekrutmen 

Rekrumen dalam sejarah Islam juga dilakukan baik secara 
internal maupun eksternal. Secara internal, rekrutmen dilakukan 
dengan mencari pemangku jabatan tertentu dari pegawai yang telah 
dimiliki. Sedangkan secara eksternal, rekrutmen dilakukan dengan 
mencari pegawai dari luar organisasi.  

4.2.4.1. Kaidah Islam dalam rekrutmen internal 

Rekrutmen dilaksanakan tidak hanya untuk menerima 
karyawan baru, melainkan juga dapat dilakukan untuk pengembangan 
atau penerimaan karena adanya peluang jabatan. Peluang jabatan ini 
dapat diisi oleh siapa saja yang ada di lingkungan organisasi atau 
perusahaan tersebut yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi 
tertentu. Biasanya rekrutmen secara internal dilakukan berkaitan 
dengan promosi sebagai apreasiasi atau penghargaan atas kinerja yang 
baik.  



 

  

Dalam melakukan rekrutmen internal ini, Islam menggariskan 
beberapa prinsip penting yang tidak boleh diabaikan, diantaranya: 

a) Rekrutmen secara internal untuk jabatan (job) yang kosong tidak 
boleh dilakukan terhadap pegawai yang berambisi terhadap 
jabatan tersebut. 

Islam menggariskan bahwa standar pengangkatan pegawai 
adalah kepatutan dan kelayakan seseorang untuk memikul tanggung 
jawab pekerjaan yang akan diwakilkan kepadanya. Dalam menjalankan 
prinsip kepatutan dan kelayakan ini, Nabi Muhammad SAW pernah 
menolak permintaan pamannya, `Abbâs ibn `Abd al-Muthâlib, untuk 
diangkat menjadi pegawai pada suatu wilayah. Nabi Muhammad SAW 
bersabda:  

َأََن َوهللِا ًَّي َعمُّ الَنُ َوّلِ  َهَذا اأَلْمُر َأَحًدا َيْسئَ ُلُه َأْو َأَحَدا 
 ََيِْرُص َعَلْيهِ 

“Demi Allah, wahai pamanku, aku tidak akan menyerahkan 
persoalan ini (mengangkat pegawai) kepada orang yang 
memintanya atau yang sangat menginginkannya”.  

Berdasarkan riwayat dari Abû Mûsa al-Asy`ariy, ia berkata: “Aku 
dan dua orang lelaki dari keturunan pamanku datang kepada Nabi. 
Salah satunya berkata: “Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai 
pejabat atas kekuasaan yang telah Allah berikan kepadamu”. Lelaki 
yang lain juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Rasulullah 
bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan memberikan 
jabatan kepada orang yang memintanya atau yang sangat 
menginginkannya”. 

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Abû Dzarr al-
Ghifâriy, sahabat Nabi, meminta Rasulullah untuk menjadikannya 
sebagai gubernur pada salah satu wilayah kekuasaan Islam. Rasulullah 
menolak perminta-annya karena ia tidak memiliki kompetensi yang 



 

  

tidak dimilikinya. Rasulullah berkata: “Wahai Abû Dzarr, sesungguhnya 
engkau lemah dan aku mencintai sesuatu yang ada pada dirimu 
sebagaimana dalam diriku. Sesungguhnya jabatan itu amanah. Pada 
hari kiamat kelak, ia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan 
kecuali diserahkan pada orang yang berhak dan mampu menunaikan 
tugas-tugas yang terkait dengan jabatan itu”.  

Dari hadis diatas, Rasulullah menegaskan bahwa jabatan itu 
adalah amanah yang dapat berubah menjadi kehinaan apabila tidak 
diserahkan kepada yang berhak dan yang mampu menunaikannya dan 
bahwa jabatan tidak diberikan kepada yang memintanya atau sangat 
menginginkannya sebab ia pada dasarnya tidak meng-ukur 
kemampuan dirinya. 

b) Rekrutmen secara internal untuk jabatan (job) yang kosong harus 
berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. 

Dalam surat Yûsuf (12) ayat 54-55, Nabi Yusuf dikisahkan 
memilih jabatan yang menurut beliau sanggup dipegangnya setelah ia 
memperoleh kepercayaan dari raja.  

  

  

 

   

   

  

     

  

  

   

      

“Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku agar aku 
memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka 
tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: 



 

  

"Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang 
berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi kami". 
Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara 
(Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai 
menjaga, lagi berpengetahuan" (Q.S. Yûsuf (12):54-55). 

Kisah ini menjelaskan ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi 
petinggi negara, ia memilih supaya raja meng-angkatnya menjadi 
bendaharawan negara Mesir. Pilihan-nya ini didasarkan pada bahwa ia 
mampu memegang jabatan tersebut karena ia `alîm atau memiliki 
pengeta-huan atau memiliki kualifikasi dibidang itu. Orang yang 
memegang teguh amanah adalah orang yang mampu menjaga 
kepercayaannya itu. 

Dengan demikian, berdasarkan surat Yûsuf (12) ayat 54-55 di 
atas, seorang pegawai dapat mengajukan diri untuk menerima jabatan 
tertentu bukan karena ia berambisi menginginkannya karena hal yang 
demikian itu terlarang dalam Islam, melainkan karena ia memiliki 
kualifikasi dan kompetensi di bidang tersebut.  

4.2.4.2. Kaidah Islam dalam rekrutmen eksternal 

Rekrutmen eksternal dilakukan guna mencari calon-calon 
pegawai dari luar organisasi. Dalam melakukan rekrutmen eksternal 
ini, Islam menggariskan beberapa prinsip penting yang tidak boleh 
diabaikan, diantaranya:  

a) Rekrutmen eksternal membuka kesempatan bagi calon pegawai 
untuk memenuhi kewajibannya. 

Kegiatan rekrutmen berkaitan erat dengan masalah 
mu`âmalat. Prinsip dasar mu`âmalat dalam Islam, diantaranya, adalah 
bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas dasar saling menolong seperti 
dijelaskan dalam firman Allah SWT: 

...    

 



 

  

   

  

 

  ... 

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran...” (Q.S. Al-Mâidat (5):2). 

Rekrutmen eksternal memberi kesempatan bagi orang-orang 
di luar organisasi untuk memenuhi kewajibannya melalui pekerjaan 
yang ditawarkan. Pekerjaan merupakan hal penting bagi individu 
karena ia menentukan standar hidup, tempat tinggal, status, bahkan 
harga diri. Disisi lain, pekerjaan juga memiliki arti penting bagi 
organisasi karena pekerjaan merupakan kendaraan melalui mana 
tujuan organisasi dapat dicapai.  

Bagi individu, pekerjaan itu memiliki peran dan urgensi sebagai 
berikut: Pertama, adanya pemikiran tentang pertukaran manfaat. 
Semua yang bekerja menerima imbalan dari pekerjaannya. Imbalan 
bisa berbentuk materi seperti gaji, dapat pula bersifat non-materi 
seperti kepuasan dan kesenangan kerja. Kedua, pekerjaan merupakan 
salah satu pranata sosial. Ketiga, pekerjaan menciptakan posisi atau 
strata tertentu yang layak bagi individu dalam masyarakat. 
Berdasarkan hal ini, pekerjaan dapat dijadikan sebagai sumber 
pembagian kelas sosial selain sumber solideritas sosial. Keempat, ada 
sisi tertentu dalam bekerja yang secara sosial bermakna khusus bagi 
individu. Secara psikologis, pekerjaan dapat menjadi sarana penting 
bagi aktualisasi dan apresiasi diri (Mursi, 1997:32). 

Ibn Khaldûn, sosiolog muslim abad pertengahan, 
menggambarkan bahwa kerja bagi dalam Islam merupakan manifestasi 
hidup. Penghidupan adalah mencari rizki dan berusaha 
memperolehnya. Kata ma`âsy (اش ع  yang berarti penghidupan (م
merupakan kata keterangan tempat (ism al-makân) dari kata `aysy 



 

  

يش)  kata yang berarti kehidupan. Seakan-akan hendak dinyatakan ,(ع
bahwa karena `aysy (يش  berarti hayat atau kehidupan, dan `aysy (ع
يش)  hanya dapat dicapai melalui hidup, maka jadilah hidup itu  (ع
sebagai tempat bagi kehidupan (Tanjung, 2014:23). 

Implementasi tauhid bagi kehidupan seorang muslim, 
diantaranya, tercermin dari keyakinannya yang memandang pekerjaan 
dan bekerja bukan semata-mata sebagai upaya memenuhi berbagai 
kebutuhan ragawi, melainkan merupakan bagian dari ibadah kepada 
Allah SWT. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah 
bertemu seorang laki-laki. Para sahabat yang melihat keuletan, 
ketekunan, dan kerja keras laki-laki tersebut mereka berkata: “Wahai 
utusan Allah, seandainya (pekerjaan laki-laki) ini adalah di jalan Allah”.  
Nabi Muhammad SAW bersabda: “Apabila ia bekerja untuk anaknya 
yang masih kecil maka pekerjaannya ada di jalan Allah. Apabila ia 
bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah renta maka 
pekerjaannya ada di jalan Allah. Apabila ia bekerja untuk memenuhi 
kebutuhannya yang dengan pekerjaan itu ia terjaga dari meminta-
minta, maka pekerjaannya itu di jalan Allah” (Al-Albâniy, 335). 

b) Kegiatan rekrutmen eksternal dilakukan dengan memperhatikan 
standar kompetensi tertentu. 

Calon pegawai yang mengikuti rekrutmen harus dibatasi sesuai 
standar kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan jenis 
pekerjaannya. Sebagai contoh, `Umar ibn al-Khaththâb sering 
merekrut calon pejabat dari kalangan sahabat yang ahli fikih (hukum 
Islam). Mereka adalah muslim-muslim yang tidak memangku jabatan 
tertentu namun memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam. 
Mereka diangkat dengan tujuan agar mereka mampu mendidik, 
membina, dan memimpin masyarakat, serta semua permasalahan 
hukum yang pelik dapat diselesaikan secara matang, adil, bijaksana, 
komprehensif, dan tuntas. 



 

  

4.2.4.3. Keadilan dalam pelaksanaan rekrutmen  

Dalam rekrutmen, baik secara internal maupun eksternal, 
konsep adil dalam rekrutmen tidak boleh dikesampingkan. Artinya, 
setiap pelamar memiliki peluang yang sama, tergantung pada 
kebutuhan dan kesesuaian antara kualifikasi yang dimiliki calon tenaga 
kerja dan lowongan yang tersedia.  

Calon pegawai harus dipilih berdasarkan kepatutan dan 
kelayakan. Hal ini pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam 
sabdanya:  

َمن اْستَ ْعَمَل َرُجاًل ِلَمَودٍَّة َأْو قَ َرابٍَة اَلََيِْمُلُه َعَلى اْسِتْعَمالِِه 
 االَّ َذِلَك فَ َقْد َخاَن هللاَ َوَرُسْوَلُه َواملْؤِمِنْْيَ.

“Barangsiapa yang mempekerjakan orang karena ada 
unsur keluarga (nepotisme) padahal ada orang yang lebih 
baik dari padanya, maka ia telah mengkhianati amanah 
yang telah diberikan Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin”.  

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:  

َا  َرُجاًل اْستَ ْعَمَل َرُجاًل َعَلى َعْشَرِة أَنْ ُفٍس َوُهَو يَ ْعَلُم أَنَّ أُّيُّ
َضُل ِمَّْن اْستَ ْعَمَل فَ َقْد َغشَّ هللَا َوَغشَّ رُِسْولَُه ِِف الَعْشَرِة أَفْ 

 َوَغشَّ ََجَاَعَة املْسِلِمْْيَ.

“Barangsiapa mempekerjakan satu orang diantara 10 
orang dan ia tahu bahwa diantara mereka ada orang yang 
lebih utama (patut dan layak), maka ia telah menipu Allah, 
Rasul-Nya, dan kaum muslimin secara umum”.  

Dari hadits diatas, setiap pelamar memiliki peluang yang sama 
tergantung pada kebutuhan serta kesesuaian antara kualifikasi yang 



 

  

dimiliki calon tenaga kerja dan lowongan yang tersedia. Dalam hal ini, 
kekerabatan dan pertemanan hanya sebatas referensi tambahan saja.  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, keadilan merupakan nilai 
paling asasi dalam ajaran Islam. Keadilan ditempatkan sebagai unsur 
paling utama dalam maqâshid syarî`at; Ibn Taymiyyat menyebutnya 
sebagai nilai paling utama dalam tauhid, Sayyid Quthb menyebut 
keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting 
dalam aspek kehidupan, sedangkan Muhammad `Abduh menganggap 
kezhaliman (al-zhulm) sebagai kejahatan paling buruk dalam kerangka 
nilai-nilai Islam sebab menegakkan keadilan dan memberantas 
kezhaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul (Misanam, 
2008:59).  

Oleh karena itu, muatan adil dapat diturunkan kedalam 
berbagai nilai, seperti: 

5) Persamaan perlakuan dimata hukum; artinya, setiap orang 
memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar 
apapun juga dan memiliki kesempatan yang sama, baik dalam 
seleksi, penempatan, promosi, dan sebagainya. 

6) Persamaan kompensasi; artinya, kompensasi diberikan sepadan 
dengan pengorbanan (kerja) yang telah dilakukan. Pengorbanan 
yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak bagi seseorang 
untuk memperoleh balasan yang sepadan dengan 
pengorbanannya itu. 

7) Moderat; artinya seseorang harus mengambil posisi tengah-
tengah, tidak mengambil keputusan yang memberatkan satu pihak 
dan meringankan pihak yang lain, misalnya dalam pemberian 
kompensasi, dan lain-lain. 

8) Proporsional; artinya tidak selamanya adil itu dimaknai sama 
melainkan disesuaikan dengan ukuran setiap individu, baik dari sisi 
tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, 
maupun kontribusi yang diberikan (Misanam, 2008:60-61). 



 

  

4.3. Seleksi 

Seleksi merupakan kegiatan dalam manajemen sumber daya 
insani yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. 
Ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat 
untuk dipilih. Proses seleksi ini dimulai ketika pelamar melamar 
pekerjaan dan diakhiri dengan keputusan penerimaan.  

4.3.1. Definisi Seleksi 

Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan 
untuk memutuskan apakah pelamar itu diterima atau ditolak sesuai 
dengan kualifikasi yang ada dalam uraian jabatan (Jusmaliani, 
2011:83). Dengan demikian, seleksi merupakan rangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengambil 
keputusan tentang siapa-siapa dari calon pegawai yang dianggap 
paling tepat atau memenuhi syarat untuk bisa diterima menjadi 
pegawai dan siapa yang seharusnya tidak diterima atau ditolak menjadi 
pegawai. 

Seleksi merupakan titik yang paling menentukan dalam 
pengelolaan sumber daya insani. Proses seleksi ini dimulai ketika 
rekrutmen berakhir, pada saat organisasi atau perusahaan telah 
memiliki sejumlah besar calon karyawan. Maka seleksi dilakukan harus 
dilakukan dengan ketentuan: 

1) Seleksi harus selalu dihubungkan dengan job analysis. Artinya, 
uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar jabatan harus 
menjadi tolok ukur yang diuraikan dengan jelas. 

2) Reliabilitas. Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi 
pengukuran yang digunakan sepanjang waktu dan 
mempertimbangkan ukuran berapa banyak kesalahan yang terlihat 
dalam pengukuran yang terjadi sekarang sehingga dapat ditarik 
kesimpulan apakah karyawan tersebut dapat dipercaya atau tidak. 
Artinya, alat uji yang digunakan memiliki tingkat konsistensi tinggi. 



 

  

Antara hasil satu pengujian dengan hasil pengujian berikutnya 
harus tetap sama. 

3) Validitas. Validitas adalah skor yang diberikan pada waktu tes atau 
wawancara sesuai dengan kinerja pekerjaan yang nyata. Artinya, 
setiap alat uji hendaknya dirancang sesuai atau relevan dengan 
tujuan. Bila hasil uji tidak berhubungan dengan performance, maka 
hasil pengujian tersebut tidak valid. 

Apabila seleksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
telah ditetapkan, maka proses seleksi akan dapat menghasilkan pilihan 
karyawan yang dapat diharapkan kelak memberikan kontribusi yang 
positif dan baik. Sebaliknya, jika seleksi dilakukan dengan tidak baik, 
maka organisasi atau perusahaan akan mendapatkan dampak negatif 
seperti keluhan pelanggan yang tidak puas, produk yang dihasilkan 
berkurang atau tidak berkualitas sehingga organisasi atau perusahaan 
akan menderita kerugian.  

4.3.2. Kegiatan Seleksi 

Dalam garis besarnya, rangkaian kegiatan seleksi 
dikelompokkan kedalam tes-tes dan wawancara. Berbagai cara 
dilakukan untuk menguji beberapa kemampuan, misalnya: 

1. Tes kemampuan fisik. Manfaat tes ini adalah untuk memprediksi 
daya tahan, kinerja, dan kemampuan lain seperti ketegangan otot 
(muscular tension), kekuatan otot (muscular power), daya tahan 
otot (muscular endurance), ketahanan jantung (cardiovascular 
endurance), flesibilitas, keseimbangan, dan koordinasi. Dewasa ini, 
kemampuan fisik dan kemampuan psikomotorik masih dibutuhkan 
untuk beberapa pekerjaan; 

2. Tes kemampuan kognitif. Tes ini bertujuan untuk melihat 
kemampuan mental individu yang meliputi beberapa dimensi, 
seperti; Pertama, melihat kapasitas seseorang untuk memahami 
dan menggunakan verbal comprehension (bahasa lisan dan 



 

  

tulisan). Kedua, melihat kemampuan kuantitatif yang mengukur 
kecepatan dan ketepatan individu dalam memecahkan berbagai 
masalah terkait aritmatika. Ketiga, melihat kapasitas individu dalam 
reasoning ability (kemampuan berpendapat) guna memecahkan 
beragam masalah dan mengemukakan gagasannya; 

3. Tes kepribadian. Tes ini bertujuan untuk mengukur apa yang 
mampu dilakukan seseorang, apa yang mereka sukai, dan melihat 
karakter mereka masing-masing.   

4. Tes contoh pekerjaan. Tes ini cenderung spesifik, yakni terhadap 
jenis pekerjaan tertentu;   

5. Tes kejujuran. Tes ini bertujuan untuk melihat integritas seseorang 
yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan beberapa 
pertanyaan secara langsung kepada para pelamar.   

6. Tes medis. Tes ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan 
secara keseluruhan, dan; 

7. Tes ketergantungan obat (drug test). Tes ini digunakan untuk 
mengetahui apakah calon pelamar itu memiliki ketergantungan 
terhadap obat-obat yang mengandung zat adiktif atau 
tidak(Jusmaliani, 2011:85). 

Dalam tahap seleksi ini, penilaian terhadap kinerja calon 
karyawan harus dilakukan relatif terhadap yang lainnya dengan tujuan 
mendapatkan karyawan yang berkualitas dan potensial, jujur, disiplin, 
dan dapat bekerja sama, baik dengan atasan, bawahan, maupun rekan 
lain dalam posisi setingkat. 

Proses seleksi juga harus dijalankan dengan prinsip impersonal, 
dalam arti tidak pandang bulu; materi yang diujikan dan kriteria 
kelulusan harus sama bagi siapapun yang diseleksi. Ini dilakukan untuk 
mendapatkan karyawan yang nantinya dapat berlaku adil karena—
dalam perjalanan waktu dan karir—pendatang baru ini nantinya akan 
berkembang menjadi pemimpin dimasa depan.  



 

  

Proses seleksi berakhir dengan diterimanya karyawan. 
Biasanya, tenaga kerja baru jarang yang dapat memenuhi persis seperti 
yang diinginkan. Maka proses berikutnya dimulai dengan orientasi, 
yakni masa seluk-beluk pekerjaan dijelaskan kepada tenaga kerja baru.  

4.3.3. Standar Kompetensi   

Standar berarti sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau 
ukuran (Anonimous, 1994:215). Kompetensi didefinisikan sebagai 
kemampuan seseorang yang dapat terobservasi yang mencakup atas 
pengetahuan, keteram-pilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau tugas sesuai dengan performa yang ditetapkan (Gaol, 
2014:525). Dengan demikian, kompetensi menyangkut kewenangan 
setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan 
sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan 
keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki.  

Adapun standar kompetensi adalah perumusan tentang 
kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu 
tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Standar 
kompetensi ini menjadi kesepakatan tentang kompetensi yang 
diperlukan untuk suatu bidang pekerjaan oleh seluruh stakeholder 
dibidangnya.  

Dengan dikuasainya standar kompetensi, maka seseorang akan 
mampu:  

1) mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan; 
2) mengelola pekerjaan tersebut agar dapat dilaksanakan; 
3) mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu yang 

berbeda dengan rencana semula, dan; 
4) menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan 

masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda 
(Gaol, 2014:526). 



 

  

4.3.4. Kegiatan seleksi dalam sejarah Islam 

Seleksi karyawan merupakan persoalan krusial. Ini pernah 
diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Al-Bukhâriy dari Abû Hurayrat. Rasulullah SAW 
bersabda:  

ِإَذ َضي ََّعت اأَلَمانَة فَانْ َتِظُروا السَّاَعَة. ِقْيَل ًَّي َرُسوَل هللِا َوَما 
َها؟ قَاَل: ِإَذا ُأْسِنَد اأَلْمُر ِإََل َغْْيِ أَ  ْهِلِه فَانْ َتِظُروا َأَضاَعت ْ

 السَّاَعةَ 

“Ketika engkau menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah 
kehancurannya”. Rasul ditanya: “Ya Rasulullah, apa yang 
membuatnya sia-sia?” Rasul menjawab: “Apabila suatu 
perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, 
maka tunggulah kehancurannya” (H.R. Al-Bukhâriy). 

Urgensi seleksi juga terdapat dalam kisah yang tercantum 
dalam surat Al-Baqarat (2) ayat 249. Ayat tersebut menceritakan 
Thâlût yang melakukan seleksi terhadap bala tentaranya yang benar-
benar menjalankan misinya, yakni melawan raja atau penguasa yang 
zhalim bernama Jâlût, melalui ujian menahan dahaga sekaligus untuk 
melihat ketaatan dan kesetiaan mereka:  

   

  

   

   

   

   

   

   

  



 

  

   

   

   

 

  

    

  

   

  

  

    

   

  

    

     

“Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia 
berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan 
suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; 
bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada 
meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka Dia 
adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya 
kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala 
Thalut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah 
menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum 
berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk 
melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang 
meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: 
"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat 
mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan 
Allah beserta orang-orang yang sabar" (Q.S. Al-Baqarat 
(2):249). 



 

  

Melalui cara ini, Thâlût mendapati sebagian kecil saja yang layak masuk 
kedalam pasukannya saat melawan raja Jâlût. Mereka adalah bala 
tentara yang taat dan setia. Bersama pasukannya yang lulus seleksi dan 
memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan inilah, yakni taat dan setia, 
Thâlût mampu mengalahkan Jâlût.  

Pada zaman Rasulullah, proses seleksi berlangsung secara tidak 
formal sebab Nabi sangat memahami sahabat-sahabatnya; sifat-sifat, 
kemampuan, kepintaran, ketahanan mental, dan segala hal yang 
diperlukan untuk menilai fit and profer seseorang  dengan jabatan yang 
akan dijabatnya.  Ketika memilih pegawainya, Rasulullah SAW 
melakukannya secara selektif. Beliau memilih pegawai yang memiliki 
agama yang kuat dan menjadi pionir dalam memeluk agama Islam. Abû 
Bakr al-Shiddîq, `Umar ibn al-Khaththâb, `Utsmân ibn al-`Affân, dan 
`Aliy ibn Abû Thâlib adalah kader-kader hasil rekrutmen yang dilakukan 
Rasulullah. Rekrutmen itu berhasil dengan baik karena sejarah 
mencatat keberhasilan mereka dalam mengemban jabatan yang 
disandangnya.  

Diawal perkembangan Islam, metode pengang-katan pegawai 
ditetapkan berdasarkan konsensus para sahabat. Ini dapat dipahami 
mengingat masyarakat muslim pada saat itu masih relatif kecil 
sehingga relatif mudah mengetahui orang-orang shaleh yang layak dan 
patut diangkat pegawai. Tetapi ketika kekuasaan Islam meluas, 
pemilihan calon pegawai tidak lagi dapat dilakukan berdasarkan 
pendapat individu sebab ber-potensi terhadap penyalahgunaan 
wewenang atau mengangkat orang yang tidak layak menjadi pegawai.  

Ketika mengangkat pegawai, Khalifah Umar ibn al-Khaththab 
melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk mengangkat calon 
pegawai, bahkan memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk 
menentukannya setelah memberikan penjelasan tentang karakter 
pegawai yang diinginkannya. Kemudian para sahabat menentukan 



 

  

seseorang sesuai dengan karakter yang dijelaskan, dan Khalifah 
menentukan pilihannya.  

Meskipun dalam format yang sederhana, rangkaian kegiatan 
seleksi dalam Islam dapat ditelusuri dari berbagai riwayat. Dengan 
mengikuti pola yang digunakan dalam Manajemen SDM, kegiatan 
seleksi dalam Islam yang pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat 
dapat dijabarkan sebagai berikut:   

1) Tes kemampuan fisik. Kecerdasan fisik (kecerdasan kinestetikal) 
adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau 
hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Misalnya, Nabi 
Muhammad SAW pernah menganjurkan agar setiap muslim belajar 
beberapa olah tubuh seperti berkuda, memanah, dan berenang.  

Kecerdasan fisik ini juga digambarkan dalam Alquran 
bahwa Thâlût dipilih menjadi pemimpin Bani Israil karena memiliki 
fisik yang perkasa.  

  

   

   

   

  

   

  

  

   

  

    

  

  

   

   



 

  

   

   

      

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: 
"Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi 
rajamu”. Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut 
memerintah kami padahal kami lebih berhak 
mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun 
tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?". Nabi (mereka) 
berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan 
menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang 
perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-
Nya lagi Maha mengetahui” (Q.S. Al-Baqarat (2):247). 

2) Tes kemampuan kognitif. Tes ini bertujuan untuk melihat 
kemampuan mental individu yang meliputi beberapa dimensi, 
seperti memahami dan meng-gunakan verbal comprehension 
(bahasa lisan dan tulisan), kemampuan kuantitatif, dan melihat 
kapasi-tas individu dalam reasoning ability. Rasulullah SAW 
menguji Mu`âdz ibn Jabal terlebih dahulu ketika ia hendak diangkat  
menjadi hakim (al-qâdhi). Rasul bertanya: “Dengan apa engkau 
akan memutuskan persoalan hukum?”. Mu`âdz menjawab: 
“Dengan kitab Allah (Alquran)”. Rasul bertanya: “Jika engkau tak 
menemukannya?”. Mu`âdz menjawab: “Dengan sunnah Rasulullah 
(Hadits)”. Rasulullah SAW bertanya lagi: “Jika engkau tak 
menemukannya juga?”. Mu`âdz menjawab: “Aku akan berijtihad 
dengan pendapatku”. Rasulullah SAW bersabda: “Alhamdulillah, 
Allah telah menolong utusan Rasulullah menjalankan agama sesuai 
dengan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya”.  

Cara yang sama dilakukan oleh Umar ibn al-Khaththab. 
Dalam satu riwayat, Umar ibn al-Khaththab duduk berdiskusi 
bersama Ka`ab ibn Sur. Kemudian datanglah seorang wanita 



 

  

mengadukan masalah suaminya. Umar berkata kepada Ka`ab: 
“Putuskanlah persoalan diantara keduanya!”. Ka`ab kemudian 
memutuskan persoalan yang diajukan wanita tersebut. Umar ibn 
al-Khaththab merasa takjub dengan apa yang ditetapkan Ka`ab ibn 
Sur, kemudian berkata: “Berangkatlah ke Bashrah untuk menjadi 
hakim di sana” (Sinn, 2006:110).  

3) Tes kepribadian. Tes ini bertujuan untuk mengukur apa yang 
mampu dilakukan seseorang, apa yang mereka sukai, dan melihat 
karakter mereka masing-masing.  Dalam sejarah Islam, `Ali ibn Abû 
Thâlib pernah menginstruksikan kepada gubernur Mesir, Asytar al-
Nakhâiy, untuk memperhatikan karakter sebagai faktor penentu 
ketika memilih karyawan. `Ali ibn Abû Thâlib berkata: “Pilihlah 
pegawai karena ketakwaannya dan keturunan orang shaleh, orang 
yang memiliki akhlak mulia, argumen yang shahih, tidak mengejar 
kemuliaan (pangkat), dan memiliki pandangan yang luas atas suatu 
persoalan”.  Oleh karena itu, karakter itu menjadi sangat penting 
bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menolak lamaran Abû Dzarr 
al-Ghifâriy, sahabatnya sendiri, karena ia dianggap tidak memiliki 
karakter yang yang dibutuhkan untuk memikul jabatan atau 
pekerjaan yang diinginkannya itu; 

4) Tes contoh pekerjaan. Tes ini cenderung spesifik, yakni terhadap 
jenis pekerjaan tertentu. Nabi juga memperhatikan dan meminta 
pendapat tentang track-record ataupun kepribadian calon 
pegawai. Atas track-record inilah, Nabi bahkan pernah 
memberhentikan `Ala’ ibn al-Hadhrâmiy di Bahrayn atas laporan 
dari utusan ̀ Abd al-Qais  kemudian menggantikannya dengan Aban 
ibn Sa`d.   

5) Tes kejujuran. Tes ini bertujuan untuk melihat integritas seseorang 
yang dapat dilakukan dengan cara mengajukan beberapa 
pertanyaan secara langsung kepada para pelamar. Dalam sejarah 
Islam, `Umar ibn al-Khaththâb melakukan seleksi untuk menilai 
sifat amanah calon pejabat dengan cara diam-diam memberikan 



 

  

uang kepada calon pejabat tersebut melalui orang lain, kemudian 
`Umar mengawasi dan memperhatikan bagaimana ia 
menggunakan uang yang diberikan itu. Apabila uang tersebut 
dibagi-bagikan kepada fakir-miskin atau orang yang lebih berhak 
menerimanya, `Umar yakin bahwa orang tersebut memiliki sifat 
amanah.    

4.3.5. Standar kompetensi menurut ajaran Islam 

Calon pegawai yang mengikuti seleksi harus memenuhi standar 
kompetensi yang ditetapkan, sebab prinsip pengangkatan pegawai 
dalam Islam adalah tidak membebankan tugas dan tanggung jawab 
kepada orang yang tidak mampu mengembannya.  

Secara umum, kriteria calon pegawai yang meme-nuhi standar 
kompetensi, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash 
(28) ayat 26, adalah kuat dan amanah. Allah SWT berfirman: 

  

 

   

  

 

  

    

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya" (Q.S. Al-Qashash (28):26). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kedua putri Nabi Syu`aib memberikan 
saran kepada ayahnya untuk mempe-kerjakan Nabi Musa. Saran itu 
didasarkan pada bahwa Nabi Musa dapat menunjukkan 
kemampuannya mengam-bil air di tengah kerumunan orang-orang 



 

  

yang akan mengambil di sekitar telaga Madyan. Apa yang dilakukan 
Nabi Musa menumbuhkan kepercayaan dari kedua putri Nabi Syu`aib 
sehingga keduanya menyarankan untuk mengangkat Nabi Musa 
sebagai pegawai. Maka berdasarkan surat Al-Qashash (28) ayat 26 
diatas, yang terbaik untuk diangkat menjadi pegawai adalah yang kuat 
lagi dapat dipercaya.  

  Arti kekuatan dapat dimaknai berbeda sesuai dengan jenis 
pekerjaan, kewajiban, dan tanggungjawab yang dipikulnya atau dapat 
dianalogikan menjadi kualifikasi atau keterampilan tertentu yang 
disyaratkan oleh jabatan tertentu. Ibn Taymiyyat, seperti dikutip Sinn 
(2006:106), menjelaskan bahwa kekuatan dapat didefinisikan secara 
berbeda berdasarkan ruang-lingkupnya. Kekuatan dalam medan 
perang, misalnya, dapat diartikan sebagai keberanian nyali untuk 
berperang, pengalaman perang, dan taktik atau strategi karena perang 
adalah taktik dan dtrategi, serta kemam-puan untuk melakukan 
bermacam-macam pembunuhan. Contoh lain, kekuatan dalam sistem 
peradilan dikembali-kan pengetahuan terkait dengan keadilan yang 
ditunjukkan Alquran dan Sunnah serta kemampuan untuk menerapkan 
berbagai hukum.  

Sedangkan amanah merupakan faktor penting untuk 
menentukan kepatutan dan kelayakan seorang calon pegawai. Hal ini 
dapat diartikan dengan melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan 
ketentuan Allah dan takut terhadap larangan-Nya. Dengan demikian, 
Sifat amanah dalam konteks organisasi atau perusahaan dapat dilihat 
pada ketaatan menjalankan kewajiban, komitmen pada tujuan 
organisasi dan masyarakat. Tugas yang dibebankan kepadanya dapat 
dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan prosedurnya, 
tidak diwarnai dengan unsur nepotisme, tindakan zhalim, penipuan, 
intimidasi, atau kecenderungan terhadap golongan tertentu.  

Standar kompetensi berdasarkan konsep al-insân al-kâmil 
adalah kompetensi nubuwwat yang harus dimiliki oleh setiap calon 



 

  

pegawai, yakni shiddîq, amanat, fathanat, dan tablîgh. Standar 
kompetensi nubuwwat ini menjadi persepsi selektif dan contrast effect 
dalam kegiatan seleksi. 

Persepsi selektif adalah karakteristik yang membuat seseorang 
bisa dikenali dengan mudah dan dapat meningkatkan kemungkinannya 
untuk diterima. Karakteristik ini penting sebab tidak mungkin atau kecil 
kemungkinannya seluruh calon pegawai yang melamar diterima 
seluruhnya. Hanya yang memenuhi kriteria tertentu sebagai stimulus 
yang dapat diterima sehingga rekrutmen tidak dilakukan secara acak, 
melainkan dipilih secara selektif (Robbins, 2012:180).  

Adapun contrast effect adalah karakteristik se-seorang yang 
dipilih dan dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain sehingga 
mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk 
karakteristik yang sama (Robbins, 2012:182). 

Standar kompetensi nubuwwat seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya diatas diuraikan dan dipadukan dalam formula yang 
beragam. Misalnya untuk mencari kandidat sumber daya insani untuk 
perbankan syariah, menurut Abu Fahmi (2014:129), ada empat 
kompetensi yang harus mereka miliki, yakni: Pertama, kompetensi inti. 
Perbankan syariah membutuhkan sumber daya insani yang memiliki 
pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi dan misi perbankan 
syariah. Kedua, kompetensi perilaku yakni kemampuan sumber daya 
insani untuk bertindak efektif, memiliki semangat Islami, fleksibel, dan 
memiliki jiwa ingin tahu yang tinggi. Ketiga, komponen fungsional yakni 
background dan keahlian sumber daya insani dibidang syariah, operasi 
perbankan, administrasi keuangan, dan analisis keuangan. Keempat, 
kompetensi manajerial yakni kemampuan sumber daya insani menjadi 
team leader, cepat menangkap perubahan, dan mampu membangun 
hubungan dengan yang lain. 



 

  

Menurut Ibn Taymiyyat, dalam Fahmi (2014:92), metode yang 
digunakan Rasulullah SAW dalam memilih dan mengangkat para 
pembantu yang mengelola pemerintahan dilakukan sebagai berikut: 

1) Mengangkat pegawai yang paling layak atau sesuai (ashlah). Dalam 
sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW mampu menaklukkan kota 
Makkah dan menerima kunci Ka’bah dari Banu Syaybat, `Abbâs ibn 
`Abd al-Muthâlib, paman Rasul, meminta agar Rasulullah 
memberikan kunci tersebut kepadanya sehingga ia memegang dua 
tugas sekaligus, yakni tugas memberi minum jamaah haji (siqâyat) 
dan tugas menjadi pelayan Ka’bah (rifâdhat). Kemudian turunlah 
surat Al-Nisâ’ (4) ayat 58-59 yang memberitahukan agar Rasulullah 
SAW tetap mempercayakan kunci itu kepada Banu Syaybat. 
Riwayat tersebut mengindikasikan adanya suatu kewajiban untuk 
mengangkat individu yang paling kompeten dan layak menempati 
jabatan tertentu guna melaksanakan tugas secara efektif dan 
efisien.  

2) Memilih individu dengan kualitas terbaik. Memilih dan mengangkat 
pegawai yang benar-benar mumpuni (memenuhi semua kriteria) 
tidaklah mudah atau dapat dikatakan tidak mungkin. Maka langkah 
paling realistis adalah memilih karyawan secara selektif yang paling 
memiliki kualitas tertinggi dari sejumlah calon yang ada. 

3) Memilih individu yang mempunyai kafa’ah (kapabi-litas) dan 
amanah.  

Nabi Yusuf, seperti dikisahkan dalam surat Yûsuf (12) ayat 
54-55, meminta agar ditempatkan sebagai penanggung jawab 
keuangan dan kekayaan negara, bukanlah karena ia ingin 
memenuhi kepentingan pribadi, melainkan karena ia menyadari 
kejujuran dan ruh profesionalisme yang dimilikinya. Suatu indikasi 
bahwa bahwa Nabi Yusuf yakin bahwa dengan kedua sifat itu, ia 
dapat menegakkan ekonomi negerinya dengan se-imbang, tidak 
ada yang dizhalimi.   



 

  

Selain itu, Islam juga memperhatikan sisi regionalitas pegawai 
dengan memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk 
menduduki jabatan tertentu. Ada sisi positif yang dapat diperoleh 
dengan menjadikan regionalitas sebagai salah satu indikator seleksi, 
yakni: 

1) Bagi pegawai yang bersangkutan, tidak ada biaya hidup tambahan 
untuk bekerja; 

2) Menjaga hubungan organisasi atau perusahaan dengan 
masyarakat lingkungan. Keresahan dan ketegangan antara 
masyarakat dan perusahaan akan berdampak serius bagi 
perusahaan; 

3) Tim manajer dengan mudah dapat memahami budaya kerja dan 
budaya organisasi sesuai dengan kultur pegawai yang ada di 
lingkungan masyarakat sehingga teknik integrasi pegawai didalam 
organisasi atau perusahaan akan lebih efektif, sehubungan dengan 
adanya tingkat heterogenitas budaya kerja yang kecil (Darmawan, 
2006:86).  

4.4. Penempatan  

4.4.1. Definisi penempatan 

Penempatan pegawai (placement) adalah suatu pengaturan 
awal atau pengaturan kembali dari seorang pegawai atau lebih pada 
suatu jabatan baru atau jabatan yang berlainan. Dengan begitu, 
kegiatan penempatan tidak hanya dilaksanakan setelah seleksi, 
melainkan meliputi pula penempatan dalam promosi, demosi, 
transfer, dan pemberhentian. Artinya, placement bagi pegawai baru 
merupakan pengaturan awal pada suatu jabatan. Sedangkan bagi 
pegawai lama, placement dapat dilakukan dengan promosi, mutasi 
atau transfer, dan demosi.  



 

  

Penempatan harus dilakukan dengan hati-hati agar tiap pekerja 
dapat bekerja sesuai dengan keahliannya dan mengerti bagaimana 
mengerjakan tugas-tugasnya.  

4.4.2. Kaidah Islam tentang penempatan 

Seorang pegawai hendaknya ditempatkan pada pekerjaan yang 
sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan intelektualitasnya sehingga ia 
akan menekuninya. Sebelum memberikan tugas kepadanya, kenalilah 
kemampuannya sebab, pada prinsipnya, tugas itu diberikan sesuai 
dengan kemampuannya. Firman Allah SWT: 

...    

   ... 

 “Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang 
melainkan sekedar kesanggupannya” (Q.S. Al-An`âm 
(6):152). 

Apabila yang dibutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan 
khusus, jangan menugaskan karyawan umum. Didalam Alquran surat 
Al-Naml (27) ayat 38 dikisahkan bahwa Nabi Sulaeman saat meminta 
untuk memindahkan singgsana Ratu Balqis, ia menujukkan permintaan 
tersebut kepada para pembesar, orang-orang pilihan dari setiap kaum.  

  

  

  

   

     

“Berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar, siapakah di 
antara kamu sekalian yang sanggup membawa 
singgasananya kepadaku sebelum mereka datang 
kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri" (Q.S. Al-
Naml (27):38). 

Nabi Muhammad SAW bersabda:  



 

  

ِإَذ َضي ََّعت اأَلَمانَة فَانْ َتِظُروا السَّاَعَة. ِقْيَل ًَّي َرُسوَل هللِا َوَما 
َها؟ قَاَل: ِإَذا ُأْسِنَد اأَلْمُر ِإََل َغْْيِ َأْهِلِه فَانْ َتِظُروا  َأَضاَعت ْ

 السَّاَعةَ 

“Ketika engkau menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah 
kehancurannya”. Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apa 
yang membuatnya sia-sia?”. Nabi menjawab: “Ketika suatu 
perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, 
maka tunggulah kehancurannya” (H.R. Al-Bukhâriy). 

Hadis diatas menunjukkan betapa Nabi SAW mengingat-kan untuk 
tidak sembarangan menugaskan karyawan, melainkan harus 
memperhatikan aspek kesesuaian. 

Yang dimaksud dengan kesesuaian dalam kerja adalah 
kesesuaian individu pada bidang kerjanya, termasuk kesesuaian 
individu pada berbagai macam faktor lingkungannya dalam bekerja 
dan kesesuaian pada ciri-ciri khusus kepribadiannya. Kesesuaian ini 
diukur dari kepuasan individu dalam bekerja sebagai berikut: 
1) Pegawai merasakan adanya perhatian dari atasan atau majikan 

terhadapnya sebagai penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan; 
2) Keyakinan pegawai atau karyawan bahwa atasan atau majikan 

tidak hanya sekedar mengawasi kinerjanya melainkan juga 
mengarahkannya; 

3) Kecintaan individu pegawai atau karyawan pada pekerjaannya; 
4) Rasa puas pegawai atau karyawan terhadap tingkat 

kesejahteraannya secara ekonomi; 
5) Peluang untuk maju (mengembangkan karir) dalam pekerjaan yang 

digeluti; 
6) Peluang untuk menambah pengetahuan dan pengembangan diri 

dalam bekerja; 



 

  

7) Peluang untuk memanfaatkan pendapat atau ide, dan 
mendapatkan pengakuan eksistensi, dan; 

8) Rasa aman dan tenang dalam bekerja (Mursi, 1997: 147). 

Belajar dari sejarah, Rasulullah SAW menempat-kan Mu`âdz ibn 
Jabal sebagai gubernur Yaman berdasar-kan pemahaman, ketajaman 
akal, dan akhlaknya. Nabi menempatkan `Umar ibn al-Khaththâb untuk 
mengatur zakat atau sedekah karena ketegasan dan sifat adilnya. Nabi 
menempatkan Khalîd ibn Walîd karena ia mahir dan terlatih dibidang 
militer. 

Tidak jarang pula karyawan atau pegawai baru menjalani 
kontrak kerja selama rentang waktu tertentu sebelum ditetapkan 
menjadi karyawan tetap. Jika dalam masa kontrak tersebut karyawan 
tersebut mampu menunjukkan kinerja dan kemampuannya secara 
optimal dalam menjalankan tugas, maka ia dapat diputuskan untuk 
menjadi karyawan tetap. Konsep ini pernah dijalankan pada masa 
khilafah Umar ibn al-Khaththab. Diriwayatkan Umar ibn al-Khaththab 
berkata kepada pegawainya:  

ُتَك ألَبْ ُلَوَك، فَِإْن َأْحَسْنَت زِْدُتَك وِإْن َأَسْأَت  ِإِنِ  َقْد َعي َّن ْ
 َعَزْلُتكَ 

“Sesungguhnya aku memilihmu untuk mengujimu. Jika 
engkau mampu menunjukkan kinerja yang baik, aku akan 
tambahkan tanggung jawabmu. Namun bila tidak, aku akan 
memecatmu” (Sinn, 2006:112). 

4.5. Orientasi dan Sosialisasi 

Biasanya, orientasi dan sosialisasi dimaknai sama. Namun 
keduanya, pada hakikatnya, memiliki tujuan berbeda. Kedua proses 
tersebut mempunyai arti penting, baik bagi individu pegawai maupun 
organisasi. Bagi pegawai, proses ini merupakan penyesuaian diri, baik 



 

  

dalam aspek psikis, jasmani, peranan atau hubungan dalam pekerjaan, 
dan sebagainya. Keuntungan bagi organisasi adalah, melalui proses 
orientasi, organisasi mempunyai patokan awal tentang apakah 
pegawai tersebut cukup tepat untuk ditempatkan pada unit tertentu 
atau tidak (Gaol, 2014:209).  

4.5.1. Definisi orientasi 

Lazimnya tenaga kerja baru, sangat jarang yang dapat 
memenuhi secara persis seperti yang diinginkan organisasi atau 
perusahaan sehingga mereka perlu diberikan orientasi terlebih dahulu.  

Orientasi merupakan suatu proses, didalam mana pegawai 
baru mengembangkan pengertian tentang hubungannya dengan 
pegawai yang lain dan dengan tugas organisasi (Moekijat, 1990:364). 
Orientasi juga berarti suatu prosedur yang memberikan informasi 
dasar kepada karyawan; memberikan informasi kepada karyawan baru 
berkenaan dengan pemberi kerja, cara kerja, tentang perusahaan, dan 
berbagai informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
dengan baik.  

Berawal dari orientasi ini, karyawan baru mulai melakukan 
penyesuaian dan adaptasi diri sebab bagi pegawai baru, orientasi ini 
menjadi sebuah proses untuk mengetahui dan mengenal tempatnya 
dalam keseluruhan hubungan pekerjaan. Dengan demikian, orientasi 
merupakan bagian penting untuk menciptakan kepuasan kerja (job 
satisfaction), yakni perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang 
merupakan hasil dari evaluasi karakteristik-karakristiknya (Robbins, 
2012:99) sekaligus menentukan keberhasilannya dimasa yang akan 
datang. 

Orientasi dapat dilakukan dalam bentuk introduksi formal 
singkat sampai pada pengenalan terhadap program-program yang 
panjang, bertujuan untuk membuat karyawan baru merasa akrab 



 

  

dengan aturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi 
atau perusahaan.  

Cakupan orientasi secara sederhana mencakup dua hal 
penting, yakni; Pertama, hal-hal apa saja yang ingin diketahui karyawan 
baru, dan; Kedua, hal-hal spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan 
yang perlu diberitahukan kepada karyawan baru (Jusmaliani, 2011:96).  

 

 

4.5.2. Definisi sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses dimana dimana organisasi 
membentuk sikap, pemikiran, dan perilaku para pegawai. Sosialisasi 
merupakan langkah pengambilalihan yang dilakukan individu terhadap 
kepercayaan, nilai, dan norma dari kelompok yang statusnya lebih 
rendah atau lebih tinggi dimana dia menjadi anggota tapi tidak menjadi 
bagian atau belum menjadi bagian dari kelompok tersebut.  

Sosialisasi menjadi langkah pertama memperkenalkan budaya 
organisasi atau perusahaan kepada karyawan baru. Ini dilakukan 
secara terus-menerus guna menanamkan atau mempengaruhi 
karyawan dengan sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang 
diharapkan oleh organisasi, dimulai sejak masa orientasi, dan ini 
merupakan upaya mentransformasikan karyawan baru menjadi 
anggota organisasi atau perusahaan yang efektif. Sosialisasi yang 
ditanamkan dan diterima dengan baik akan menyebabkan perusahaan 
memiliki budaya organisasi (corporate culture) yang kuat. Budaya 
perusahaan yang kuat akan memberikan berbagai manfaat seperti 
mempererat team-work, meningkatkan produktivitas, menurunkan 
turnover, bahkan dapat berfungsi sebagai substitusi dari 
kepemimpinan. 

Melalui keseluruhan proses sosialisasi ini, mereka diharapkan 
akan mampu beradaptasi dengan lingkungan internal organisasi atau 



 

  

perusahaan. Melalui proses ini, pegawai memiliki keinginan untuk 
diterima, melakukan internalisasi tentang cara berfikir dan bertindak 
didalam organisasi, dan membuat mereka merasa memiliki terhadap 
organisasi. Dengan demikian, rasa terasing berkurang, produktivitas 
lambat laun bertambah, dan stabilitas emosi terjamin (Gaol, 
2014:209).  

Sosialisasi dapat dilakukan dalam tiga tahap agar karyawan 
dapat memberikan kontribusi penuh kepada perusahaan, yakni: 

1. Tahap sosialisasi yang telah diantisipasi sebelumnya (anticipatory 
socialization). Tahap ini dilakukan sebelum karyawan masuk 
kedalam organisasi perusahaan. Pada periode rekrutmen dan 
seleksi, interaksi karyawan baru dengan pewawancara, manajer, 
dan calon-calon rekan kerja telah terjadi dan pada—kesempatan 
ini—ekspektasi mereka tentang perusahaan, pekerjaan, kondisi 
kerja, dan hubungan interpersonal mulai terbentuk; 

2. Tahap perkenalan atau pertemuan. Tahap sosialisasi yang terjadi 
ketika karyawan memulai pekerjaan barunya. Karyawan baru 
menganggap manajer sebagai sumber informasi terpenting 
tentang pekerjaan dan perusahaan. Sifat dan kualitas hubungan 
antara karyawan baru dan manajer merupakan dampak yang 
signifikan dari sosialisasi, dan; 

3. Tahap settling-in. Tahap sosialisasi yang terjadi ketika karyawan 
telah merasa nyaman dengan tuntutan pekerjaan dan hubungan 
sosial. Mereka mulai belajar mengatasi konflik dalam pekerjaan 
yang terjadi, dan konflik antara kegiatan kerja dan non-kerja. 

4.5.3. Orientasi dan sosialisasi dalam Islam 

Sosialisasi menjadi langkah pertama memper-kenalkan 
organisasi atau perusahaan kepada karyawan baru. Pada hakikatnya, 
sosialisasi adalah menjual nilai kepada seluruh anggota organisasi. 
Menjual nilai ini tentu lebih sulit daripada menjual ide karena nilai 
harus ditanamkan dalam sanubari dan diharapkan menjadi patokan 



 

  

dalam bertindak meskipun tidak diawasi oleh siapapun. Nilai ini 
diharapkan menjelma menjadi kontrol diri bagi anggota organisasi. Dan 
satu-satunya nilai yang telah terbukti kehebatannya adalah agama 
(Susanto, 2010:85). 

Melalui keseluruhan proses sosialisasi ini, seluruh anggota 
organisasi diharapkan akan mampu beradaptasi dengan lingkungan 
internal organisasi atau perusahaan hingga rasa terasing berkurang, 
produktivitas lambat laun bertambah, dan stabilitas emosi terjamin.  

Sebagai pegawai baru yang mulai masuk dunia kerja, biasanya 
mereka merasa khawatir atau takut (canggung). Ada perasaan takut 
berbuat salah atau menjadi bahan pembicaraan pegawai lama dan 
atasan. Mereka membutuhkan bimbingan dengan penuh kasih sayang 
hingga mereka dapat melalui hari-hari sulitnya dan dapat merasakan 
bahwa mereka adalah bagian dari anggota organisasi secara utuh. Oleh 
karena itu, atasan perlu memberikan perhatian ekstra guna membantu 
karyawan baru dengan cara yang bijaksana tanpa merendahkannya. 
Firman Allah SWT: 

   

 

 

 

  

 

  

    

   

    

  

  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 



 

  

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk” (Q.S. Al-Nahl (16):125). 

Relasi antarkaryawan dalam sebuah organisasi menjadi aspek 
penting dan menjadi kebutuhan yang bersifat non-materi. Pemenuhan 
kebutuhan ini akan mendorong dan memotivasi pegawai untuk bekerja 
lebih optimal. Mereka akan melakukannya dengan ikhlas dan penuh 
semangat untuk saling membantu satu sama lain.  

Langkah awal untuk memenuhi kebutuhan ini adalah 
menciptakan rasa aman dan tenang bagi pegawai dalam menjalankan 
pekerjaan. Bila rasa aman dan tenang ini terwujud tentu akan 
berkontribusi dalam me-wujudkan tujuan karena mereka memiliki 
semangat dan etos kerja yang tinggi serta mampu menunaikan semua 
tugas dengan ikhlas dan tenang jiwa (Sinn, 2006:123). Masing-masing 
pegawai akan merasa bahwa tanggung jawab perusahaan ada di 
pundak mereka sehingga kesuksesan bergantung pada upaya dan 
kesungguhan mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehingga 
kinerja optimal dengan dengan segala potensi yang dimiliki akan tetap 
terjaga.  

Terdapat beragam cara untuk melakukan orientasi dan 
sosialisasi. Diantaranya yang tercantum dalam sejarah Islam, Khalifah 
`Umar ibn al-Khaththâb melaku-kan orientasi dan sosialisasi dengan 
cara memanfaatkan musim haji. Momen musim haji tersebut 
digunakan menjadi muktamar tahunan dengan mengundang para 
pejabat daerah, mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, 
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para pejabat, 
serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan 
pengaduan, termasuk tindakan zhalim pejabat.  

  



 

  

   
BAB  V PENGEMBANGAN 

 SUMBER DAYA INSANI 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki 

pelaksanaan pekerjaan saat ini maupun yang akan datang, 

mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan-kecakapan. 

Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang 

dimaksudkan untuk mengubah perilaku, perilaku yang terdiri atas 

kecakapan dan sikap. 

Pengembangan secara kronologis meliputi pemberian pekerjaan, 

memperkenalkan pegawai baru, latihan kerja, dan mempersiapkan 

untuk jabatan-jabatan teknis dan manajerial di masa yang akan 

datang, sebab pengembangan merupakan perubahan yang 

memungkin-kan pegawai yang bersangkutan bekerja lebih baik. 

Hasil dari pengembangan adalah pegawai tersebut memiliki 

pengetahuan atau informasi baru untuk menerapkan pengetahuan 

lama dengan cara baru atau memiliki minat yang lebih besar untuk 

menerapkan apa yang telah ia ketahui (Moekijat, 1990:120). 



 

  

   
   

5.1. Pelatihan dan Pengembangan 

5.1.1. Definisi pelatihan 

Pelatihan (training) adalah tindakan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kecakapan seorang pegawai untuk melaksanakan 
suatu pekerjaan tertentu (Moekijat, 1990:547). Pelatihan adalah 
bimbingan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan 
pengetahuan melalui penyelesaian tugas dan latihan (Anonimous, 
1994:138). 

Pelatihan adalah proses melatih karyawan baru atau karyawan 
yang akan memperoleh penempatan baru dengan keterampilan dasar 
yang diperlukannya untuk melaksanakan pekerjaan (Jusmaliani, 
2011:99).  

Pelatihan bertujuan agar peserta latih dapat mencapai suatu 
standar, baik dalam keterampilan, pengetahuan, maupun untuk 
mewujudkan perilaku yang diinginkan dan menciptakan kondisi yang 
memungkinkan perilaku tersebut dicapai. Pelatihan bertujuan 
mewujudkan perubahan tingkat kemampuan atau kesediaan berbuat 
berkat proses latihan. 

Pelatihan diperlukan untuk mengisi gap antara kualifikasi yang 
dimiliki karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pekerjaan 
atau jabatan. Pelatihan diperlukan—misalnya—pada saat ada 
peralatan baru atau sistem kerja yang baru. Oleh karena itu, ketika 
seorang karyawan baru terpilih, ia hendakknya cukup mendapatkan 
satu pekerjaan saja untuk kemudian dia dilatih supaya mampu 
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Dengan demikian, akan 
diketahui munculnya potensi-potensi dan kecenderungan pada 
pekerjaan-pekerjaan lain. 



 

  

Selain itu, pelatihan juga diperlukan untuk karyawan yang 
dipromosikan. Lazimnya organisasi atau perusahaan terlebih dahulu 
melakukan pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan 
kebutuhan untuk jabatan yang akan dipegangnya.  

Fokus pelatihan adalah masa sekarang, artinya peserta dididik 
untuk mendapatkan keterampilan yang butuhkan saat ini. Adapun 
yang sifatnya jangka panjang dan bertujuan untuk mengembangkan 
kemampuan karyawan untuk tugas-tugas mendatang disebut pengem-
bangan (develoopment).  

5.1.2. Definisi Pengembangan  

Pengembangan (development) adalah setiap usaha untuk 
memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan 
datang, dengan memberikan keterangan, mempengaruhi sikap atau 
menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap 
kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku, perilaku yang 
terdiri atas pengetahuan, kecakapan, atau sikap (Moekijat, 1990:119). 

Pengembangan juga berarti pembangunan secara bertahap 
dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki 
(Anonimous, 1994:160). Pengembangan ini ditandai dengan 
meningkatnya pertambahan hasil yang semakin lama semakin besar 
(semakin baik). 

Orientasi dan sosialisasi saja dirasa tidak cukup, meskipun 
keduanya telah dilakukan secara lengkap dan cukup lama. Pegawai 
baru biasanya tidak menampilkan kinerja yang memuaskan, sedangkan 
pegawai lama membutuhkan sesuatu untuk menyempurnakan 
pekerjaan. Maka pengembangan mutlak dibutuhkan berdasarkan 
beberapa alasan sebagai berikut: 
1. Meskipun telah dilakukan secara lengkap, program orientasi belum 

cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas. Orientasi tidak dapat 
membuat orang yang tidak bisa menjadi bisa karena orientasi 



 

  

hanya bersifat pengenalan agar orang tersebut tidak terkejut 
dalam pekerjaannya kelak; 

2. Adanya perubahan-perubahan dalam teknik penyelesaian tugas. 
Perubahan atau teknik baru menimbulkan ketidaktahuan atau 
ketidakmampuan, karenanya dibutuhkan pelatihan; 

3. Adanya jabatan baru yang memerlukan keterampilan khusus; 
4. Keterampilan pegawai kurang memadai untuk menyelesaikan 

tugas, dan; 
5. Penyegaran kembali. Latihan dan pengembangan dapat 

memperbaiki skill dan kebiasaan kerja yang buruk, misalnya akibat 
kebosanan (Gaol, 2014:212). 

Dengan demikian, pengembangan sumber daya insani menjadi 
peluang bagi generasi baru guna memperoleh pengetahuan, 
kualifikasi, dan kemampuan dibidang profesi tertentu atau guna 
meningkatkan mencapai produktivitas kerja dan mencapai tujuan karir 
tertentu (Anonimous, 1994:161). 

Hasil dari pengembangan adalah pegawai memiliki 
pengetahuan atau informasi baru, dapat menerapkan pengetahuan 
lama dengan cara baru, atau memiliki minat yang lebih besar untuk 
menerapkan apa yang ia ketahui. 

5.2. Tujuan Pelatihan dan Pengembangan 

Pengembangan meliputi pendidikan pelatihan. Pendidikan 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman 
atas keseluruhan lingkungan, sedangkan pelatihan bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. 
Artinya, pelatihan berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan pekerjaan. 

Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan 
seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat, 
sedangkan pelatihan membentuk dan meningkatkan keterampilan 



 

  

kerja. Dengan demikian, semakin tinggi pendidikan dan latihan 
seseorang, semakin tinggi pula produktivitasnya.  

Manfaat pelatihan dan pengembangan dapat dirasakan 
langsung, baik oleh individu pegawai maupun organisasi. Manfaat bagi 
individu pegawai, diantaranya: 

1. Membantu individu untuk dapat membuat keputusan dan 
pemecahan masalah dengan lebih baik; 

2. Internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, prestasi, 
pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan; 

3. Mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan diri, dan; 
4. Membantu mengurangi rasa takut dalam menghadapi tugas-tugas 

baru. 

Adapun manfaat bagi organisasi, diantaranya: 

1. Memperbaiki pengetahuan tentang jabatan dan keterampilan; 
2. Memperbaiki moral kerja; 
3. Mengenali tujuan organisasi; 
4. Membuat citra organisasi lebih baik; 
5. Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan; 
6. Membantu pegawai dalam menyesuaikan di dengan perubahan-

perubahan; 
7. Membantu menangani konflik sehingga stres dan tensi tinggi dapat 

teratasi, dan; 
8. Membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. 

5.3. Pelatihan dan Pengembangan dalam Islam 

Kualitas kerja dengan mutu terbaik (perfect atau al-itqân) 
merupakan sifat pekerjaan Rabbâniy yang kemudian menjadi kualitas 
pekerjaan islami. Dengan menghayati pekerjaan Allah SWT terhadap 
penciptaan gunung-gunung, misalnya, kita akan mendapati bahwa 
pekerjaan Allah SWT benar-benar sempurna. Firman Allah SWT: 



 

  

  

  

   

   

   

    

  

     

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia 
tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya 
awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan 
kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Naml 
(27):88). 

Rahmat Allah SWT telah dijanjikan bagi setiap orang yang 
bekerja secara itqân, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk 
itu, diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Dalam 
konteks ini, Islam mewajibkan umatnya untuk terus menambah atau 
mengembangkan ilmunya dan tetap berlatih karena konsep itqân 
memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau 
terbatas tetapi berkualitas dari pada output yang banyak tetapi kurang 
bermutu. Ini selaras dengan firman Allah SWT: 

   

   

  

    

     

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari 
sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan 
(perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha 
Penyantun” (Q.S. Al-Baqarat (2):263). 



 

  

Dalam hal ini, berderma namun diikuti dengan sikap menyakiti, 
menghina, memojokkan, atau diskriminatif tidak lebih baik dari pada 
berkata dengan baik atau sikap memaafkan. Artinya, output yang 
banyak tetapi kurang bermutu tidak lebih baik dibandingkan dengan 
hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas tetapi berkualitas.  

Untuk mencapai kualitas kerja dengan mutu terbaik, Islam 
menganjurkan melakukan pelatihan (training) terhadap para 
pegawainya. Pelatihan dilakukan untuk menutup gap antara 
kecakapan atau kemampuan pegawai dan permintaan jabatan serta 
untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam 
mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Pelatihan juga 
dimaksudkan sebagai bentuk kesungguhan memuliakan pekerjaan 
dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis 
pegawai dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. Sebab para 
rasul Allah, sebagai panutan dan suri tauladan yang baik, bukan hanya 
unggul dalam kehidupan spiritual, melainkan juga profesional dalam 
bidang-bidang tertentu. Nabi Adam, misalnya, kuat secara fisik dan 
memiliki pengetahuan yang luas (al-asmâ’ kullahâ); Nabi Nuh memiliki 
keahlian konstruksi; Nabi Yusuf memiliki keahlian dalam agronomi; 
Nabi Dawud memiliki keahlian dibidang metarulgi, dan lain-lain. 

Memang program pelatihan itu mengandung biaya (cost) yang 
dianggap mahal. Karena itu, program ini kadang tidak diprioritaskan. 
Padahal, karyawan tanpa pelatihan akan cepat “usang” dan tidak 
mampu meng-update perkembangan yang begitu cepat. Pendidikan 
dan pelatihan memang mahal namun akan lebih mahal lagi bila tidak 
terdidik atau terlatih.  

Ada tiga dimensi yang harus diperhatikan pengembangan 
kualitas sumber daya insani, yakni: 
1. Dimensi kepribadian. Dimensi ini menyangkut kemampuan untuk 

menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah laku, etika, dan 



 

  

moralitas. Dalam hal ini, sisi kesempurnaan pribadi manusia terlihat 
pada;  
a) Aspek ketaatan pada hukum. Aspek ini menghindarkan 

manusia dari penyimpangan seperti pencurian atau korupsi 
dalam perusahaan;  

b) Penguasaan diri sebagai bentuk tertinggi dari kesadaran diri 
tentang pribadi. Jika karyawan menguasai diri, maka tidak akan 
ada kemarahan yang tak terkendali sehingga potensi konflik 
dapat diredam;  

c) Kekhilafahan ilahi. Tanggung jawab yang dimiliki karyawan akan 
besar jika mereka menyadari akan kekhilafahan yang ada dalam 
dirinya.  

2. Dimensi produktivitas. Dimensi ini menyangkut apa yang dapat 
dihasilkan manusia dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas 
yang lebih baik.  

3. Dimensi kreativitas. Dimensi ini menyangkut kemampuan 
seseorang untuk berfikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu 
yang berguna bagi dirinya dan masyarakat (Jusmaliani, 2011:101). 

Dalam Islam, tujuan pelatihan dan pengembangan, selain untuk 
meningkatkan keterampilan yang dibutuh-kan saat sekarang, juga 
menjadi proses pembentukan karakter. Ketika seorang karyawan baru 
diterima, ia masuk menjadi bagian dari keluarga besar. Kewajiban 
seorang pemimpinlah untuk menjaga keluarga besar tadi dari api 
neraka. Allah SWT berfirman: 

  

  

 

  

  

 

  

   



 

  

   

 

  

     

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. Al-Tahrîm 
(66):6). 

Artinya, seorang pemimpin memiliki kewajiban terhadap ahli (keluarga 
besar)-nya, selain pendidikan dan pelatih-an untuk meningkatkan 
keterampilan dalam menjalankan pekerjaan, maka diperlukan pula 
pendidikan dan pelatihan untuk membentuk kepribadian (character 
building).  

Umar ibn al-Khaththab, misalnya, menggelar pertemuan 
tahunan dengan para gubernur dan pegawai lainnya yang tersebar di 
berbagai wilayah Islam pada musim haji. Pertemuan itu menjadi media 
untuk melakukan training guna meningkatkan kemampuan pegawai 
dalam menghadapi berbagai persoalan. Masing-masing gubernur dan 
pegawai saling bertukar pendapat dan sharing pengalaman dalam 
mengatasi persoalan pemerintah. Dengan pertemuan seperti itu, 
kemampuan dan pengalaman para pegawai diharapkan meningkat 
dalam mengatasi problem manajerial pemerintahan.  

Selain itu, Umar ibn al-Khaththab mengirimkan surat kepada 
gubernur dan pegawai yang lain yang berisi nasehat, peringatan, dan 
petunjuk teknis tenang kewajiban yang harus ditunaikan. Misalnya, 
surat Umar ibn al-Khaththab yang ditujukan kepada Abû Mûsâ al-
Asy`ariy, pegawai di wilayah Irak, yang berisi materi pelatihan yang 
dapat dijadikan sebagai dasar-dasar sistem peradilan.  



 

  

  

 

  



 

  

   
BAB  VI KOMPENSASI 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Pemberian kompensasi menjadi salah satu langkah untuk 
mendapatkan pegawai yang bermutu, mempertahankan 
pegawai yang ada, menjamin keadilan dan kesamaan, 
mendorong pegawai bekerja sesuai dengan yang diinginkan, 
serta menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 
produktivitas kerja. 



 

  

   
   

 
6.1. Definisi Kompensasi 

Kompensasi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Kompensasi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai 
karena yang bersangkutan telah memberikan bantuan untuk 
mencapai tujuan organisasi; 

2) Kompensasi adalah pembayaran kepada anggota-anggota team 
kerja untuk partisipasi mereka; 

3) Kompensasi adalah jumlah yang diterima karena telah bekerja 
untuk suatu jangka waktu tertentu (Moekijat, 1990:83). 

Dengan demikian, kompensasi adalah hal yang diterima oleh 
pegawai, baik berupa uang maupun selain uang, sebagai balas jasa 
yang diberikan atas upaya atau kontribusi pegawai yang diberikan 
terhadap organisasi (Anonimous, 1994:93). 

6.2. Tujuan Kompensasi 
Kompensasi sebenarnya lebih dari sekedar upah atau gaji 

karena cakupannya jauh lebih luas bila dibandingkan dengan upah atau 
gaji. Yang termasuk kedalam kompensasi adalah insentif atau 
perangsang atau dapat juga berupa program proteksi atau 
kesejahteraan seperti masalah keselamatan kerja (safety and health) 
atau program bantuan untuk pekerja (employee assistance program), 
dapat pula berupa beberapa cara kerja internal seperti kesempatan 
berpartisipasi dalam membuat keputusan, memberikan supervisi yang 
baik, memberi peluang untuk mengikuti pelatihan, bahkan dapat pula 
berupa perhatian seperti penghargaan, sertifikat, atau sekedar 
perhatian.  



 

  

Kompensasi dapat menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan produktivitas. Tanpa kompensasi yang memadai, 
pegawai cenderung keluar dari organisasi. Ketidakpuasan karena 
kompensasi akan mengakibatkan: 

1. Muncul keinginan untuk mencari imbalan lebih; 
2. Ketertarikan pegawai terhadap pekerjaan akan berkurang; 
3. Pegawai akan mencari pekerjaan sambilan di tempat lain sehingga 

mutu pekerjaan yang ada kurang diperhatikan; 
4. Menyebabkan mogok kerja; 
5. Menimbulkan keluhan pegawai, dan; 
6. Pegawai mencari pekerjaan yang menawarkan gaji lebih tinggi 

(Gaol, 2014:311). 

Namun, pemberian kompensasi terlalu tinggi (overpaid) akan 
mengakibatkan: 

1. Pegawai merasa cemas (discomfort) karena di tempat lain ia tidak 
dibayar setinggi itu sehingga ia akan merasa bahwa organisasi 
menuntut terlalu banyak padahal ia tidak terlalu mampu; 

2. Pegawai merasa bersalah jika ia tidak mampu menghasilkan suatu 
produk, atau; 

3. Pegawai merasa tidak senang. 

Dengan demikian, kompensasi yang diberikan bertujuan: 

1. Untuk memperoleh pegawai yang bermutu (qualified); 
2. Mempertahankan pegawai yang ada agar tidak keluar; 
3. Menjamin keadilan atau kesamaan, baik internal equity maupun 

external equity; 
4. Mendorong agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan (reinforcement theory). 

Oleh karena itu, hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika 
menetapkan kompensasi adalah: 

1. Kompensasi harus memenuhi kebutuhan minimal; 



 

  

2. Kompensasi harus bersifat mengikat; 
3. Kompensasi harus dapat menimbulkan gairah dan semangat kerja; 
4. Kompensasi harus diberikan secara adil, dan; 
5. Kompensasi tidak boleh bersifat statis (Gaol, 2014:317). 

6.3. Kompensasi dalam Ajaran Islam 

Tentang kompensasi, Islam memiliki konsep yang lebih 
komprehensif sebab kompensasi dalam konsep Islam tidak terbatas 
hanya berupa imbalan material duniawi seperti gaji, upah, atau harta 
kekayaan. Islam juga, melainkan juga berupa imbalan yang bersifat 
ukhrâwiy berupa pahala, kebaikan, amal shalih, dan surga. Allah SWT 
berfirman: 

   
    

  
   

Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah 
dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi 
rezki yang paling baik (Q.S. Al-Mu`minûn (23):72). 

  
  

  
  

 
  

    
   

   
Dan kami anugrahkan kepda Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, 
dan kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada 
keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di 
dunia, dan Sesungguhnya dia di akhirat, benar-benar 



 

  

termasuk orang-orang yang saleh (Q.S. Al-`Ankabût 
(29):27). 

Dalam bentuk materi, kompensasi dapat berupa barang. Nabi 
Muhammad SAW, ketika melakukan perjalanan dagang untuk 
Khadijah, mendapatkan upah berupa dua ekor unta betina dewasa. 
Pernah pula Nabi Muhammad SAW menerima bagian keuntungan 
yang lebih besar dari yang telah mereka sepakati sebelumnya karena 
Nabi telah memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada 
Khadijah dibanding pedagang yang lainnya. Jadi, Nabi menerima bonus 
dari niaga yang dijalankannya.  

6.4. Gaji atau Upah 

6.4.1. Perbedaan gaji dan upah 

Pada umumnya, gaji dan upah selalu dikaitkan dengan status 
karyawan (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (berkala 
atau spontan) sehingga, dalam command sense, gaji selalu dikaitkan 
dengan karyawan tetap yang mendapat imbalan secara berkala, 
misalnya bulanan. Adapun upah biasanya dikaitkan dengan karyawan 
tidak tetap yang memperoleh imbalan secara spontan setelah 
pekerjaan diselesaikan.  

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, dalam Ahmad 
S. Ruky (2001:7), upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 
pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang 
telah dan akan dilakukan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 
hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi yang dinyatakan atau 
dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, 
undang-undang, dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu 
perjanjian kerja atara pemberi dan penerima kerja. Sedangkan hasil 
konfensi ILO Nomor 100 menyatakan bahwa upah atau gaji biasa, 
pokok atau minimum, dan setiap emolumen tambahan yang 
dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang 



 

  

tunai atau barang oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan 
dengan hubungan kerja (Ruky, 2001:9), itulah yang dimaksud dengan 
gaji atau upah.  

  Ketika memberikan imbalan berupa uang, ada empat hal yang 
perlu diperhatikan, yakni: 

1. Tingkat imbalan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini yang 
dimaksud dengan prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran 
gaji; 

2. Adil diukur pada pasar kerja eksternal. Artinya manajemen 
perusahaan melakukannya secara terbuka dan jujur dengan 
memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan 
karyawan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan 
papan;  

3. Adil dari ukuran organisasi (keadilan internal). Artinya, manajemen 
perusahaan perlu melakukan perhitungan maksimasi besaran gaji 
yang sebanding dengan besaran nishab zakat, dan;  

4. Pengaturan dengan karyawan menurut kebutuhan mereka. 
Manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan 
besaran gaji, baik pada saat perusahaan mendapat laba maupun 
merugi, dan mengkomunikasikannya kepada karyawan (Jusmaliani, 
2011:117). 

6.4.2. Gaji atau upah dalam ajaran Islam 

Dalam terminologi Islam, gaji atau upah dikenal dengan istilah 
a
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Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya (Q.S. 
Al-Thalâq (65):6). 

   
  



 

  

    
  

   
Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, merekapun bertanya 
kepada Fir'aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat 
upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang 
menang?" (Q.S. Al-Syu`arâ’ (26):41). 

Islam tidak membenarkan ketika seseorang bekerja tetapi 
kemudian ia tidak memperoleh apa-apa dari pekerjaannya itu. 
Diriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar al-Sa`idiy, salah seorang 
pegawai Umar ibn al-Khaththab, menolak gaji yang diberikan 
kepadanya dengan alasan bahwa ia memiliki beberapa ekor kuda dan 
hamba sahaya dan ia dalam kondisi tidak kekurangan. Abdullah 
menginginkan agar gaji dari pekerjaannya disedekahkan kepada kaum 
muslimin. Umar ibn al-Khaththab berkata: “Jangan engkau lakukan itu. 
Sesungguhnya aku menginginkan hal yang sama denganmu tetapi 
Rasulullah SAW memberikan gaji kepadaku padahal aku menginginkan 
gaji itu disedekahkan kepada fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda:  

ُخْذهُ فَ َتَموَّْلهُ َوَتَصدَّْق بِِه، َفَما َجاَءَك ِمْن َهَذا املاِل ِمْن َغْْيِ 
 َمْسأََلٍة َوالَ اْسَراٍف َفُخْذُه َوَمااَل َفاَل تَ تَِّبْعُه نَ ْفسكَ 

“Ambillah gaji itu, kembangkanlah dan sedekahkanlah ia. 
Gaji yang engkau terima bukanlah hasil meminta-minta 
dan tidak isrâf (berlebihan), maka ambillah dan janganlah 
engkau memperturutkan hawa nafsumu” (Sinn, 1984:87). 

Ujrat (gaji atau upah) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni: 
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(Widjajakusuma, 2003:151-152). Imbalan jenis ini dapat berupa 
materi (harta) dan dapat pula dalam bentuk jasa. 

Kedua jenis imbalan di atas, al-ajr al-musammâ dan al-ajr al-mitsliy, 
dapat diberikan secara tunai atau tidak, sesuai dengan kesepakatan 
kedua belah pihak pada saat akad kerja berlangsung.  

6.5. Kaidah Islam yang Berkaitan dengan Gaji (Upah) 

Gaji atau upah merupakan tipe motif paling umum dalam 
memenuhi kebutuhan material para pegawai. Namun Islam memiliki 
konsep upah yang lebih komprehensif bila dibandingkan dengan 
konsep upah secara umum. Perbedaan konsep gaji atau upah dalam 
Islam dan konsep gaji atau upah konsep Barat dapat dilihat dalam tabel 
berikut: 

 

No Aspek Islam Barat 

1 Keterkaitan yang erat antara upah dan 

moral 

Ya Tidak 

2 Upah memiliki dua dimensi: dunia dan 

akhirat 

Ya Tidak 

3 Upah diberikan berdasarkan prinsip 

keadilan 

Ya Ya 

4 Upah diberikan berdasarkan prinsip 

kelayakan 

Ya  Ya  

 

Tabel 6.1. Konsep Upah antara Islam dan Barat 

Meskipun demikian, menetapkan gaji atau upah kerja sesuai 
dengan kehendak Syari’ah bukan perkara mudah sebab terdapat 
beragam persoalan untuk mentransformasi-kannya ke dalam dunia 
kerja. Kesulitan ini pernah dialami—misalnya—oleh para shahabat 
ketika mereka harus menetapkan berapa gaji khalifah Abû Bakr al-



 

  

Shiddîq, seorang pengusaha yang saat itu memangku jabatan khilâfat 
Islam yang pertama.  

Beberapa prinsip penting dalam penggajian atau memberikan 
upah menurut Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Gaji atau upah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pokok; 

Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai 
mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehingga mereka 
tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan 
sekedar untuk memenuhi nafkah diri dan keluarganya. Dalam 
sejarah Islam, Nabi memberikan gaji kepada ̀ Itab ibn Usayd sebagai 
pemimpin di Makkah sebesar satu dirham setiap hari. Atas gaji 
tersebut, `Itab tidak lagi membutuhkan bantuan dari yang lain. 

Memberikan gaji yang tidak cukup memenuhi kebutuhan 
hidup sama dengan mengeksploitasi tenaga kerja dan membuka 
peluang melakukan penyimpangan. Khalifah `Aliy ibn Abû Thâlib 
menyampaikan: “Kemudian sempurnakan gaji yang mereka terima 
karena gaji atau upah itu akan memberikan kekuatan bagi mereka 
untuk memperbaiki diri, menjauhkan diri mereka dari melakukan 
tindakan “koruptif” dengan kekuasaan yang dimiliki, dan bisa 
menjadi alasan jika mereka melakukan perlawanan atau berkhianat 
padamu” (Sinn, 2006:111). 

2) Manusiawi; 

Menurut Al-Mâwardiy, dalam Effendi (2003:56), dasar 
penetapan upah pekerja adalah standar cukup, namun gagasan ini 
banyak menerima “catatan” dari para penulis lain sebab standar 
cukup dapat melahirkan standar minimum; standar yang dijadikan 
pijakan oleh kaum kapitalis untuk menentukan upah. Kaum 
kapitalis menetapkan standar upah yang wajar, yakni biaya hidup 
dengan batas minimum. Standar upah dengan menggunakan batas 
minimum ini telah menyisakan persoalan, yaitu tidak 



 

  

memperhatikan dan mengesampingkan jasa atau manfaat tenaga 
yang diberikan. 

3) Sesuai dengan kesepakatan; 

Menurut `Abd al-Rahmân al-Malikiy (2001:146), untuk 
menentukan upah pekerja maka dapat dilakukan berdasarkan pada 
jasa atau manfaat yang dihasilkan oleh pekerja. Ia 
menganalogikannya dengan jual-beli, yang mana jual-beli itu 
berlangsung dengan kerelaan kedua belah pihak, maka kontrak 
kerja pun berlangsung dengan kerelaan ajîr (pekerja) dan musta’jir 
(pemberi pekerjaan). Apabila keduanya telah sepakat, maka upah 
yang disepakati itu disebut al-ajr al-musammâ, namun apabila 
upah tidak disebutkan dan tidak dilakukan kesepakatan pada saat 
akad, maka musta’jir harus menentukan upah yang sesuai dan 
layak. Upah jenis ini yang disebut al-ajr al-mitsliy atau upah yang 
setara. 

4) Gaji atau upah diberikan secara adil dan proporsional; 

Dalam sejarah Islam, Rasulullah memberikan upah sesuai 
dengan jenis pekerjaan dan kompetensinya. Ini selaras dengan 
firman Allah SWT dalam surat Al-Ahqâf (46):19). Allah SWT 
berfirman: 

  

   

 

   

     

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa 
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 
bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka 
sedang mereka tiada dirugikan” (Q.S. Al-Ahqâf (46):19). 



 

  

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas 
dengan imbalan yang mungkin berbeda menurut berat-ringannya 
pekerjaan. Ini senada dengan konsep equal pay for equal job (upah 
yang sama untuk pekerjaan yang sama). 

5) Gaji karyawan harus ditetapkan secara jelas dengan 
sepengetahuan kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. 
Rasulullah SAW bersabda: 

 ِِف  َوُهوَ  َأْجرَهُ  َواْعِلُمْوهُ  َعَرقُهُ  َيَِفَّ  َأنْ  قَ ْبلَ  َأْجَرهُ  اأَلِجي ْرَ  أَْعطُْوا
 (البيهقي رواه) َعَمِلهِ 

Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya 
dan beritahukanlah kepadanya gajinya terhadap apa yang 
dikerjakannya (HR Al-Bayhaqiy). 

 َمنِ  يَ ُقْولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  احُلْضرِي ِ  َسِعْيدٍ  َعنْ 
رًا اْسَتْأَجرَ   (البيهقي رواه) ُأْجَرَتهُ  َلهُ  فَ ْلُيَسم ِ  َأِجي ْ

Dari Sa`îd al-Hudhriy bahwasanya Nabi SAW bersabda: 
“Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, hendaklah 
ia menyebutkan upah baginya” (HR Al-Bayhaqiy). 

6) Gaji harus diberikan segera atau tanpa penangguhan, kecuali 
apabila disepakati bahwa gaji itu diberikan secara berkala, misalnya 
bulanan. Rasulullah SAW bersabda: 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسَولُ  قَالَ : َقالَ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ 
 (الطرباِن و ماجه ابن رواه) َعَرقُهُ  َيَِفَّ  َأنْ  قَ ْبلَ  َأْجَرهُ  اأَلِجي ْرَ  أَْعطُْوا

Dari Abdullah ibn `Umar ia berkata: “Rasulullah SAW 
bersabda: “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering 
keringatnya” (HR Ibn Mâjah dan al-Thabrâniy). 



 

  

Riset Freud Luthans, dalam Fayaz Ahmad (2005:149), 
menunjukkan bahwa pembayaran gaji dengan sesegera mungkin 
setelah respon yang diharapkan (pekerjaan), diantaranya melalui 
penguatan jadwal gaji yang tepat, dapat menghasilkan kinerja yang 
lebih baik. 

7) Gaji harus diberikan secara penuh, tanpa pengurangan atau 
melakukan tindakan zhalim terhadap gaji dari kerja yang telah 
disepakati. Rasulullah SAW bersabda: 

 َأَنَ  َثاَلث   هللاُ  قَالَ : قَالَ  النَِّب ِ  َعنِ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
 ُحراا ََبعَ  َوَرُجل   َغَدرَ  ُُثَّ  ِب  أَْعَطى َرُجل   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َخْصُمُهمْ 

رًا اْسَتْأَجرَ  َوَرُجل   ََثََنهُ  َفَأَكلَ   رواه) َأْجَرهُ  فِ هِ يُ وَ  َولَْ  ِمْنهُ  فَاْستَ ْوِفَ  َأِجي ْ
 (البخاري

Diriwayatkan dari Abû Hurayrat RA, dari Nabi SAW bahwa 
ia bersabda: “Allah telah berfirman: “Ada tiga jenis 
manusia dimana Aku menjadi musuh mereka pada hari 
kiamat: 1) Orang yang akan memberi atas nama-Ku 
kemudian ia tidak memenuhinya; 2) Orang yang menjual 
seorang manusia yang merdeka (bukan budak) kemudian 
ia makan darinya (memakan uangnya); 3) Orang yang 
mempekerjakan seseorang hingga penuh (selesai) namun 
ia tidak memberikan upahnya” (HR Al-Bukhâriy). 

 (أمحد رواه) اْلَكَبائِرِ  ِمنَ  َرهُ َأجْ  اأَلِجْْيِ  ظُْلمُ 
Berbuat zhalim terhadap upah pekerja termasuk ke dalam 
dosa besar (HR Ahmad). 

8) Gaji harus diberikan secara layak. Ukuran kelayakan gaji yang harus 
dibayarkan majikan tentu saja ukurannya adalah sandang, pangan, 
dan papan, bahkan dalam sebuah Hadits, majikan berkewajiban 



 

  

untuk mencarikan istri apabila karyawannya belum menikah atau 
mencarikan orang yang dapat membantunya dalam melakukan 
pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda: 

: قَالَ  َشدَّادٍ  ْبنِ  اْلُمْستَ ْورِدِ  َعنِ  نُ َفْْيٍ  ْبنِ  ُجبَ ْْيِ  ْبنِ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ 
 لَْ  فَِإنْ  َزْوَجًة، فَ ْلَيْكَتِسبْ  َعاِمالً  َلهُ  َكانَ   َمنْ  يَ ُقْولُ  النَِّبَّ  َسَِْعتُ 

 َمْسَكن   لَهُ  َيُكنْ  لَْ  فَِإنْ  َخاِدًما، فَ ْلَيْكَتِسبْ  َخاِدم   َلهُ  َيُكنْ 
 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  َأنَّ  ُأْخربْتُ  رٍ َبكْ  أَبُو قَالَ . َمْسَكًنا فَ ْلَيْكَتِسبْ 

 أبو رواه) َسارِق   َأوْ  َعال   فَ ُهوَ  َذِلكَ  َغي ْرَ  اَّتََّذَ  َمنِ : قَالَ  َوَسلَّمَ 
 (داود

Dari `Abd al-Rahmân ibn Jubayr ibn Nufayr dari Al-
Mustawrid ibn Syaddâd ia berkata: “Aku mendengar Nabi 
bersabda: “Barang siapa yang memiliki pekerja, hendaklah 
ia (majikan) mencarikan istri untuknya. Apabila ia (pekerja) 
tidak memiliki pembantu, maka ia (majikan) harus 
mencarikan pembantu baginya. Apabila ia (pekerja) tidak 
memiliki tempat tinggal, maka ia (majikan) harus 
mencarikan tempat tinggal baginya”. Abû Bakr berkata: 
“Aku diberitahu bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa 
yang mengambil sikap selain itu, maka ia (majikan) adalah 
seorang yang keterlaluan atau pencuri” (HR Abû Dâwud). 

 

  



 

  

   

BAB  VII INTEGRASI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Pengintegrasian (integration) merupakan fungsi operasional 

manajemen sumber daya insani yang penting dan merupakan 

salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan, baik bagi 

organisasi atau perusahaan maupun bagi karyawan, sehingga 

kepuasan dapat dirasakan oleh semua pihak; karyawan dapat 

memenuhi kebutuhan-nya dan perusahaan memperoleh laba. 

Namun begitu, pengintegrasian dianggap sulit dan kompleks 

sebab karyawan adalah manusia yang berbeda dengan sumber 

daya lainnya seperti mesin, modal, atau bahan baku, dan 

sebagainya. Manusia bersifat dinamis, memiliki pikiran, perasaan, 

harga diri, sifat, latar belakang, perilaku, keinginan, dan 

kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi atau 

perusahaan. Dengan demikian, the nature of man dan the nature 

of organization harus disatukan agar tercipta kerja sama yang 

serasi dan saling menguntungkan dalam fungsi integrasi ini. 



 

  

   

   
7.1. Definisi Integrasi 

Integrasi adalah kegiatan menyatupadukan keinginan 
karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerja sama yang 
memberikan kepuasan (Hasibuan, 2009:136). Inetgrasi dalam fungsi 
kepegawaian berarti usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap 
para pegawai  sehingga mereka dapat memberi keuntungan kepada 
pekerjaan, organisasi, dan teman-teman sekerja (Moekijat, 1990:238).  

7.2. Tujuan Integrasi 

Tujuan pengintegrasian adalah mendayagunakan karyawan 
agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam 
menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya 
kebutuhan karyawan. 

7.3. Prinsip Pengintegrasian 

Prinsip pengintegrasian adalah menciptakan kerja sama yang 
baik dan saling menguntungkan. Kerja dalam organisasi atau 
perusahaan bukanlah kerja individual, juga bukan single fighter, 
melainkan kerja tim. Oleh karena itu, setiap pegawai harus 
diperhatikan dan diposisikan berdasarkan kualitas sosialitasnya atau 
kemampuan untuk bekerja sama.  

7.4. Metode Pengintegrasian 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengintegrasian 
seperti: 

1) Kepemimpinan (Leadership); 
2) Hubungan antarmanusia (Human Relations);  
3) Kesepakatan Kerja bersama; 



 

  

4) Motivasi (Motivasi). 

7.4.1. Kepemimpinan (Leadership) 

Ada premis alami dan terjadi hampir secara umum, yakni 
bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang menentukan kearah 
mana suatu organisasi akan dibawa melalui visi misi yang digagasnya 
dan menentukan bagaimana cara menggerakkan seluruh sumber daya 
yang ada didalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi dapat 
menciptakan integrasi dan mendorong gairah kerja karyawan sehingga 
sasaran kerja dapat tercapai secara maksimal.  

7.4.1.1. Definisi kepemimpinan   

Secara etimologi, kepemimpinan berarti kemampuan dan 
kepribadian seseorang dalam mempengaruhi dan membujuk pihak lain 
agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga, 
dengan demikian, yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat 
proses kelompok (Syafiie, 2000:72). Adapun secara terminologis, 
beberapa definisi kepemimpinan dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1) Stoner dan Freeman (1996:53) mendefinisikan kepemimpinan 
dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang 
berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok;  

2) Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2003:192), 
kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau pemimpin 
untuk mempengaruhi prilaku orang lain menurut keinginan-
keinginannya dalam suatu keadaan tertentu;  

3) Kadarman (1991:137) mendefinisikan kepemimpinan sebagai 
suatu seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan 
orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sebuah kelompok atau organisasi;  



 

  

4) Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan 
orang lain agar orang lain mau diajak untuk melaksanakan 
kehendak dan gagasannya dengan suka rela (Effendy, 1996:207).  

5) Robbin (2007) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan 
kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok ke arah 
pencapaian tujuan.  

Dari beragam definisi yang dikemukakan, pada prinsipnya, 
kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 
kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. 

Dalam pelbagai literatur, ada beberapa istilah yang identik 
dengan kepemimpinan dalam Islam, yaitu al-imârat (اإِلَماَرة) atau amîr 
 ûli al-amr ,(الِقيَادَة) al-qiyâdat ,(اإِلَمام) atau imâm (اإِلَماَمة) al-imâmat ,(األَِمْير)
 dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut ,(الَخِلْيفَة) al-khalîfat ,(أُْوِلى األَْمر)
tampak berbeda dan—tentu saja—memiliki makna tersendiri dalam 
terminologinya masing-masing, namun secara keseluruhan, istilah-
istilah tersebut telah masuk ke dalam khazanah pengetahuan Islam 
yang memiliki arti sama, yaitu pemimpin atau kepemimpinan.  

7.4.1.2. Urgensi kepemimpinan   

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam 
manajemen, bahkan menurut M.E. Dimock seperti dikutip Soewarno 
Handayaningrat (1980:60), kepemimpinan adalah inti manajemen itu 
sendiri (Leadership is the key to management/organization) sebab 
kepemimpinan menentukan kearah mana suatu organisasi akan 
dibawa dan bagaimana cara menggerakkan seluruh sumber daya yang 
ada didalam organisasi. 

Antara kepemimpinan dan manajemen, manurut Wilson 
Bangun (2008:131), adalah dua konsep yang sama. Artinya antara 
pemimpin dan manajer memiliki makna yang sama. Hanya saja, ada 
beberapa hal yang membedakannya, misalnya, bahwa pemimpin itu 
dapat timbul dari kelompok-kelompok yang sama sekali tidak 



 

  

terorganisir, sedangkan manajemen hanya ada apabila organisasi 
menciptakan peranan. Ada beberapa hal yang kiranya penting 
dikemukakan untuk melihat perbedaan antara kepemimpinan dan 
manajemen, yaitu: 

1) Kepemimpinan itu bernuansa kemampuan individu, sedangkan 
manajemen bernuansa sistem dan mekanisme kerja;  

2) Kepemimpinan menekankan pengaruhnya kepada pengikut, yakni 
menekankan kewibawaan pemimpin, sedangkan manajemen 
menekankan pada wewenang;  

3) Kepemimpinan bergantung kepada kemampuan dan kesanggupan 
individu dalam mencapai tujuannya, sedangkan manajemen 
mempunyai kesempatan untuk mengarahkan dana dan daya yang 
dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuannya;  

4) Kepemimpinan mempunyai kecenderungan untuk mewujudkan 
keinginan si pemimpin, walaupun pada akhirnya juga mengarah 
kepada tercapainya tujuan bersama, sedangkan manajemen 
mengarah kepada tercapainya tujuan organisasi secara langsung 
(Rahman, 1997:30).  

Walaupun memiliki perbedaan-perbedaan, keduanya tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain. Inti kesuksesan suatu badan, 
lembaga, atau organisasi pada dasarnya terletak pada kepemimpinan 
manajer atau pemimpinnya. Sekalipun organisasi itu baik, 
peralatannya cukup, modalnya ada, tetapi jika tidak dikelola dengan 
baik, maka kemungkinannya untuk berhasil itu kecil sebab tugas 
pemimpin, diantaranya, adalah mendorong bawahannya untuk 
mencapai tujuan. Jadi dalam memimpin, pasti terlibat kemampuan 
seseorang untuk mempengaruhi atau memotivasi orang lain atau 
bawahannya untuk mau melaksanakan tugas yang diberikan 
kepadanya dengan baik (Kadarman, 1997:137). 



 

  

Dalam Islam, kepemimpinan adalah fakta sosial yang tidak 
dapat dihindari untuk mengatur hubungan antar individu yang 
tergabung dalam satu masyarakat, dimana masing-masing individu 
memiliki tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama dalam 
masyarakat. Munculnya pemimpin dalam suatu masyarakat adalah 
niscaya diperlukan sehingga Alquran dan Sunnah menggariskan 
prinsip-prinsipnya. Islam memandang kepemimpinan dalam bentuk 
yang positif; bukan diinginkan secara pribadi, melainkan diperlukan 
oleh tatanan sosial manapun. Dengan demikian, kepemimpinan 
merupakan kewajiban kelompok. Ini dapat dilihat, misalnya, dalam 
surat Al-Nisâ’ (4) ayat 59: 

A.   
  
  
  
    

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (Q.S. Al-Nisâ’ 
(4):59).  

Rasulullah SAW bersabda: 

B.  اَلَيَِلُّ لَِثالَثٍَة َيُكْونُ ْوَن بَِفاَلٍة ِمَن اأَلْرِض ِإالَّ أمَُّرْوا َعَلْيِهْم
 أَحُدُهْم 
Tidak dihalalkan bagi tiga orang yang berada di atas tanah 
di muka bumi ini kecuali salah seorang dari mereka menjadi 
pemimpin”. 

C.  ِْإَذا َخَرَج َثالَثٌَة ِِف َسَفٍر فَ ْليُ َؤمِ ُرْوا َعَلْيِهْم أَحُدُهم 
Ketika tiga orang keluar melakukan perjalanan, maka 
perintahkanlah salah seorang dari mereka untuk menjadi 
pemimpin”.  



 

  

ِإنَّ هللَا يَ ْرَضى َلُكْم َثاَلاثً: أْن تَ ْعُبُدْوُه َواَل ُتْشرُِكْوا ِبِه َشْيئاً، َوأْن 
ْيعاً َواَل تَ تَ َفرَّقُ ْوا، َوأْن تُ َناِصُحْوا َمْن َوالَّ  هللاُ  هُ تَ ْعتِصُمْوا حَبْبِل هللِا َجَِ

 أْمرَُكْم )رواه أمحد(
Sesungguhnya Allah rela atas kamu dalam tiga perkara: 
Hendaknya kamu menyembah Allah dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu, hendaklah kamu 
sekalian berpegang teguh dengan tali (agama) Allah dan 
jangan berpecah-belah, dan hendaklah kamu sekalian 
saling menasehati dengan orang yang diangkat Allah untuk 
memegang perkaramu (memimpin)” (H.R. Ahmad). 

7.4.1.3. Fungsi dan peran kepemimpinan dalam integrasi 

Ada dua fungsi utama dari seorang pemimpin, yaitu: 

1) Fungsi pemecahan masalah. Fungsi ini berhubungan dengan tugas 
seorang pemimpin dengan pekerjaannya, yang mencakup 
memberikan jalan keluar dari suatu masalah, memberikan 
pendapat dan informasi. 

2) Fungsi sosial. Fungsi ini berhubungan dengan kehidupan 
kelompoknya, yang mencakup mendorong anggota kelompok 
untuk mencapai tujuan dan menjaga suasana kelompok 
(Widjajakusuma, 2002:173).  

Kedua fungsi di atas, direduksi dari beragam fungsi atau tugas 
pemimpin yang lain, seperti:  

1) Decision making; yaitu fungsi mengambil keputusan terhadap 
permasalahan yang dihadapi. Fungsi ini sangat penting dan yang 
paling sering harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Keputusan 
yang kurang atau tidak tepat akan memberikan dampak buruk bagi 
organisasi yang dipimpinnya. Contoh, pada saat melakukan 



 

  

perencanaan, terjadi kekeliruan pada salah satu aspek, misalnya 
forcasting, establishing, objective, programming, scheduling, 
budgeting, developing procedure, atau establishing and 
interpreting policies, maka hal itu akan mengakibatkan hal fatal 
dalam pencapaian tujuan. 

2) Communicating; yaitu menyampaikan keputusan kepada yang 
bersangkutan untuk dilaksanakan. Agar keputusan itu dapat 
dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka keputusan itu 
harus diteruskan kepada bawahan atau kepada bagian yang 
memang direncanakan untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, 
keputusan itu harus dikomunikasikan kepada bagian-bagian 
tertentu dan diberi penjelasan seperlunya.  

3) Motivating;  Selain mengambil dan mengkomunikasikan 
keputusannya, pimpinan juga harus memberikan dorongan atau 
motivasi kepada bawahannya agar mereka dapat melaksanakan 
keputusan itu dengan baik, dengan pebuh kegairahan.  

4) Selecting people; yaitu pemilihan orang yang tepat untuk 
mengerjakan sebuah keputusan. Adalah tugas pimpinan untuk 
menyeleksi atau memilih karyawan atau bawahan, siapakah 
diantara mereka yang cocok dan diperkirakan mampu untuk 
melaksanakannya dengan baik. 

5) Developing people; yaitu pengembangan atau pembinaan 
wawasan pengetahuan orang yang terpilih atau yang ditetapkan 
dalam seleksi tadi. 

Sebagai manajer, pemimpin memiliki empat peran penting 
sekaligus dalam proses inetgrasi, yaitu peran komandan, peran wakil 
organisasi atau perusahaan, peran bapak, dan peran guru. Peran lain 
seperti peran motivastor atau peran administrator, menurut  Handjoko 
(2009:9), terangkum implisit dalam detail aktivitas manajer. 

 



 

  

N

o 

Subjek/ 

Inisiator 

Tujuan/ 

Keinginan 

Subjek 

Aktivitas 
Peran 

Manajer 

Hubungan 

dg. 

Pencapaian 

kerja 

1 

Organisasi/

Perusahaan

/ Atasan 

Tercapainya  

target 

organisasi 

atau 

perusahaan 

Pelaksanaan 

inti 

departemen 

Komandan  

Langsung 

pelaksanaan 

tugas itu 

sendiri 

2 Manajer 

Anggota lebih 

pintar, tim 

lebih kuat 

Mendidik 

anggota tim 
Guru  

Tim lebih 

kuat 

3 Anggota tim 

Klarifikasi hal-

hal terkait 

hubungan 

kerja 

Menjalin 

komunikasi 

dengan 

perusahaan 

Wakil 

Organisasi/ 

Perusahaan Anggota 

lebih loyal 

dan lebih 

termotivasi 
Adanya 

pembelaan 

dan tempat 

mengadu 

Memberi 

nasehat dan 

pembelaan 

Bapak  

 

Tabel 7.1. Empat Peran Inti Manajer (Handjoko, 2009:9) 

1) Peran komandan; Esensi dari komandan adalah pemberian 
komando yaitu menunjukkan arah dan memimpin langsung 
gerakan menuju tujuan. Dengan ikut langsung terlibat, manajer 
menempatkan diri satu posisi dengan anggota. Peran komandan ini 
dilakukan dalam rangka mencapai target-target yang dibebankan 
oleh organisasi atau perusahaan. 

2) Peran guru; Peran guru berarti mendidik anggota, baik dilakukan 
sendiri maupun meminta orang lain melakukannya. Peran 
mendidik ini bertujuan untuk memperkuat anggota dan tim untuk 
lebih terampil menjalankan tugas. Dengan begitu, kepentingan 
manajer pun ikut terpenuhi. 



 

  

3) Peran wakil organisasi atau perusahaan; Peran wakil organisasi 
atau perusahaan terjadi apabila anggota tim atau karyawan 
memerlukan klarifikasi hal-hal yang terkait dengan hubungan kerja 
mereka dengan perusahaan, misalnya ketika membahas 
kompensasi. Dalam peran ini, manajer berdiri pada posisi 
organisasi atau perusahaan. 

4) Peran bapak; Peran bapak menangani aspek manusiawi anggota 
seperti memberi nasehat, memberikan perlindungan, menangani 
konflik, dan sebagainya. 

Sementara itu, dari berbagai literatur tentang kepemimpinan 
dalam Islam, fungsi dan peran seorang pemimpin itu dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 

1) Teladan yang baik (uswat hasanat); Seorang pemimpin harus 
menjadi teladan yang baik tentang cara hidup, sifat, sikap, dan 
tindak-tanduknya terhadap masyarakat, terutama orang-orang 
yang dipimpinnya;  

2) Pemersatu; Seorang pemimpin harus mampu menghindari 
sifat-sifat alamiah manusia yang egois (anâniyyat), dan serakah 
(hirs). Kedua sifat ini akan menyebabkan manusia melakukan 
persaingan dengan menghalalkan segala macam cara. Seorang 
pemimpin harus mampu menciptakan iklim kerja yang damai 
dan bersatu dalam mencapai tujuan organisasi;  

3) Pemuka; Seorang pemimpin adalah pemuka bagi orang yang 
dipimpinnya. Sebagai pemuka, pemimpin harus menjadi 
pelopor dan memegang inisiatif dalam menempuh arah dan 
tujuan organisasi. Dalam tingkat administratif, pemimpin 
adalah pemuka dalam pertanggungjawaban mengenai 
bawahannya, dan, dalam tingkat operatif, pemimpin bertindak 
langsung dalam pelaksanaan operasi semua pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawabnya;  

 



 

  

4) Pelindung; Seorang pemimpin harus bertindak sebagai 
pelindung bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang 
baik, dimanapun ia berada dan dalam kondisi apapun, 
berkewajiban melindungi orang-orang yang dipimpinnya dari 
aniaya dan kesewenang-wenangan;  

5) Pemberi nasehat; Islam mengajarkan bahwa setiap orang 
harus mampu memberikan nasehat kepada orang lain, 
termasuk seorang pemimpin harus mampu memberikan 
nasehat kepada orang-orang yang dipimpinnya;  

6) Pemberi arah (director); Seorang pemimpin harus cepat 
tanggap dan kaya akan gagasan dalam memberikan arahan 
kerja kepada orang-orang yang dipimpinnya;  

7) Penanggung jawab; Ciri pokok yang melekat pada seorang 
pemimpin adalah bertanggung jawab atas orang-orang yang 
dipimpinnya. Seorang pemimpin akan dimintai 
pertanggungjawaban, baik secara vertikal (terhadap Allah 
sebagai Tuhannya) mapun secara horizontal (pertanggung-
jawaban yang berlaku dalam organisasi yang ia pimpin). 

7.4.2. Hubungan manusia (human relations) 

Pekerjaan merupakan salah satu pranata sosial sebab posisi 
pekerjaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk bertemu 
dengan orang lain, membentuk hubungan persahabatan dan kasih 
sayang. Selain itu, penggunaan waktu kerja, mengadakan hubungan 
dengan mitra, dan bekerjasama dengan mereka lebih panjang dari 
pada waktu yang digunakan pekerja dengan keluarga sehingga 
hubungan kemanusiaan (human relations) diantara pegawai menjadi 
salah satu hal penting dalam proses pengintegrasian. 

 

7.4.2.1. Definisi hubungan manusia 



 

  

Terlepas dari besar kecilnya suatu organisasi, human relations 
merupakan inti dari sikap dan perilaku pegawai sebab hubungan antar 
manusia dalam organisasi merupakan proses kegiatan yang dilakukan 
untuk memberikan pemuasan kebutuhan pegawai agar bekerja 
dengan baik dan benar serta berbagai hal yang menyangkut kehidupan 
organisasi yang disampaikan oleh suatu pihak ke pihak yang lain 
(Siagian, 2006:307).  

Ada dua pengertian hubungan manusia, yakni hubungan 
manusia dalam arti luas dan hubungan manusia dalam arti sempit. 
Dalam arti luas, hubungan manusia berarti interaksi antara seseorang 
dengan orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang 
kehidupan. Dengan demikian, hubungan manusia dapat dilakukan 
dimana saja: di rumah, di jalan, dalam bis, dalam kereta api, dan 
sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, hubungan manusia berarti 
interaksi antara seseorang dengan orang lain. Akan tetapi interaksi di 
sini hanyalah dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan (work 
organization) (Rifai, 2011:872).  

7.4.2.2. Urgensi hubungan kemanusiaan (human relations) 

Hubungan antarmanusia merupakan hubungan kemanusiaan 
yang tercipta atas kesadaran dan kesediaan individu untuk melebur 
demi terpadunya kepentingan bersama. Hubungan antarmanusia ini 
bertujuan untuk menciptakan integrasi dan kerjasama untuk mencapai 
sasaran bersama.  

Secara ilmiah, human relations dikaji dalam psikologi industri 
yang mencoba mengungkapkan kepuasan kerja dan optimalisasi 
produksi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan kata lain, 
ilmu ini berusaha merealisasikan kepribadian produktif yang ditempuh 
dengan cara mencari solusi atas berbagai problematika manusia di 
lapangan industri sehingga tingkat produktivitas kerja, baik secara 
individu maupun kelompok, dapat meningkat (Mursi, 1997:56).  



 

  

Hubungan antar manusia mulai diperhatikan dalam kajian 
Hawthorne Studies. Kebutuhan sosial pekerja mulai diperhatikan dan 
tidak hanya pada materi sebagai piece-worknya, namun secara 
keseluruhan mereka tetap dianggap sebagai salah satu faktor produksi 
dengan penanganan khusus. Berbagai perubahan yang ada telah 
mengubah pola pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi; 
mulai dari peran manajer dari protector dan sceener menjadi planner 
dan change agent, atau sikap karyawan yang semula reactive menjadi 
proactive. Perubahan yang terjadi sampai sekarang menuntut 
keterampilan sumber daya manusia dan fleksibilitas kerja yang tidak 
sama dengan periode sebelumnya (Jusmaliani, 2011:34).  

Hubungan antar karyawan ini dalam sebuah organisasi menjadi 
salah satu aspek kajian penting bagaimana mereka memahami makna 
pekerjaannya, cara-cara berkomunikasi, mengelola pekerjaan, 
bersikap produktif dalam menghadapi tantangan baik material 
maupun immaterial, dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi 
karyawan. Semua dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 
bersifat non-materi. Pemenuhan kebutuhan non-materi ini dapat 
mendorong dan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih optimal 
sehingga pelaksanaan kerja dilakukan dengan penuh keikhlasan dan 
mendorong terciptanya sikap saling membantu satu sama lain.  

Dalam hal ini, pimpinan sebagai manajer memiliki peran 
penting dalam menciptakan hubungan antar-manusia. Pimpinan 
dituntut mampu menciptakan atmosfir lingkungan kerja yang terbuka 
sehinggga pegawai dapat terdorong untuk mengak-tualisasikan diri 
dalam pekerjaan, menyampaikan pendapat dan keluhan, serta mau 
berpartisipasi mencari solusi bersama. Dengan cara seperti ini, para 
pegawai merasa mendapat pengakuan dan perlakuan yang baik 
sehingga dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dan 
menyelesaikan pekerjaan dengan antusias. 

7.4.2.3. Hubungan manusia dalam perspektif Islam 



 

  

Human relations, menurut Abdul Hamid Mursi (1997:137), 
adalah perilaku manajemen yang didasarkan pada: 

1) Penghormatan terhadap setiap individu dan berbagai potensi, 
kemampuan, dan pengalamannya; 

2) Sikap saling menghormati antara pimpinan dan karyawan atau 
pegawai, dan antar karyawan satu sama lain; 

3) Ketulusan niat terhadap orang lain dan maksud baik dalam bekerja; 
4) Kajian ilmiah dan objektif terhadap masalah manajemen dalam 

perspektif kepentingan umum, dan; 
5) Perasaan yang dalam disertai kepercayaan dan afiliasi individu pada 

kelompoknya. 

Hubungan kemanusiaan (human relations) dalam Islam akan 
menciptakan keserasian antara individu karyawan dengan pimpinan, 
bawahan, atau antar rekan sesama karyawan dengan kemampuan 
spesifik yang dimilikinya, kecenderungan, dan ciri-ciri kepribadian-nya. 
Untuk itu, human relations harus dilakukan dengan memperhatikan 
beberapa asas sebagai berikut: 

1) Mengembangkan sikap menyayangi atas dasar persaudaraan;  

Allah SWT memerintahkan untuk saling menolong, 
membantu, dan mengembangkan semangat persaudaraan. 
Rasulullah SAW dalam salah satu hadits bersabda: 

 املْسِلُم َأُخ املسِلِم الََيْظِلُمُه َواَلُُيِْذلُهُ 

“Sesama muslim adalah saudara muslim yang lainnya. 
Seseorang tidak boleh menzhalimi yang lain, tidak pula 
yang satu menghina yang lainnya” (Sinn, 1984:90). 

Sikap ini membuka kemungkinan terciptanya kerjasama 
yang baik, memberikan pengaruh yang besar dan komprehensif 
dalam kehidupan karyawan sebab diantara faktor yang 
mendorong manusia untuk menjalin kerjasama dan 



 

  

persaudaraan adalah lingkungan kerja. Persaudaraan dan 
kerjasama yang tercipta dalam lingkungan kerja (profesi) akan 
menempatkan dan memperlakukan teman seprofesi dengan 
baik, tidak menghina atau merendahkannya. Allah SWT 
berfirman: 

  

   

    

   

   

   

   

   

 

  

 

   

  

   

   

  

     

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan 
orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh 
Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan 
jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 
baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan 
jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 
ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 
buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak 



 

  

bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” 
(Q.S. Al-Hujurât (49):11). 

Yang dimaksud dengan mencela dirimu sendiri adalah mencela 
antara sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu 
tubuh. Sedangkan yang dimaksud dengan panggilan yang buruk 
ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti 
panggilan kepada orang yang sudah beriman dengan panggilan 
seperti: hai fasik, hai kafir dan sebagainya.  

2) Saling menghormati; 

Menghormati orang lain beserta sifat dan karakter yang 
melekat padanya merupakan kunci terbinanya hubungan antar 
karyawan yang menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas, dan 
tenggang rasa.  

Dalam sebuah sistem, masing-masing sumber daya insani 
memiliki tugas dan fungsi sesuai jabatan yang disandang-nya. 
Masing-masing memiliki kontribusi dan menentukan keberhasil-an 
organisasi atau perusahaan tanpa memandang pangkat atau 
jabatannya. Oleh karena itu, simpul peka yang harus dipahami oleh 
manajer sumber daya insani adalah bagaimana memberikan 
penghormatan kepada karyawan atau pegawai, rekan, dan atasan 
dengan menghargai ide, pendapat, dan karya mereka.   

Islam sesungguhnya telah mengajarkan untuk saling 
menghormati dan membalas penghormatan orang lain dengan 
perhormatan yang lebih baik. Allah SWT berfirman: 

  

  

  

    

   



 

  

   

    

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu 
penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan 
yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan 
itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah 
memperhitungankan segala sesuatu” (Q.S. Al-Nisâ’ (4):86). 

3) Mengenali pegawai lebih dalam;  

Mengenali identitas pegawai hendaknya tidak hanya 
sebatas data identitas guna kepentingan pemosisian pegawai 
dalam sebuah jabatan sebab mengenali karyawan lebih dalam 
dapat dijadikan data faktual untuk kegiatan sosial organisasi 
perusahaan kepada staf atau karyawan. Ini juga selaras dengan 
hadits Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam Kitab Ihyâ’ 
Ulûm al-Dîn:  

“Apabila engkau mencintai seseorang, maka tanyakan 
namanya, nama ayahnya, dan tempat asalnya. Jika ia sakit, 
berkunjunglah menengoknya. Apabila ia banyak pekerjaan, 
berikanlah bantuan padanya”. 

Hadits diatas adalah isyarat Nabi untuk mengenali 
karyawan lebih dalam, mengenali identitas diri secara lengkap dan 
latar belakang sosialnya, tidak hanya sebatas data formal 
kesekretariatan. Langkah ini penting untuk kegiatan sosialisasi dan 
integrasi sehingga setiap pegawai dapat berbaur melebur menjadi 
satu tanpa ada dinding atau sisi gelap yang tidak diketahui dan 
memisahkan. 

4) Mengembangkan sikap egaliter diantara pegawai; 

Islam mengajarkan sikap egaliter yakni sikap memiliki 
kedudukan yang sama diantara muslim. Muslim yang satu dengan 
muslim yang lain diibaratkan seperti sebuah bangunan yang kokoh, 



 

  

satu sama lain saling menguatkan. Ini tidak mungkin terjadi apabila 
salah satu menganggap dirinya superior dari yang lain.  

Layaknya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan 
satu sama lain, sesama pegawai adalah saudara yang memiliki 
kedudukan sama. Aqidah seorang muslim akan memperlakukan 
sesama pegawai sebagai bagian dari dirinya sendiri dalam sebuah 
ikatan keluarga besar. Seperti dalam sebuah hadits Nabi 
Muhammad SAW:  

قَاَل َرُسْوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: ًَّيأَي َُّها النَّاُس ِإنَّ رَبَُّكْم 
َواِحد  َوَأنَّ َأََبُكْم َواِحد  ُكلُُّكْم آلَدم َوآَدُم ِمْن تُ َراٍب. ِإنَّ 
َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَتْ َقاُكْم. لَْيَس لَِعَرِبٍ  َعَلى َعَجِميٍ  َوالَ 

ِبٍ  َواَل أَلمْحََر َعَلى أَبْ َيَض َفْضل  ِإالَّ لَِعَجِميٍ  َعَلى َعرَ 
  َِبلت َّْقَوى

“Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, 
bapak kalian adalah satu, kalian semua adalah keturunan 
Adam, dan adam tercipta dari tanah. Sesungguhnya yang 
paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling 
bertaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab diatas orang-
orang `ajam (non-Arab) atau orang-orang berkulit merah 
atas orang-orang berkulit putih kecuali tingkat 
ketaqwaannya” (Sinn, 1984:90). 

Islam menawarkan sebuah konsep relasi manajemen kerja 
atas dasar persaudaraan. Implikasi dari konsep ini adalah tidak ada 
perbedaan antara karyawan yang ada didalam subordinat 
organisasi yang dipimpinnya sebab mereka memiliki derajat dan 
martabat kemanusiaan yang sama. Satu-satunya kriteria absah 



 

  

yang membedakannya adalah kelurusan prilaku, perbuatan, dan 
kinerja. Jelas ada perbedaan antara bertindak atas dasar ketetapan 
dan keimanan yang tulus, di satu sisi, dan pendekatan manusia 
yang didasarkan pada pragmatisme, di sisi lain. Artinya, 
pendekatan relasi manusia tidak boleh dilandasi semata-mata oleh 
sifat materialistik, menggunakan azas manfaat, dan manipulasif. 
Relasi kerja atas dasar persaudaraan menanamkan perilaku 
simpatik, bijak, penuh perhatian, dan jauh dari sikap antara “boss” 
dan “jongos” sehingga seorang majikan (manajer) akan 
memperlakukan karyawan subordinatnya seperti saudara.  

5) Menumbuhkan iklim equality in achievement; 

Dalam hubungan antar manusia harus tercipta sistem yang 
memberi ruang bagi tumbuhnya potensi, motivasi, dan kreativitas 
pegawai. Dalam hal ini, manajer harus mampu menciptakan iklim, 
habitat, dan medium bagi inkubasi semangat achievement (dalam 
konsep Islam fastabiqul khairât), yakni berlomba-lomba 
menciptakan kemajuan kearah kebaikan, prestasi dan 
meningkatnya kompetensi masing-masing anggota organisasi. 
Allah SWT berfirman: 

  

   

 

   

   

    

    

      

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah (dalam 
membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah 
akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 



 

  

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” 
(Q.S. Al-Baqarat (2):148). 

Untuk menciptakan kondisi demikian, prasyarat yang harus 
menjadi dasar pijakan adalah persamaan perlakuan (equality), 
transparansi, keterbukaan dan memberikan kesempatan yang 
sama (merit system) kepada seluruh anggota organisasi untuk 
berprestasi dan membina karir. Oleh karena itu, kepercayaan 
anggota harus ditumbuhkan bahwa prestasi dihargai, dan prakarsa 
serta inisiatif mendapat tempat terhormat dalam organisasi.  

Ditengah iklim kompetisi yang semakin sengit, organisasi 
harus mampu mereposisi setiap langkahnya agar berada satu 
langkah di depan kompetitornya. Dan organisasi akan maju apabila 
masing-masing individu memiliki keinginan dan keberanian untuk 
membuat prakarsa dan inovasi baru untuk meningkatkan kinerja. 
Oleh karena itu, merit system, yaitu imbalan dan jenjang karir 
didasarkan pada prestasi diukur secara transparan, terbuka dan 
terukur sehingga akan mendorong terwujudnya kompetisi yang 
sehat.  

6) Hubungan kemanusiaan akan mengembangkan rasa tanggung-
jawab dan membangkitkan etos kerja; 

Human relations yang baik akan membuka mata hati 
pegawai, melapangkan jiwanya, dan menumbuhkan rasa tanggung 
jawab untuk menunaikan kewajibannya, dan memupuk etos kerja 
didalam jiwanya.  

Human relations yang baik akan menggalang partisipasi dan 
mendorong terciptanya jiwa korsa yang menumbuhkan 
kebersamaan dan kesetiakawanan. Manakala pegawai atau 
karyawan memahami dan menghayati hak dan tanggung-jawabnya 
serta merasa bahwa eksistensinya dibutuhkan, maka organisasi 
akan menuai hasilnya. Dalam hal ini, kecerdikan dan keluwesan 



 

  

manajer memanfaatkan potensi menjadi kunci keberhasilan 
manajemen sumber daya insani. Tak ada yang semuprna di dunia 
ini, namun seseorang yang mampu menggali potensi sesuai dengan 
kapasitasnya, dialah yang akan memetik hasilnya. 

7) Memaafkan bila ada kesalahan; 

Islam menyerukan kasih sayang secara universal. Dasarnya 
adalah cinta, kasih sayang, dan toleransi. Bila ada kekeliruan, Islam 
memerintahkan untuk memaafkan sebab kesalahan atau 
kekeliruan adalah bagian dari sifat kemanusiaan. Allah SWT 
berfirman: 

  

 

 

  

     

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 
yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 
bodoh” (Q.S. Al-A`râf (7):199). 

8) Bersikap lembut 

Human relations sulit terwujud tanpa kelembutan. 
Sekiranya Nabi Muhammad SAW bersikap kasar lagi keras hati, 
tentu saja orang-orang disekitar Nabi akan berpaling darinya dan 
tidak mungkin Nabi dapat membina human relations dengan 
siapapun. Allah SWT berfirman: 

   

    

   

  

  

   



 

  

 

  

  

   

   

     

  

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Âli `Imrân (3):159). 

Rasulullah SAW bersabda: 

ق  َيُِبُّ الر ِْفَق َويُ ْعِطي َعَلى الر ِْفِق َما اَل يُ ْعِطي َعَلى ِإنَّ هللَا َرِفيْ 
 الُعْنِف َو َما الَ يُ ْعِطي َعَلى ِسَواُه )رواه مسلم(

“Sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai 
kelembutan. Dan Allah memberikan sesuatu pada 
kelembutan yang tidak diberikan pada kekerasan dan 
sesuatu yang tidak diberikan pada selainnya” (HR Muslim). 

ِإنَّ الر ِْفَق الَ َيُكْوُن ِِف َشْيٍء ِإالَّ زَانَهُ َو الَ يُ ن ْزَُع ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشانَُه 
 )رواه مسلم(

“Tidaklah kelembutan itu berada pada sesuatu melainkan 
ia menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari 
sesuatu kecuali membuatnya cacat” (HR Muslim). 



 

  

7.4.3. Kesepakatan Kerja Bersama 

7.4.3.1. Urgensi kesepakatan kerja bersama 

Manusia bekerja sebagai individu dan bagian dari kelompok 
sehingga hubungan manusia meliputi fenomena individual dan 
kelompok. Apabila ada tantangan individual, maka ia selalu 
dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan, termasuk budaya 
kelompok. Dan zaman sekarang ini, interdependensi, khususnya dalam 
pekerjaan, menjadi ciri utama kehidupan manusia sehingga untuk 
merealisasikan tujuan korporatif dalam berbagai aspek maka manusia 
harus bekerja sama melalui lembaga. 

Kesepakatan kerja bersama di Indonesia adalah adanya 
musyawarah dan mufakat antara pimpinan perusahaan dengan 
pimpinan serikat buruh (karyawan) dalam memutuskan masalah yang 
menyangkut kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan 
(Hasibuan, 2009:176).  

Kesepakatan kerja bersama (KKB) berperan penting dan 
memberikan dampak positif dalam menciptakan pengintegrasian, 
membina kerja sama, dan menghindarkan terjadinya konflik dalam 
organisasi atau perusahaan. Dengan kesepakatan kerja bersama ini 
diharapkan permasalahan yang dihadapi karyawan dan organisasi 
perusahaan dapat diatasi dengan baik seperti kenaikan gaji atau upah, 
tunjangan hari raya, masalah pemecatan, dan sebagainya. 

7.4.3.2. Kesepakatan kerja bersama menurut Islam 

Menurut ajaran Islam, tak seorang pun luput dari 
pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya di akhirat kelak. 
Sekecil apapun yang dilakukan manusia beserta motifnya akan dimintai 
pertanggungjawaban di hari pembalasan. Allah SWT berfirman: 

    
   

    



 

  

Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung 
jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak 
akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat" (Q.S. 
Saba’ (34):25). 

Termasuk yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah 
apabila seseorang telah membuat kesepakatan atau kontrak dengan 
orang lain. Islam memerintahkan agar masing-masing pihak yang telah 
membuat kesepakatan atau perjanjian untuk menepati janji seperti 
yang tertuang dalam akad atau kontrak. Perintah tersebut tertuang 
dalam Firman Allah SWT: 

  

  

  ... 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu”... (Q.S. Al-Mâidat (05):1). 

Rasulullah SAW bersabda: 

ِمْن َأْخاَلِق املْؤِمِن: ُحْسُن احلَِدْيِث ِإَذا َحدََّث، َوُحْسُن ااِلْسِتَماِع 
ِإَذا ُحدِ َث، َوُحْسُن الِبْشِر ِإَذا َلِقَي، َوَوفَاء  َِبلَوْعِد ِإَذا َوَعَد )رواه 

 الديلمي(
“Diantara akhlak orang yang beriman adalah: berbicara 
baik apabila ia berbicara, mendengarkan dengan baik jika 
diajak bicara, berwajah ceria jika bertemu (orang lain), dan 
menepati janji apabila ia membuat janji” (HR Al-Dailamiy). 

Dalam konteks organisai atau perusahaan, Islam 
memerintahkan agar masing-masing pihak, baik pekerja atau karyawan 
maupun pengusaha, menepati janji seperti yang tertuang dalam akad 
atau kontrak, terlepas dari apakah kesepakatan antara pimpinan 



 

  

organisasi atau perusahaan itu terjadi dengan karyawan dalam bentuk 
serikat buruh atau tidak. 

Perintah untuk memenuhi akad atau kontrak dalam potongan 
ayat dari surat Al-Mâidat (05):1 diatas ditujukan kepada orang-orang 
yang beriman, sedangkan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, 
orang yang memenuhi janji sesuai akad atau kontrak merupakan salah 
satu akhlak orang yang beriman.  

Dengan demikian, apabila dua pihak atau lebih sama-sama 
berkeinginan untuk mengikatkan diri dalam sebuah akad atau 
perjanjian maka secara hukum akad tersebut mengikat. Hanya saja 
akad tersebut baru dapat mengikat apabila sejalan atau tidak 
bertentangan dengan syariat. Maksudnya bahwa seluruh perikatan 
tidak boleh menyalahi atau bertentangan dengan syariat Islam seperti 
kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, 
merampok kekayaan orang lain, dan sebagainya (Dahlan, 1997, I: 63). 
Apabila akad atau kontrak bertolak belakang atau menyalahi syariat 
Islam maka kontrak terebut dinyatakan batal demi hukum. 

Apabila kesepakatan dalam akad atau kontrak atau kerjasama 
telah disetujui, kemudian apabila salah satu pihak menyalahi atau 
melanggar kesepakatan pada kontrak atau kerja sama maka ia diancam 
masuk kedalam kelompok orang-orang munafik, kelompok yang dalam 
pandangan Islam merupakan kelompok yang memiliki perilaku 
terlaknat. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW: 

: ِإَذا  َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا اْؤُتَُِن آيَةُ املَناِفِق َثاَلث 
 َخاَن )متفق عليه(

“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yakni: apabila 
berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan 
apabila dipercaya ia berkhianat” (HR Al-Bukhâriy dan 
Muslim). 



 

  

Islam mengikat pihak-pihak yang melakukan akad atau kontrak 
atau kerjasama untuk tetap dalam kesepakatan kontrak tersebut 
sampai batas pelaksaan yang telah ditetapkan. Masing-masing pihak 
akan mendapatkan apa yang telah disepakati dalam kontrak seperti 
tersirat dalam firman Allah SWT: 

  

   

 

   

 

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa 
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 
bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka 
sedang mereka tiada dirugikan” (Q.S. Al-Ahqâf (46):19). 

Selain memberikan perintah, Allah juga memberikan 
penekanan kepada masing-masing pihak untuk tidak menciderai 
kesepakatan kontrak dengan memberikan ancaman. Seperti ancaman 
Allah terhadap majikan atau manajemen yang melalaikan pemberian 
upah.  

...   

  

  

  

  

  

   

    

     

“...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan 
janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang 
takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat 



 

  

kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu 
orang-orang yang beriman" (Q.S. Al-A`râf (7):85). 

Dalam sebuah hadits qudsi, Allah SWT memperingatkan: 

َثالَثَة  َأََن َخْصُمُهْم يَ ْوَم الِقَياَمِة: َرُجل  أَْعَطى ِِب ُُثَّ َغَدَر، َوَرُجل  
رًا فَاْستَ ْوَِف ِمْنُه َولَْ يُ َوفِ ِه  ََبَع ُحراا َفَأَكَل ََثََنُه، َوَرُجل  اْسَتْأَجَر َأِجي ْ

 َأْجَرُه )رواه البخارى(
“Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat, yaitu: 
Orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, 
orang yang menjual budak yang sudah dibebaskan (orang 
merdeka) kemudian ia memakan harganya, dan orang 
yang mempekerjakan buruh atau pekerja untuk melakukan 
tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya” (HR Al-
Bukhâriy). 

Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda: 

 ظُْلُم اأَلِجْْيِ َأْجَرُه ِمَن الَكَبائِِر )رواه أمحد(
“Berbuat zhalim terhadap upah pekerja termasuk dosa-
dosa besar” (HR Ahmad). 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 
setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 
pertanggungjawaban, termasuk pegawai. 

َعِن اْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل َسَِْعُت َرُسْوَل هللِا صلى هللا 
عليه وسلم يَ ُقْوُل ُكلُُّكْم رَاٍع وُكلُُّكْم َمْسئُ ْول  َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل رَاٍع 

ْرأَُة رَاعِ 
َ
يَّة  ِِف بَ ْيِت َزْوِجَها َوَمْسئُ ْوَلة  ِِف أَْهِلِه َوَمْسئُ ْول  َعْن َرِعيَِّتِه َوامل



 

  

َعْن َرِعيَِّتَها َواخلَاِدُم رَاٍع ِِف َماِل َسيِ ِدِه َوُهَو َمْسئُ ْول  َعْن َرِعيَِّتِه 
 وُكلُُّكْم َمْسئُ ْول  َعْن َرِعيَِّتِه )رواه البخاري و مسلم(

“Dari Ibn `Umar RA ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda: “Setiap orang dari kalian adalah pemimpin 
dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang 
imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung-
jawabannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam 
keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. 
Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga 
suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. 
Dan seorang pembantu (pegawai) adalah pemimpin 
(pengelola) harta majikannya dan kelak akan dimintai 
bertanggungjawabnya atas (kewajiban menjalankan 
tugas) kepemimpinannya. Setiap orang dari kalian adalah 
pemimpin dan kelak akan dimintai 
pertanggungjawabannya” (HR Al-Bukhâriy dan Muslim). 

  



 

  

   
BAB  VIII MOTIVASI  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Perbincangan motivasi telah lama menarik perhatian para manajer 

dan peneliti manajemen. Sejak zaman Federick W. Taylor sampai 

sekarang, para peneliti selalu menghubungkan motivasi dengan 

pencapaian sasaran organisasi sebab, secara simplisistis, motivasi 

kerja sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja yang ingin 

dicapai. Namun begitu, mengingat landasan dasar penelitian dari 

teori-teori motivasi yang ada bersifat kapitalistik-materialistik, 



 

  

maka teori motivasi yang berdasarkan pada perspektif Islam tetap 

dibutuhkan.  
   
   

 

8.1. Definisi Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif (motive) yang berarti 
dorongan. Motivasi mengacu pada konsep yang digunakan untuk 
menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja pada 
organisme atau individu yang menjadi penggerak dan pengarah 
tingkah laku organisme atau individu tersebut (Koeswara, 1995:1). 
Motivasi merupakan proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau 
melakukan sesuatu.  

Istilah motivasi, menurut Kadarman (1997:137), mencakup dua 
pengertian, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh para manajer dan 
suatu dorongan psikis dalam diri seseorang yang menyebabkan 
berperilaku demikian, terutama dalam suatu pekerjaan.  

8.1.1. Motivasi dalam arti suatu  aktivitas  yang  dilakukan oleh  
            para manajer 

Ada banyak definisi motivasi dalam arti suatu aktivitas yang 
dilakukan oleh para manajer, yaitu: 

1) Motivasi dapat didefinisikan sebagai membuat seseorang 
menyelesaikan pekerjaan dengan semangat karena orang itu ingin 
melakukannya (Terry, 2003:168).  

2) Motivasi adalah suatu aktivitas manajemen atau sesuatu yang 
dilakukan oleh seorang manajer untuk membujuk atau 
mempengaruhi bawahannya untuk bertindak secara organisatoris 
dengan cara tertentu agar dapat menghasilkan kinerja yang efektif 
(Kadarman, 1997:137).  



 

  

3) Motivasi adalah sejumlah dorongan, keinginan, kebutuhan, dan 
kekuatan (Mursiy, 1997:91). Dalam pengertian ini, apabila para 
manajer sedang membangkitkan motivasi pegawai berarti mereka 
sedang melakukan sesuatu untuk memberi kepuasan pada motif, 
kebutuhan, dan keinginan para pekerja sehingga mereka 
melakukan sesuatu yang menjadi tujuan organisasi. 

Seorang manajer harus mampu memotivasi pegawainya dalam 
menjalankan tugas. Indikator kemampuan memotivasi adalah pegawai 
atau karyawan selalu aktif bekerja seperti yang diharapkan tanpa 
merasa terpaksa sehingga motivasi kerja muncul sebagai sebuah 
kesadaran otonom.  

8.1.2. Motivasi  dalam  arti  suatu  dorongan  psikis  dalam  diri   
            seseorang 

Banyak sekali definisi motivasi dalam arti suatu dorongan psikis 
dalam diri seseorang yang menyebabkannya berprilaku demikian, 
terutama dalam suatu lingkungan pekerjaan. Diantara definisi-definisi 
itu adalah: 

1) Motivasi adalah semua kondisi yang memberi dorongan dari dalam 
diri seseorang yang digambarkan sebagai keinginan, kemauan, 
dorongan, dan sebagainya (Gibson, 2003:340). 

2) Motivasi adalah karakteristik psikologi manusia yang memberi 
kontribusi pada komitmen seseorang (Efendi, 1999:49).  

3) Motivasi adalah keadaan internal individu yang melahirkan 
kekuatan, kegairahan, dan dinamika, serta mengarahkan tingkah 
laku pada tujuan (Muin, 1999:43). 

4) Motiasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab 
seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang 
berlangsung secara sadar (Bangun, 2008:115). 



 

  

Dengan demikian, motivasi adalah faktor yang membuat orang 
tergerak untuk melakukan suatu aktivitas. Itulah sebabnya, terminologi 
seringkali dipakai untuk menunjukkan sejumlah dorongan, keinginan, 
kebutuhan, dan kekuatan. Teori motivasi berusaha menjawab tindakan 
memotivasi dari berbagai sudut pandang, dan masing-masing memiliki 
sudut pandang yang berbeda. Namun demikian, semua tampaknya 
menegaskan bahwa motif adalah faktor internal yang muncul, 
mengarahkan, dan mengintegrasikan prilaku seseorang. 

Seseorang yang secara inhern melekat di dalam dirinya 
motivasi yang tinggi, memiliki ciri-ciri menonjol seperti: 

1) Ciri khas pekerja yang memiliki motivasi tinggi adalah jika dilibatkan 
dalam sebuah program kerja, ia selalu ingin mengetahui kedudukan 
dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Sikap ini sebagai bentuk 
komitmen dan tanggung jawab pekerja dalam menunaikan tugas 
pekerjaannya sehingga, akhirnya, mampu mengemban tugas 
secara serius dan cepat.  

2) Konsekuensi logisnya adalah pekerja selalu menampilkan wajah 
ceria dan perasaan senang sehingga, dengan demikian, 
produktivitas kerja mampu ditingkatkan. Maksud senang dalam hal 
ini adalah kepuasan saat menyaksikan hasil kerja atau kualitas kerja 
yang baik, bukan semata-mata terlalu berorientasi pada gaji. 
Pekerja yang memiliki motivasi tinggi selalu merasakan 
kebahagiaan, perasaan senang, dan kenikmatan dalam menjalani 
posisi kerja dangan tingkat kesulitan yang tinggi sebab, semakin 
banyak tantangan, justru membuat kepribadiannya tegar, kuat, 
percaya diri, dan memiliki semangat prima untuk maju ke depan 
(Muin, 1999:43-47). 

8.2. Teori-Teori Motivasi 

Secara teoritis, motivasi itu muncul karena adanya kebutuhan 
(need), dorongan (drive), dan tujuan (goal). Fenomena motivasi kerja 



 

  

yang rendah acapkali mendorong para manajer, akademisi, dan para 
pemikir manajemen melakukan berbagai riset terhadap salah satu 
aspek manusia yang membingungkan itu.   

Teori motivasi berfungsi untuk menerangkan kekuatan-
kekuatan yang menjadi penggerak dan pengarah tingkah laku, 
menerangkan perbedaan-perbedaan intensitas tingkah laku, dan 
untuk menemukan cara-cara yang efektif dan efisien untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku (Koeswara, 1995:2).  

Konstruk utama dalam teori motivasi terdiri dari: 

1. Energi; Meskipun sebagian pakar menafikannya, energi dianggap 
menjadi penggerak tingkah laku. Individu memiliki energi yang 
dapat dikeluarkan atau diarahkan menjadi penggerak seluruh 
tingkah laku individu. Energi spesifik dapat menjadi penggerak 
tingkah laku yang spesifik pula. 

2. Mekanisme bawaan; Berdasarkan pendekatan biologis, motivasi 
secara genetik terbentuk atau terprogram dalam diri individu. 
Pertama, energi berakumulasi secara instingtual mendorong 
tingkah laku individu melalui insting. Kedua, keadaan fisiologis 
mampu memotivasi individu untuk bertingkah laku apabila 
berdasarkan monitoringnya terdapat perubahan atau 
ketidakseimbangan fisiologis. 

3. Belajar; Dengan menggunakan pendekatan behavioristik, belajar 
(learning) memiliki hubungan interrelasi dengan motivasi. 
Sejumlah motif terbentuk dalam diri individu melalui proses 
modeling (mencontoh). Dengan demikian, belajar merupakan 
konsep penting untuk menerangkan motivasi. 

4. Interaksi sosial; Interaksi sosial dipandang sebagai variabel yang 
mempengaruhi motivasi tingkah laku, dimana kekuatan kelompok 
dapat memotivasi individu untuk menyeragamkan tingkah lakunya 
dengan tingkah laku kelompok. Kekuatan yang dimiliki oleh seorang 
figur juga dapat memotivasi individu untuk taat dan patuh. 



 

  

5. Proses kognitif; Bentuk dan cara penyampaian informasi serta 
proses pengolahannya (proses kognitif) oleh individu memiliki 
pengaruh terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh individu 
(balance theory), teori ketidakseimbangan kognitif (cognitive 
dissonance theory), dan teori persepsi diri (self-perception theory). 

6. Pemicu motivasi; Pemicu motivasi berlangsung apabila reseptor 
menemukan adanya gangguan atas keseimbangan fisiologis. 

7. Homestasis; Tujuan dari motivasi untuk memelihara keseimbangan 
fisiologis (homestasis) pada taraf optimal. Motivasi tingkah laku 
akan muncul apabila keseimbangan fisiologis terganggu guna 
mengembalikan keseimbangan pada taraf semula yang optimal. 

8. Hedonisme; tingkah laku manusia digerakkan atau dimotivasi 
kearah pencapaian kesenangan dan menghindari kesakitan. 
Manusia sedapat mungkin akan belajar dan berusaha mendekati 
situasi-situasi yang menimbulkan kesenangan dan menghindari 
situasi-situasi yang menimbulkan ketidaksenangan atau kesakitan. 

9. Motivasi pertumbuhan (growth motivation); Manusia terutama 
dimotivasi oleh keinginan atau kebutuhan untuk mencapai 
pertumbuhan diri yang optimal melalui pengungkapan segenap 
potensi yang dimilikinya. Salah satu aspeknya ialah hasrat individu 
untuk memiliki kompetensi dan kendali atau efek atas 
lingkungannya. 

8.2.1. Teori motivasi umum 

Menurut Kadarman (1997:140-142), ada beberapa klasifikasi 
teori motivasi kontemporer, yaitu content theories, process theories, 
dan reinforcement teories, kemudian pandangan sistem tentang 
motivasi di dalam organisasi. 

 
ad.1. Content Theories 

Pendekatan content theories banyak dihubungkan dengan 
Maslow dan McGregor yang menekankan pada faktor-faktor yang 



 

  

terdapat dalam diri seorang individu yang menyebabkan mereka 
bertindak demikian. Pendekatan ini melihat bahwa setiap individu 
mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendalam yang mendorong, 
menekankan, atau memotivasi mereka untuk memenuhinya.  

Meskipun teori ini sangat sederhana, dalam prakteknya jauh 
lebih kompleks sebab: 

1) Kebutuhan-kebutuhan itu berbeda dan dapat berubah-ubah; 
2) Cara-cara untuk menerjemahkan kebutuhan kedalam tindakan 

berbeda-beda; 
3) Tindakan seseorang yang berulang-ulang tidak selalu atas dasar 

kebutuhan yang sama; 
4) Kebutuhan yang memotivasi seseorang dapat berubah dari waktu 

ke waktu; 
5) Reaksi seseorang untuk memenuhi atau tidak memenuhi 

kebutuhan juga berbeda. 

ad.2. Process Theories 
Menurut teori proses, kebutuhan hanya merupakan salah satu 

faktor saja dari motivasi. Dasar teori ini menekankan pada expectancy 
atau harapan, yaitu apa yang diperkirakan mungkin akan terjadi 
sebagai akibat dari prilaku seseorang. Faktor lain selain harapan adalah 
valensi (kekuatan) dan preferansi (pilihan) individu terhadap hasil yang 
diharapkan.  

ad.3. Reinforcement Theories 
Teori penguatan (reinforcement theories), disebut juga operant 

conditioning atau behavior modification, mempersoalkan bagaimana 
konsekuensi dari tindakan–tindakan di masa lalu dapat mempengaruhi 
tindakan-tindakan di masa yang akan datang dalam suatu proses 
belajar yang terus menerus. Pandangan teori ini menyatakan bahwa 
tindakan seseorang didasarkan pada pengalaman yang menyenangkan 
di masa lalu sehingga ia terdorong untuk selalu mengulanginya 



 

  

kembali. Begitupun sebaliknya, bila konsekuensi dari prilaku itu 
membawa dampak tidak menyenangkan, maka prilaku tersebut tidak 
akan diulangi kembali.  

ad.4. Pandangan sistem tentang motivasi dalam organisasi  
Pandangan sistem menyatakan bahwa motivasi pegawai harus 

dilihat dalam seluruh sistem atau bagian suatu sistem dari kekuatan-
kekuatan yang beroperasi, dimana terdapat tiga variabel yang 
berpengaruh terhadap motivasi dalam organisasi, yaitu: 

1) Karakteristik individual; mencakup minat (interest), sikap (attitude), 
dan kebutuhan (need) yang dibawa oleh seseorang dalam situasi 
kerja. 

2) Karakteristik pekerjaan; yaitu ciri-ciri (attributes) dari tugas-tugas 
pegawai, termasuk di dalamnya tanggung jawab, ragam tugas, dan 
sejauhmana pekerjaan memberi kepuasan. 

3) Karakteristik situasi kerja; yaitu faktor-faktor yang ada dalam 
lingkungan kerja seseorang. 

8.2.2. Motivasi dalam perspektif Islam 

Secara keseluruhan, teori-teori motivasi yang ada telah 
memberikan kontribusi besar guna memahami motivasi kerja dengan 
lebih baik. Namun demikian, sejumlah catatan dapat dikemukakan 
sebagai kelemahan-kelemahan dari teori-teori tersebut. Kelemahan 
paling serius adalah orientasi materialistik murni yang melekat pada 
teori-teori motivasi yang ada. Orientasi materialistik yang ada pada 
teori motivasi mengasumsikan bahwa manusia, pada dasarnya, adalah 
“makhluk” materialistik yang sangat termotivasi oleh “imbalan” materi 
yang temporal. Teori-teori tersebut mengabaikan aktualitas dimensi 
spiritual, moral, dan metafisik motivasi manusia. Teori-teori itu 
cenderung menjadi unidimensional, tidak seimbang, dan bahkan tidak 
memadai, terutama dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, jelas 



 

  

perlu dikembangkan model motivasi kerja islami yang berlandaskan 
pada Alquran dan Hadits yang berfungsi sebagai bingkai kerja dalam 
kehidupan manusia.  

Islam sangat mengakui dan menekankan signifikansi dan peran 
motivasi dalam aktivitas manusia karena setiap manusia memiliki dua 
kekuatan, yakni: 

1. Quwwat al-idrâk wa al-nazhar; yakni kekuatan keingintahuan, 
pengetahuan, dan pengamatan mendalam (analisis) dan apa yang 
mengikutinya seperti al-`ilm, al-ma`rifat, dan al-kalâm. 

2. Quwwat al-irâdat wa al-hubb; yakni kekuatan hasrat dan cinta dan 
hal-hal yang mengikutinya seperti niat, ̀ azam, dan amal perbuatan. 

Kekuatan tersebut dapat dilihat pada landasan pokok ajaran Islam, 
yakni Alquran dan Hadits. Allah SWT berfirman:  

   

       

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 
selain apa yang Telah diusahakannya” (Q.S. Al-Najm 
(53):39). 

Rasulullah SAW bersabda: 

َاإِ  َا َِبلنِ َياتِ  اأَلْعَمالُ  َّنَّ  البخارى رواه) نَ َوى َما اْمرِئٍ  ِلُكلَّ  َوِإَّنَّ
 (ومسلم

Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada 
niatnya, dan sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung 
pada niatnya (HR Al-Bukhâriy dan Muslim). 

Kedua dalil di atas adalah sebagian dari landasan asasi yang 
memiliki konsekuensi luas terhadap motivasi manusia. Implikasinya, 
manusia benar-benar harus memperhatikan motivasinya dalam 
melakukan sebuah pekerjaan. Dengan kata lain, sekedar meningkatkan 



 

  

superfisial pada prilaku lahiriah saja tidaklah cukup dari sudut pandang 
Islam. 

Motivasi dalam Islam, menurut Abdul Hamid Mursi (1997:107-
117), diklasifikasikan kedalam motivasi fisiologis dan motivasi 
psikologis atau sosial. 

8.2.2.1. Motivasi fisiologis 

Fungsi fisiologis merupakan sisi penting kehidupan manusia 
yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan fisik, memenuhi, atau 
mengganti setiap kekurangan dan meluruskan ketidakseimbangan. Bila 
keseimbangan terganggu, maka timbul motivasi untuk melakukan 
aktivitas untuk mengembalikan keseimbang-an tersebut. Misalnya 
seseorang makan apabila lapar atau minum karena haus. 

Motivasi fisiologis mencakup: 

1) Motivasi menjaga diri; 

Motivasi menjaga diri bertugas membantu motivasi 
kelangsungan hidup, yaitu dengan memenuhi kebutuhan fisiologis 
yang berfungsi menjaga kelangsungan hidup individu. Seorang muslim 
bekerja—selain untuk beribadah—karena ingin memperoleh sejumlah 
uang untuk membeli makanan serta mengantisipasi berbagai peristiwa 
dan tantangan zaman. Allah SWT berfirman: 

  

     

  

   

      

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik 
rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada 
mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan 
mereka dari ketakutan” (Q.S. Quraysy (106):3-4). 



 

  

2) Motivasi menjaga kelangsungan jenis 

Allah menciptakan motivasi fisiologis yang mendorong 
menjalankan dua hal penting dan menentukan kelangsungan jenis, 
yakni motivasi seksual dan rasa keibuan. Motivasi seksual menciptakan 
kesinambungan keturunan. Motivasi seksual merupakan dasar 
pembentukan keluarga, masyarakat dan bangsa sehingga bumi 
menjadi makmur dan peradaban berkembang pesat. Sedangkan 
motivasi keibuan menciptakan kasih sayang diantara sesama manusia. 
allah SWT berfirman: 

  

    

  

 

  

  

    

  

  

    

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Al-
Rûm (30):21). 

8.2.2.2. Motivasi psikologis atau sosial 

Pada umumnya, pakar psikologi modern menganggap bahwa 
motivasi psikologis merupakan hasil proses interaksi dengan berbagai 
pengalaman, faktor lingkungan, dan kebudayaan. Erich Fromm 



 

  

mengkritik psikologi modern yang terlalu menekankan pada dimensi 
luar tingkah laku manusia dan mengabaikan nilai-nilai tinggi manusia 
dan dimensi spiritual. 

Dimensi spiritual, menurut Islam, adalah asas untuk 
mendalami, menanamkan, dan menyusun dasar-dasar moralitas 
manusia. Secara ringkas, motivasi psikologis atau sosial diuraikan 
sebagai berikut: 

1) Motivasi kepemilikan 

Motivasi memiliki merupakan motivasi psikologis yang 
dipelajari manusia ditengah pertumbuhan sosialnya. Ia berusaha 
mengakumulasi harta yang dapat memenuhi kebutuhan dan jaminan 
keamanan hingga masa yang akan datang. Allah SWT menjelaskan: 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

   

  

     

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan 
kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-



 

  

anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda 
pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. 
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 
tempat kembali yang baik (surga)” (Q.S. Âli `Imrân (3):14). 

2) Motivasi berkompetisi 

Berkompetisi atau berlomba-lomba merupakan dorongan 
psikologis yang diperoleh dengan mempelajari lingkungan dan kultur 
yang tumbuh didalamnya. Alquran menganjurkan manusia agar 
berkompetisi dalam ketaqwaan, amal shalih, berpegang pada nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan mengikuti manhaj ilahi dalam 
hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Allah SWT berfirman: 

  

 

 

  

   

 

  

   

    

  

  

  

   

  

   

   

  

  

  



 

  

   

 

   

  

  

   

     

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang 
sebelumnya, Yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain 
itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah 
datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, 
Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 
pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah 
berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
sekalian kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa 
yang telah kamu perselisihkan itu” (Q.S. Al-Mâidat (5):48). 

3) Motivasi kerja 

Islam berusaha memecahkan masalah motivasi kerja—
diantaranya—dengan cara menciptakan dorongan batini bagi para 
pekerja untuk bekerja keras dan menyumbangkan usaha terbaiknya 
(Ahmad, 2005:147).  Menurut Cecep Darmawan (2006:193-195), 
penelaahan motivasi alternatif berlandaskan ajaran Islam jelas 
diperlukan berdasarkan beberapa alasan berikut: 



 

  

a) Ada perbedaan sejati dalam pandangan Rasulullah SAW antara 
bekerja tanpa ilmu dan bekerja dengan ilmu. Diriwayatkan oleh Al-
Suyûthiy, Rasulullah SAW bersabda: 

ر    اْلِعْلمِ  َمعَ  اْلَعَملِ  قَِلْيلُ  رُ  َكِثي ْ  قَِلْيل   اْْلَْهلِ  َمعَ  اْلَعَملِ  وََكِثي ْ
“Sedikit kerja tetapi dilandasi ilmu itu banyak, sedangkan 
banyak kerja tetapi tidak dilandasi ilmu itu sedikit” (HR Al-
Suyûthiy). 

Ini merupakan peringatan Rasulullah SAW kepada umat Islam 
untuk senantiasa meningkatkan produktivitas dengan cara 
meningkatkan ilmu pengetahuan, sehingga produktivitas dan kreas 
kerja semakin meningkat. Artinya, nilai dari profesionalitas itu 
memiliki substansi hasil kerja dan produktivitas yang berbeda 
dengan yang tidak profesional.  

b) Islam bukan agama asketis. Islam mengajarkan kepada kita untuk 
senantiasa mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan dalam bentuk 
amal, kerja, atau perbuatan. Itulah sebabnya Alquran selalu 
mengkaitkan iman dengan amal shaleh.  

c) Alquran sendiri menyatakan bahwa salah satu kewajiban manusia 
adalah mencari karunia Allah di muka bumi. Di dalam Alquran, Allah 
SWT berfirman: 

    
  

  
  

    
   

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 
sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah 
kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Q.S. Al-Mulk 
(67):15). 



 

  

d) Tidak semua amal ibadah dapat diselesaikan hanya dengan 
perbuatan dan hati, namun ada sejumlah amalan yang harus 
didukung oleh harta dan kekayaan, misalnya, ibadah haji. Untuk 
dapat menunaikan ibadah haji, maka diperlukan sejumlah uang 
untuk ongkos perjalanan dan biaya hidup. Atau ibadah zakat, untuk 
dapat menunaikannya maka diperlukan sejumlah kekayaan yang 
telah mencapai batas minimal wajib zakat (nishâb).  

e) Salah satu ciri manusia modern adalah kemampuannya mengelola 
waktu untuk mencapai kebahagiaan yang paripurna. Diantara 
sebagian waktu dalam hidup manusia adalah waktu yang 
disediakan untuk bekerja. Allah SWT berfirman: 

  
   
   

  
   

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan 
malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk 
mencari penghidupan (Q.S. Al-Naba’ (78):11).  

f) Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin mendukung dan 
menjadi saksi atas hasil kerja setiap orang mukmin. Allah SWT 
berfirman: 

  
   

 
  

  
  

 
  

    
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 



 

  

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 
mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 
kerjakan (Q.S. Al-Tawbat (9):105). 

8.4. Peranan  materi  sebagai  salah  satu  faktor  motivasi  
         dalam Islam 

Menurut Syaykh Muhammad Muhammad Ismâ`îl, dalam 
Widjajakusuma (2002:187), perbuatan yang dilakukan manusia 
didorong oleh tiga jenis kekuatan, yaitu al-quwwat al-mâdiyyat, al-
quwwat al-ma`nawiyyat, dan al-quwwat al-rûhiyyat.   

8.4.1. Al-quwwat al-mâdiyyat (motivasi fisik-material);  

Motivasi ini meliputi tubuh manusia dan alat yang diperlukan 
untuk memenuhi keperluan jasmaninya. Islam sama sekali tidak 
mengabaikan peran dan signifikansi faktor eksternal material dalam 
motivasi kerja. Islam mengakui dan mengakomodasi kebutuhan 
material manusia, terutama dalam kerja.  

Islam mengakui bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk 
menyukai harta. Kekuatan imbalan material duniawi memiliki 
pengaruh yang sangat besar sehingga, dalam surat Al-`Âdiyât (100) 
ayat 8, misalnya, Allah SWT menggambarkan keadaan orang-orang 
yang sangat mencintai harta kekayaan telah terbutakan mata hatinya 
sehingga mereka berlaku kikir atau bakhil. Allah SWT berfirman: 

  
    

Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya 
kepada harta (Q.S. Al-`Âdiyât (100):8). 

Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa maksud ayat ini 
adalah manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta sehingga ia 
menjadi bakhil.  Kecenderungan manusia yang cinta harta 
dimanfaatkan sebagai salah satu faktor membangkitkan motivasi. 



 

  

Keberadaan materi hampir mempengaruhi seluruh kehidupan manusia 
sehingga harta menjadi prioritas utama, bahkan ada yang mencintai 
harta lebih dari segalanya. Karenanya, Islam berusaha memecahkan 
masalah motivasi kerja dengan cara mengajak manajer atau majikan 
untuk memperhatikan semua kebutuhan sosial dan ekonomi 
karyawannya (Ahmad, 2005:147).  

Upah atau gaji diberikan adalah salah satu faktor untuk 
membangkitkan motivasi kerja. Rasulullah SAW memberikan petunjuk 
untuk menentukan upah bagi para pegawai sebelum mereka memulai 
bekerja. Dengan memberikan informasi upah atau gaji yang akan 
diterima diharapkan akan membangkitkan motivasi para pegawai 
untuk memulai pekerjaan sehingga mereka akan menjalankan tugas 
kerja sesuai dengan kesepakatan (kontrak). Dalam sebuah hadits, 
Rasulullah SAW bersabda:  

ًرا فَ ْلَيُسمَّ َلُه ُأْجَرتَهُ    َمن اْسَتْأَجَر َأِجي ْ

“Barangsiapa yang mempekerjakan seorang pekerja maka 
harus disebutkan upahnya” (Sinn, 1984:86). 

Ketentuan ini akan memberikan rasa tenang dan menghilangkan 
kekhawatiran atau keraguan bahwa upah mereka tidak akan 
dibayarkan atau keterlambatan dengan alasan yang tidak jelas. Namun 
demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu 
pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pegawai dan 
majikan. 

8.4.2. Al-quwwat al-ma`nawiyyat (motivasi emosional);  

Motivasi ini merupakan kondisi kejiwaan yang—sekalipun tidak 
permanen—tapi lebih kuat bila dibandingkan dengan motivasi fisik-
material, misalnya perlawanan yang dilakukan oleh seseorang kepada 
orang lain yang telah merusak nama baiknya. Perlawanan yang 
dilakukan orang tersebut didorong oleh kondisi kejiwaannya. 



 

  

8.4.3. Al-quwwat al-rûhiyyat (motivasi spiritual);  

Motivasi ini merupakan kesadaran seseorang bahwa ia 
memiliki hubungan dengan Allah SWT, Dzat Yang akan meminta 
pertanggung-jawaban manusia atas segala perbuatannya di dunia. 
Motivasi inilah yang mempu mendorong manusia untuk melakukan 
perbuatan apa saja, asalkan sesuai denga Syari’at yang diberikan-Nya. 
Di sinilah Allah SWT memberikan motivasi kepada orang-orang yang 
beriman untuk melakukan amal shaleh atau ibadah dengan 
menjanjikan bagi mereka surga sebagai imbalan yang sepadan dengan 
apa yang telah mereka kerjakan. Allah SWT berfirman: 

  
  

   
   

   
   

     
Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang 
beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan 
surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. 
setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga 
itu (Q.S. Al-Baqarat (2):25). 

Metode seperti ini, menurut Ali Muhammad Taufiq (2004:91), jauh 
lebih tepat daripada cara yang digunakan oleh kaum materialis yang 
lebih mementingkan harta benda dari pada semangat yang 
memberikan kepuasan akal dan perasaan.  

Islam menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan material 
hendaknya menjadi subordinat bagi pemenuhan spiritual dan moral 
manusia, yang mana pemenuhan kebutuhan material tidak menjadi 
tujuan, melainkan dianggap dan digunakan sebagai satu sarana bagi 
pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi; menggapai kepuasan dan 



 

  

kedamaian spiritual di dunia, mencapai keridhaan Allah SWT, mencapai 
keberhasilan abadi dalam kehidupan setelah mati, dan lain-lain.  

 

  



 

  

   

BAB  IX PRODUKTIVITAS KERJA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Masalah produktivitas saat ini sangat diperhatikan, bukan hanya 

oleh perusahaan, melainkan juga oleh setiap bangsa atau negara di 

dunia, terlebih ketika masuk kedalam pasar global. Oleh karena itu, 

setiap eksekutip harus memiliki dasar-dasar yang memadai untuk 

melakukan manajemen peningkatan produktivitas pada organisasi 

yang dikelolanya (Gaol, 2012:681). 



 

  

   

   

 
9.1. Pengertian Produktivitas 

Pengertian produktivitas dapat diuraikan dalam pengertian 
perbandingan antara hasil yang dicapai dan dalam pengertian sikap 
mental pegawai dalam pekerjaan. 

9.1.1. Produktivitas dalam dimensi hasil yang dicapai 

Produktivitas berarti perbandingan antara hasil-hasil yang 
dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau 
perbandingan jumlah produksi (output) dengan sumber daya yang 
digunakan (input) (Anonimous, 1994:192). Dengan demikian, 
produktivitas secara umum dapat didefinisikan sebagai tingkat 
perbandingan antara hasil keluaran (output) dengan masukan (input).  

9.1.2. Produktivitas dalam dimensi sikap mental 

Menurut Dewan Produktivitas Nasional, dalam Triyono 
(2012:62), produktivitas adalah sikap mental yang selalu 
berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari kemarin, 
dan hari esok lebih baik dari hari ini. Pengertian ini harus difahami 
secara filosofis bahwa sikap mental tersebut menuntut upaya atau 
usaha untuk membuat kemajuan disegala bidang kehidupan; 
orientasinya adalah maju, tidak boleh diam, selalu berfikir untuk 
menciptakan kemajuan. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas 
merupakan pengertian relatif, melukiskan keadaan saat ini yang lebih 
baik dibanding dengan keadaan masa lalu atau keadaan di tempat lain.  

9.2. Konsep Produktivitas Kerja 



 

  

Sumber daya insani dipandang sebagai salah satu input faktor 
produksi selain mesin, bahan baku, energi, dan sebagainya (Triyono, 
2012:67). Dari berbagai jenis faktor produksi, tenaga kerja merupakan 
faktor produksi yang memegang peranan utama. Tenaga kerjalah yang 
mampu mengendalikan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk 
menghasilkan sesuatu kemudian membandingkan antara 
pengorbanan (input) dengan hasil (output).  

Untuk memahami konsep dan teori produktivitas dapat 
dilakukan dengan cara membedakannya dari efektivitas dan efisiensi 
(Triyono, 2012:62). Efektivitas adalah tingkat ketepatan dalam memilih 
atau menggunakan suatu metode untuk melakukan sesuatu (do right 
things). Dalam hal ini, efektivitas berkaitan dengan output. Sedangkan 
efisiensi adalah tingkat ketepatan dan berbagai kemudahan dalam 
melakukan sesuatu (do things right). Dalam hal ini, efisiensi terkait 
dengan input. 

Dengan demikian, produktivitas memiliki dua dimensi, yakni; 
Pertama, efektivitas mengarah pada job performance yang maksimal, 
yakni pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan 
waktu. Kedua, efisiensi berkaitan dengan upaya membandingkan input 
dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan itu 
dilaksanakan (Triyono, 2012:62). Artinya, produktivitas seorang 
karyawan biasanya terwujud sebagai prestasi karyawan tersebut di 
lingkungan kerjanya. 

Dari sisi lain, konsep produktivitas berkaitan dengan sikap 
mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan 
hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari 
hari ini. Konsep produktivitas seperti ini, menurut Gaol (2014:685), 
sejalan dengan falsafah teknik industri yang berbunyi: there is no best 
way to do a job; there is always a better way”. Falsafah ini jelas berbeda 
dengan falsafah FW Taylor yang mengatakan: “there is one best way”. 
Artinya, tidak ada produk atau proses yang terbaik; selalu dapat 



 

  

diciptakan produk atau proses yang lebih baik; selalu dapat diusahakan 
hasil yang lebih besar, dengan pengorbanan sumber-sumber yang 
lebih kecil.  

Konsep produktivitas kerja dalam dimensi sikap mental ini 
memberikan pesan untuk selalu berjuang untuk maju berprestasi. Bila 
kita berhenti berjuang, orang lain akan terus maju, dan—karena itu—
kita akan tertinggal di belakang.  

9.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Tinggi-rendahnya produktivitas ternyata dipengaruhi oleh 
banyak faktor. Maka untuk meningkatkan produktivitas itu harus 
memperhatikan faktor-faktor yang mempenga-ruhinya. Diantara 
faktor-faktor yang mempengaruhi produk-tivitas adalah: 

1) Kompensasi;  
2) Knowledge atau pengetahuan;  
3) Skills atau keahlian; 
4) Abilities atau kemampuan; 
5) Attitudes atau sikap, dan; 
6) Behaviour atau perilaku. 

Sedangkan menurut Balai Pengembangan Produktivi-tas 
Daerah, dalam Triyono (2012:66), faktor utama yang mempengaruhi 
produktivitas adalah: 

1) Sikap kerja; 
2) Tingkat keterampilan; 
3) Hubungan antara pegawai dan pimpinan; 
4) Manajemen produktivitas; 
5) Efisiensi tenaga kerja, dan; 
6) Kewiraswastaan. 

9.3.1. Pendidikan atau pelatihan dan produktivitas kerja 



 

  

Produktivitas kerja biasanya terwujud sebagai prestasi 
karyawan yang bersangkutan di lingkungan kerja (Gaol, 2014:686). 
Oleh karena itu, pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan 
seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat, 
sedangkan pelatihan membentuk dan meningkatkan keterampilan 
kerja. Dengan demikian, semakin tinggi pendidikan dan latihan 
seseorang, semakin tinggi pula produktivitasnya. 

Menurut Klingner dan Nanbaldian, dalam Triyono (2012:64), 
produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai (effort) 
yang didukung oleh motivasi yang tinggi dan dengan kemampuan 
pegawai (ability) yang diperoleh melalui latihan, seperti pada gambar 
di bawah ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9.1.  
Kaitan Usaha dan Kemampuan dengan Performansi 

9.3.2. Motivasi dan Produktivitas Kerja  

Ada sebuah rumusan populer yang menyatakan bahwa 
motivasi kerja yang tinggi, sejatinya melahirkan produktivitas yang 
tinggi pula. Artinya, motivasi atau kemauan seseorang mempengaruhi 
produktivitas seseorang dalam bekerja. Semakin tinggi motivasi 
seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin tinggi pula tingkat 
produktivitasnya. Tentu saja rumusan tersebut perlu dielaborasi 
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sehingga relasi positif antara motivasi kerja yang tinggi dan kenaikan 
grafik produktivitas kerja dapat diuraikan secara sistematis dan logis.  

Secara simplisistis, motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap 
prestasi kerja yang ingin dicapai. Secara psikologis, manusia yang 
termotivasi akan semakin meningkat aktivitas kerjanya, sebab motivasi 
menjadi kekuatan penggerak yang membangkitkan kegiatan dalam diri 
makhluk hidup, memotori tingkah laku, dan mengarahkannya pada 
suatu tujuan atau berbagai tujuan. Prestasi kerja itulah yang menjadi 
ukuran produktivitas seseorang; seseorang dikatakan produktif apabila 
ia mampu menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan standar yang 
ditentukan dalam satuan waktu yang lebih singkat.  

Secara sederhana, Suterneister, dalam Firdaus Efendi 
(1999:50), menggambarkan bahwa: 1) sekitar 90% produktivitas 
bergantung pada tenaga kerja, dan 10% ditentukan oleh teknologi dan 
bahan baku; 2) sekitar 80% - 90% prestasi tenaga kerja bergantung 
pada motivasi untuk bekerja, dan 10% - 20% ditentukan oleh 
kemampuan (skill); 3) 50% motivasi kerja ditentukan oleh kondisi 
sosial, dan 40% ditentukan oleh kebutuhan, dan 10% tergantung 
kepada kondisi fisik.  

9.3.3. Kompensasi dan produktivitas kerja 

Produktivitas kerja adalah nisbah keluaran (output) atau nilai 
tambah dengan upah (Anonimous, 1994:1992). Kompensasi dapat 
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan produktivitas. Tanpa 
kompensasi yang memadai, pegawai cenderung keluar dari organisasi. 
Ketidakpuasan karena kompensasi akan mengakibatkan: 

7. Muncul keinginan untuk mencari imbalan lebih; 
8. Ketertarikan pegawai terhadap pekerjaan akan berkurang; 
9. Pegawai akan mencari pekerjaan sambilan di tempat lain sehingga 

mutu pekerjaan yang ada kurang diperhatikan; 
10. Menyebabkan mogok kerja; 



 

  

11. Menimbulkan keluhan pegawai, dan; 
12. Pegawai mencari pekerjaan yang menawarkan gaji lebih tinggi 

(Gaol, 2014:311). 

9.3.4. Posisi sumber daya insani dan produktivitas kerja 

Sumber daya insani sebenarnya merupakan salah satu input 
faktor produksi selain mesin, bahan baku, energi, dan lain-lain 
(Triyono, 2012:67). Oleh karena itu, sumber daya insani harus 
dikembangkan berdasarkan kompetensi agar dapat memberikan hasil 
yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi atau perusahaan 
dengan standar yang telah ditetapkan. Penerapan model-model 
kompetensi didalam organisasi dapat memberikan nilai kompetitif 
apabila dalam proses pengembangannya direncanakan dengan baik, 
selaras dengan misi, strategi, tantangan, maupun sasaran yang ingin 
dicapai oleh organisasi.  

Dalam konteks produktivitas, sumber daya insani dianggap 
merupakan aset. Dana yang dikeluarkan untuk aset tidak dapat 
dihitung sebagai pengeluaran untuk belanja, melainkan dihitung 
sebagai investasi. Artinya, investasi ini dalam rangka mendapatkan 
human capital yang menekankan lebih pada pengetahuan, pendidikan, 
pelatihan, keterampilan, dan kepakaran dari karyawan dari pada modal 
fisik. Investasi ini tentu harus berlanjut sepanjang apa yang 
dihasilkannya lebih besar dibandingkan modal yang ditanam.  

Pada prinsipnya, tenaga kerja menentukan produktivitas. Hal 
ini disebabkan oleh: 
1) Besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai 

bagian terbesar bagi pengadaan produk dan jasa;  
2) Masukan pada sumber daya manusia lebih mudah dihitung dari 

pada masukan pada faktor-faktor lain seperti modal. Maka 
kedudukan tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi 
produktivitas tampaknya semakin sah (Efendi, 1999:50). 



 

  

9.3.5. Kemampuan  manajerial  pimpinan  dan  produktivitas  
           kerja 

Pola relasi antara motivasi dan produktivitas, pada tingkat 
selanjutnya, ditentukan juga oleh manajerial perusahaan atau pola 
kepemimpinan perusahaan. Prinsip manajemen adalah peningkatan 
efisiensi, yakni menggunakan sumber-sumber secara maksimal, 
termasuk tenaga kerja sendiri. Dalam hal ini, menurut Gaol (2014:690), 
rendahnya produktivitas kerja sering diakibatkan oleh: a) 
Menempatkan seseorang dalam pekerjaan diluar kemampuannya, baik 
karena pendidikan dan pengalaman yang terlalu rendah atau karena 
bidang pendidikan dan pengalaman yang berlainan; b) Menempatkan 
seseorang yang pendidikannya cukup tinggi dan pengalamannya cukup 
banyak didalam pekerjaan yang tidak dituntut persyaratan pendidikan 
dan pengalaman sebanyak itu.  

9.4. Kaidah Islam tentang Produktivitas   

Islam benar-benar menaruh perhatian terhadap produktivitas 
kerja seorang muslim sebab ada hubungan konstan antara keimanan, 
kerja, dan pahala; satu sama lain tidak dapat dipilah-pilah. Allah SWT 
dan Rasul-Nya menegaskan: 

  
   

 
  

  
  

 
  

    
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 
itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 
mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 



 

  

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 
kerjakan (Q.S. Al-Tawbat (9):105). 

   
 
  

    
  

  
Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji 
kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan 
dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Q.S. Al-Mulk 
(67):2).  

Seorang muslim akan menunjukkan etos kerja yang bersikap 
dan berbuat serta menghasilkan segala sesuatu dengan bersungguh-
sungguh dan tidak akan melakukan sesuatu setengah hati. Apa yang 
dilakukannya memiliki alasan-alasan untuk mencapai arah dan tujuan 
luhur yang secara dinamis memberikan makna bagi  diri dan 
lingkungan-nya sebagaimana misi dirinya yang harus menjadi rahmat 
bagi semesta alam. 

9.4.1. Islam dan pendidikan atau pelatihan 

Pendidikan atau pelatihan membentuk pegawai dapat 
melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan terampil. Bila 
produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai (effort) 
yang didukung oleh motivasi (motivation) dan kemampuan pegawai 
(ability), maka faktor motivation—menurut Islam—diukur oleh tingkat 
harapan (rajâ) dan ketakutan (khawf) terhadap sebuah cita. Orang 
yang memiliki nilai harap (rajâ) yang tinggi akan berusaha sekuat 
tenaga untuk meningkatkan prestasi yang dimilikinya menuju 
kesempurnaan prestasi dalam organisasi atau perusahaan. Hanya saja, 
nilai harap (rajâ) harus disertai dengan sikap takut (khawf) 
mendapatkan kegagalan agar terhindar dari sikap ceroboh, sombong, 



 

  

tidak kritis, atau antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang akan 
terjadi. 

Sedangkan faktor kemampuan (ability) pegawai meliputi 
kemampuan potensial (IQ) dengan kemampuan reality 
(knowledge+skill), termasuk EQ (Emotional Quotient) dan SQ (Spiritual 
Quotient) dan kecerdasan insani lainnya. Dengan demikian, yang 
dimaksud the right man in the right place, the right man on the right 
job bukan hanya diartikan “benar” secara profesionalitas melainkan 
juga benar secara moralitas. Aspek moralitas inilah yang kadang luput 
dari perhatian. 

9.4.2. Islam dan motivasi   

Islam memberi rangsangan kerja, baik yang bersifat positif 
dalam bentuk pemberian insentif maupun yang negatif dalam bentuk 
sanksi. Tujuan pemberian rangsangan ini adalah untuk meningkatkan 
produktivitas kerja dan memperbaiki tingkat pelaksanaannya. Selain 
itu, rangsangan (stimulus) akan mengurangi kecerobohan ketika 
bekerja dan menambah tingkat keseriusan dan efektivitas kerja. Allah 
SWT berfirman: 

   

   

     

   

     

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 
dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan 
barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula” 
(Q.S. Al-Zalzalat (99):7-8). 

Seorang muslim itu seharusnya sangat menghayati makna 

firman Allah yang dengan tegas melarang sikap mubadzir. Sikap seperti 



 

  

ini merupakan modal dasar untuk menjadikan dirinya senantiasa 

berorientasi pada nilai-nilai produktif.   

9.4.3. Islam dan sikap mental  

Dalam pemahaman common sense, ada satu hadits Nabi yang 
menjelaskan produktivitas seorang muslim yang dinilai dari hari ke hari. 
Bunyi lengkap hadits tersebut adalah: “Barangsiapa yang harinya 
sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang 
beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia 
adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih 
jelek daripada harinya kemarin maka dia terlaknat”. Secara umum, ini 
dianggap hadits Nabi Muhammad SAW meskipun jarang sekali dikaji 
derajat hadits ini, sebab sebagian peneliti hadits menganggap hadits 
tersebut memiliki beberapa kelemahan dalam kajian Mushthalah al-
Hadîts.  

Terlepas dari shahih atau tidaknya hadits diatas, Islam sangat 
memperhatikan pemanfaatan waktu dari waktu ke waktu. Dalam 
beberapa surat, Allah SWT bersumpah dengan menggunakan waktu, 
diantaranya: 

     

   

     

  

 

 

 

 

     

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 



 

  

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran” (Q.S. Al-`Ashr (103):1-3). 

Dalam surat Al-`Ashr diatas, Allah SWT bersumpah bahwa 
semua manusia merugi kecuali yang memenuhi empat kriteria, yakni: 
Pertama, yang mengenal kebenaran. Kedua, yang mengamalkan 
kebenaran. Ketiga, yang ajar-mengajarkan menyangkut kebenaran. 
Keempat, yang sabar dalam mengamalkan kebenaran. Artinya, 
kerugian belum terelakkan dengan sekedar mengetahui dan 
mengamalkan kebenaran. Kita dituntut pula untuk saling menjaga dan 
memelihara serta saling meningkatkan kualitas, kemudian bersama-
sama berjuang guna menikmati anugerah-anugerah Ilahi (Shihab, 
1994:113). 

Seorang muslim bagaikan kecanduan waktu. Tak ada waktu 
yang hilang atau terbuang tanpa makna sebab waktu adalah rahmat 
tak terhingga. Artinya, waktu adalah wadah produktivitas. Tak ada 
sedetik pun waktu terlewatkan tanpa memberi arti. Berkaitan dengan 
ini, Rasulullah SAW bersabda: 

نْ َيا َكأَنََّك َغرِْيب  َأْو َعابُِر َسِبْيٍل، َكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ُقْوُل:  ُكْن ِِف الدُّ
ِإَذا أَْمَسْيَت َفاَل تَ ْنِظِر الصََّباَح، َوِإَذا َأْصَبْحَت َفالَتَ ْنِظِر املَساَء، 
 َوُخْذ ِمْن ِصحَِّتَك ِلَمَرِضَك َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتَك )رواه ابن عمر(
“Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang yang 
mengembara atau orang yang sedang bepergian”. Ibnu 
`Umar selalu mengatakan: “Apabila engkau berada di sore 
hari, janganlah engkau menunggu waktu pagi hari. Apabila 
engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu 
sore hari. Kerjakanlah di masa sehatmu untuk (bekal) di 
masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk (bekal) sesudah 
matimu” (HR Ibn `Umar). 



 

  

9.4.4. Pekerjaan merupakan anugerah 

Hal yang harus diingat adalah bahwa pekerjaan yang kita miliki 
adalah anugerah Allah SWT. Terkadang ada orang yang sudah melamar 
pekerjaan kemana-mana dan telah menunggu lama, namun tidak 
memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pekerjaan yang dimiliki oleh 
seorang pegawai sesungguhnya merupakan anugerah. Maka, 
sepantasnya orang yang memiliki pekerjaan untuk bersyukur, yakni 
dengan menggunakan seluruh potensi atau sumberdaya (resources) 
untuk meraih tujuan-tujuan positif (kesuksesan atau prestasi) 
berdasarkan keadaannya dengan cara-cara yang tidak melanggar 
(Ubaedy, 2014:12). 

Tidak semua aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai 
bentuk pekerjaan, sebab didalam makna pekerjaan terkandung dua 
aspek yang secara nalar harus terpenuhi, yakni: Pertama, aktivitas 
tersebut dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu 
sehingga tumbuh rasa tanggungjawab yang besar untuk menghasilkan 
karya atau produk yang berkualitas. Kedua, apa yang dilakukan 
merupakan sesuatu yang disengaja, direncanakan. Oleh karena itu, ada 
ghirah atau semangat untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada 
hingga menghasilkan kepuasan dan manfaat, memiliki alasan untuk 
mencapai arah dan tujuan yang luhur, secara dinamis memberikan 
makna bagi diri dan lingkungannya (Tasmara, 2002:24). 

9.4.5. Bekerja adalah kehormatan 

Apapun yang dikerjakan oleh seorang pegawai seharusnya 
memiliki peran yang penting, sebab setiap peran dan pekerjaan yang 
ia jalani mempunyai peranan penting. Selain itu, dengan menghormati 
pekerjaan berarti juga menghormati diri sendiri. Maka dari itu, seorang 
pegawai seharusnya dapat menghormati pekerjaan, karena pekerjaan 
merupakan sebuah kehormatan untuk memberikan makna bagi diri 
sendiri dan orang lain. 



 

  

9.4.6. Bekerja adalah ibadah 

Bekerja bukan sekedar mencari uang tetapi ingin 
mengaktualisasikannya secara optimal dan memiliki nilai 
transendental luhur. Bagi seorang muslim, bekerja adalah kewajiban; 
bekerja adalah ibadah. Diantara ayat Alquran yang mendorong untuk 
bekerja adalah Q.S. Al-Mulk (67) ayat 15; Yâsîn (36) ayat 34-35.  

Setiap muslim yang  mampu bekerja harus bekerja karena itu 
merupakan tanggungjawab moral terhadap diri dan masyarakat, 
sehingga bekerja merupakan upaya untuk menunjukkan performance 
hidup dihadapan Allah (Tasmara, 2002:24). Jika makna dan manfaat 
bekerja ini difahami oleh setiap pekerja atau karyawan, maka inner-
motivation karyawan tersebut telah bangkit dengan sendirinya dan 
tinggal bagaimana mengarahkannya saja.  

Dengan keyakinan tinggi bahwa ia memiliki tanggung jawab di 
hadapan Allah SWT, ia akan bekerja secara efektif, meskipun imbalan 
material tidak memadai, kondisi kerja yang buruk, atau pekerjaan itu 
sulit dan monoton, karena ia yakin bahwa bekerja bukan sekedar untuk 
memenuhi kebutuhan material semata, melainkan juga untuk 
memenuhi kebutuhan spiritualnya (ibadah). Rasulullah SAW bersabda: 

 (الطرباِن رواه) اْلَفرِْيَضةِ  بَ ْعدَ  َفرِْيَضة   احلَْاَللِ  طََلبُ 
Mencari (rizki) yang halal adalah wajib setelah 
(melaksanakan) kewajiban (yang lain) (HR Al-Thabrâniy). 

 َوِإنَّ  َيِدِه، َعَملِ  ِمنْ  ََيُْكلَ  َأنْ  ِمنْ  َخي ْرًا َقطُّ  طََعاًما َأَحد   َأَكلَ  َما
 (البخارى رواه) َيِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  ََيُْكلُ  َكانَ   لسَّاَلمُ ا َعَلْيهِ  َداُودَ  هللاِ  َنِبَّ 

Tidaklah seseorang memakan makan yang lebih baik selain 
dari hasil tangannya sendiri. Nabi Dâwud AS makan dari 
hasil kerjanya sendiri (HR Al-Bukhâriy). 



 

  

 رواه) احلَْاَللِ  طََلبِ  ِمنْ  َتِعًبا هُ َعْبدَ  يَِرى َأنْ  َيُِبُّ  تَ َعاََل  هللاَ  ِإنَّ 
 (الديالمي

Sesungguhnya Allah Ta`âlâ senang melihat hamba-Nya 
yang letih dan payah karena bekerja mencari (rizki) yang 
halal (HR Al-Daylâmiy). 

9.4.7. Bekerja harus dilakukan dengan sungguh-sungguh  

Apa yang dilakukan oleh manusia, berupa amal, kerja, atau 
praktis, menurut Nurcholis Madjid (1999:67), adalah bentuk 
keberadaan manusia (mode of existence). Artinya, manusia itu ada 
karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi 
manusia. Dengan demikian, harga manusia tidak lain adalah aman 
perbuatan atau kerjanya itu. Dengan amalnya, manusia mampu 
mencapai harkat yang setinggi-tingginya. Allah SWT berfirman: 

  
 

  
  

   
  

  
   

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu`at 
(62):10). 

 رواه) ََنَاح   وَ  بَ رََكة   اْلُغُدوَّ  أِلَنَّ  َواحْلََواِئجِ  قِ الر ِزْ  طََلبِ  ِِف  ََبِكُرْوا
 (الطرباِن



 

  

Berpagi-pagilah untuk mencari rizki dan kebutuhan-
kebutuhan, sebab pagi-pagi itu membawa berkah dan 
kesuksesan (HR Al-Thabrâniy). 

ُتمُ  ِإَذا  (الطرباِن رواه) أَْرزَاَقُكمْ  بِ طَلَ  َعنْ  تَ َناُمْوا َفالَ  اْلَفْجرَ  َصلَّي ْ
Apabila telah melakukan shalat di waktu pagi (shubuh), 
maka janganlah kamu tidur (sehingga) tidak sempat 
mencari rizki-rizkimu (HR Al-Thabrâniy). 

9.4.8. Bekerja  merupakan  salah  satu  cara  kifârat  untuk  
            menghapus dosa  

Rasulullah SAW bersabda: 

 (أمحد رواه) َلهُ  َمْغُفْورًا أَْمَسى َيِدهِ  َعَملِ  ِمنْ  َكاالا   أَْمَسى َمنْ 
Barangsiapa di malam hari merasa letih karena bekerja 
dengan tangannya, maka di malam itu ia memperoleh 
ampunan Allah (HR Ahmad). 

نُ ْوبِ  ِمنَ  ِإنَّ   احلَْجُّ  َوالَ  الصََّدَقةُ  َوالَ  الصَّاَلةُ  يَُكفِ رَُها الَ  ُذنُ ْوَبً  الذُّ
 (الطرباِن روله) اْلَمِعْيَشةِ  طََلبِ  ِِف  اْْلَمُّ  َوُيَكفِ رَُها

Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu terdapat dosa yang 
tidak terhapuskan oleh shalat, shadaqah, dan hajji, namun 
ia terhapuskan oleh jerih payah untuk mencari 
penghidupan (rizki) (HR Al-Thabrâniy). 

 

  



 

  

   
BAB  X EVALUASI KINERJA 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Seiring dengan persaingan yang semakin tajam karena perubahan 

teknologi yang semakin cepat dan lingkungan yang begitu drastis, 

setiap organisasi atau perusahaan membutuhkan sumber daya 

insani yang mempunyai kompetensi agar dapat memberikan 

pelayanan prima dan bernilai. Organisasi atau perusahaan tidak 

hanya cukup memberikan pelayanan yang memuaskan (customer 

satisfaction), tetapi juga harus berorientasi pada nilai (customer 

value) sehingga organisasi atau perusahaan tidak semata-mata 

mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi, tetapi juga 

berfokus pada kinerja dalam proses pencapaiannya karena kinerja 

merupakan suatu hasil dimana manusia dan sumber daya lain yang 

ada dalam organisasi—secara bersama-sama—membawa hasil 

akhir yang didasarkan pada tingkat mutu dan standar yang telah 

ditetapkan.  



 

  

   
   

 
10.1. Definisi Evaluasi Kinerja 

Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari 
fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun 
waktu tertentu. Kinerja juga berarti hasil kerja yang dicapai seseorang 
atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi.  

Kinerja adalah sebuah proses atau seperangkat proses 
mengenai apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya, 
mengatur manusia dengan sedemikian rupa sehingga tujuan yang ingin 
dicapai menjadi lebih terbuka (Gaol, 2014:564). Kinerja merupakan 
suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas 
atau pekerjaan, perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 
prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya. Kinerja adalah 
hasil kerja konkret yang dapat diukur.  

Evaluasi kinerja adalah proses yang dilakukan oleh organisasi 
untuk mengukur dan mengevaluasi perilaku karyawan secara 
individual dan kinerja yang dicapai dalam suatu periode waktu 
tertentu. Evaluasi kinerja juga berarti proses aktif yang tujuan 
utamanya adalah mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan 
perbaikan (Kirana, 2017:11).  

Evaluasi kinerja adalah penilaian mutu dan hasil pekerjaan 
melalui analisis dan penafsiran hasil nyata yang dibandingkan dengan 
prestasi standar (Anonimous, 1994:167). Penilaian kinerja juga berarti 
proses menilai pelaksanaan pekerjaan dan kecakapan-kecakapan atau 
sifat-sifat pegawai dalam hubungannya dengan syarat-syarat 
pekerjaan untuk mana ia ditempatkan untuk tujuan-tujuan 



 

  

administrasi, termasuk penempatan, seleksi untuk kenaikan pangkat, 
upah berupa uang, dan tindakan-tindakan lain yang memerlukan 
perlakuan yang berlainan diantara anggota-anggota kelompok karena 
dibedakan dari tindakan-tindakan yang mempengaruhi semua anggota 
secara sama (Moekijat, 1990:381). 

10.2. Urgensi Evaluasi Kinerja 

Urgensi evaluasi adalah untuk mengetahui kinerja pegawai di 
lingkungan kerja. Tanpa mengetahui kualitas kerja pegawai, tidak 
mungkin sebuah organisasi atau lembaga melakukan perbaikan. Hasil 
evaluasi bertujuan untuk mengetahui siapa diantara pegawai yang 
memiliki kualitas kerja yang baik. Dengan demikian, akan mudah 
memberikan penguatan (reinforcement) atau modifikasi perilaku 
(behavior modification). 

Evaluasi kerja sangat dibutuhkan terhadap pelaksanaan kerja 
para karyawan sebagaimana Allah SWT akan menguji orang-orang 
yang menyatakan dirinya beriman. Firman Allah SWT: 

   

  

  

      

  

   

   

  

 

     

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan 
(saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka 
tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji 
orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya 



 

  

Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta” 
(Q.S. Al-`Ankabût (29):2-3). 

 

  

 

 

 

 

     

“Dan Sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu 
agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan 
bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik 
buruknya) hal ihwalmu” (Q.S. Muhammad (47):31). 

   

   

  

  

     

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi 
sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka 
siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya” 
(Q.S. Al-Kahfi (18):7). 

Di dalam Alquran, meskipun Allah sebenarnya tidak 
memerlukannya, tetapi Allah memiliki catatan kerja seluruh manusia 
untuk merekam pekerjaan dan tingkah lakunya secara rinci, walaupun 
kecil sekecil atom. Allah juga memiliki tim pencatat amal (Rakib dan 
Atid) serta memiliki saksi-saksi yang terdiri dari anggota tubuh 
manusia. Hal ini mirip dengan model penilaian dan keputusan sangat 
rahasia sebagaimana tercantum dalam surat Al-Isrâ’ (17) ayat 13-15: 



 

  

  

 

  

   

  

 

  

    

  

  

  

     

  

   

   

    

   

    

  

      

“Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal 
perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada 
lehernya. dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat 
sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. "Bacalah kitabmu, 
cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab 
terhadapmu". Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan 
hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk 
(keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat 
maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya 
sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul 



 

  

dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum 
Kami mengutus seorang rasul” (Q.S. Al-Isrâ’ (17):13-15). 

Berdasarkan ayat diatas, kita dapat mengambil beberapa hal penting, 
yakni: 

1. Semua manusia bertanggungjawab atas dirinya sendiri; 
2. Pada hari kiamat, manusia akan mendapatkan buku catatannya 

terbuka; 
3. Manusia diminta untuk membacanya sendiri; 
4. Manusia diminta menghitung (menghisab) kesalahannya sendiri 

sebelum ia dihisab pada hari kiamat; 
5. Karena itu, seseorang harus menentukan dari sekarang apakah 

dirinya akan berjalan sesuai dengan petunjuk sehingga ia selamat, 
atau menyesatkan dirinya sendiri (berjalan dengan tidak mengikuti 
petunjuk) sehingga ia menjadi sesat; 

6. Tanggungjawab bersifat personal atau pribadi. Seseorang tidak 
akan memikul dosa yang diperbuat oleh orang lain; 

7. Standar yang digunakan dalam penilaian harus dipublikasikan dan 
disosialisasikan terlebih dahulu sesuai dengan pedoman kerja yang 
telah buat;  

8. Sanksi baru dijatuhkan terhadap orang yang melanggar setelah 
sebelumnya dibuat publikasi atau sosialisasi; 

9. Penilaian akan berjalan dengan adil selama catatan kinerja 
dilakukan secara rinci (Taufiq, 2004:79). 

Paling tidak, ada tiga alasan perlunya penilaian kinerja, yakni: 
Pertama, memberikan informasi untuk menentukan kebijakan promosi 
dan besaran gaji. Kedua, memberikan peluang untuk manajer dan 
bawahannya meninjau kembali perilaku terkait dengan kinerja 
bawahan dan kemudian bersama-sama mengoreksinya. Ketiga, 
menjadi masukan untuk pengembangan karir karena kelebihan dan 
kekurangan karyawan dapat terlihat melalui evaluasi dan penilaian ini 
(Jusmaliani, 2011:111). 



 

  

Dengan demikian, salah satu cara yang digunakan untuk 
menilai suatu organisasi atau perusahaan adalah dengan melihat 
penilaian kinerja. Oleh karena itu, penilaian prestasi kerja menjadi 
signifikan berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Memperbaiki prestasi kerja; 
2. Untuk dapat melakukan penyesuaian kompensasi; 
3. Bahan pertimbangan penempatan, baik promosi, transfer, atau 

demosi; 
4. Menetapkan kebutuhan latihan dan pengembangan; 
5. Membantu perencanaan dan pengembangan karir; 
6. Mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses penempatan 

staf (staffing process deficiencies); 
7. Menjadi patokan dalam menganalisis informasi analisis jabatan; 
8. Mendiagnosis kesalahan rancangan jabatan, dan; 
9. Mencegah adanya diskriminasi (Gaol, 2014:275). 

Evaluasi kerja tidak hanya penting untuk mengevaluasi sumber 
daya insani, melainkan juga menjadi indikator keunggulan pengelolaan 
sumber daya insani yang telah dilakukan. Ini juga berkaitan dengan 
tunjangan, bonus, remunerasi, dan lain-lain. Kinerja yang buruk berarti 
kegiatan seleksi, pelatihan, dan pengembangan harus diperbaiki, atau 
kemungkinan ada masalah komunikasi dan hubungan interpersonal 
dalam perusahaan (Jusmaliani, 2011:111).  

Mekanisme evaluasi dan hasil evaluasi dapat digunakan oleh 
organisasi atau perusahaan dalam berbagai hal, seperti: Pertama, 
sebagai sebuah kebutuhan dasar untuk mengetahui kondisi dan posisi 
organisasi atau perusahaan. Kedua, evaluasi hasil dapat digunakan 
sebagai masukan (input) untuk pembuatan perencanaan dan 
pengembangan organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, hasil 
evaluasi merupakan sebuah kebutuhan dasar untuk mengetahui gerak 
pertumbuhan atau perkembangan organisasi atau perusahaan, baik 



 

  

yang berkaitan dengan kinerja pegawai maupun produktivitas 
organisasi atau perusahaan. 

10.3. Tujuan Evaluasi Kinerja 

Dengan menjadikan kecakapan atau kemampuan karyawan 
dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi 
berdasarkan tolok ukur tertentu secara obyektif dan dilakukan secara 
berkala sebagai sasaran penilaian, penilaian kinerja bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan prestasi kerja karyawan, baik secara individu 
maupun sebagai kelompok (tim), sampai setinggi-tingginya dengan 
memberikan kesempatan kepada mereka  untuk memenuhi 
kebutuhan aktualisasi diri dalam keranggka pencapaian tujuan 
organisasi atau perusahaan. 

2) Meningkatkan produktivitas sumber daya insani secara 
keseluruhan melalui peningkatan prestasi kerja secara individu 
(perorangan) sebab dengan meningkatnya prestasi karyawan 
secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya insani 
secara keseluruhan yang direfleksikan dalam peningkatan 
produktivitas. 

3) Merangsang minat pengembangan pribadi dengan tujuan 
meningkatkan hasil karya dan prestasi pribadi serta potensi laten 
karyawan dengan cara memberikan umpan balik kepada mereka 
tentang prestasi mereka. 

4) Membantu perusahaan untuk dapat menyusun program 
pengembangan dan pelatihan karyawan yang lebih tepat guna. 
Pada gilirannya, usaha ini akan membantu organisasi atau 
perusahaan memiliki pasokan tenaga yang cakap dan terampil 
untuk pengembangan organisasi atau perusahaan di masa 
mendatang. 

5) Menyediakan alat atau sarana untuk membandingkan prestasi 
kerja pegawai dengan tingkat gaji atau imbalan sebagai bagian dari 
kebijakan dan sistem imbalan yang baik. 



 

  

6) Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan 
perasaannya tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya 
dengan pekerjaan. Dengan demikian, jalur komunikasi dan dialog 
akan terbuka sehingga proses penilaian prestasi kerja diharapkan 
dapat mempererat hubungan antara atasan dan bawahan (Fahmi, 
2014:180). 

Evaluasi kinerja diharapkan dapat menghasilkan feedback 
sebagai berikut: 
1) Penentuan tujuan, harapan, dan standar kinerja untuk menjaga 

perbaikan kinerja; 
2) Mengkaji laporan kemajuan dan memecahkan masalah yang 

dihadapi, dan; 
3) Memberikan informasi mengenai apa yang telah dilakukan (Kirana, 

2017:146). 

Kesuksesan jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan 
tergantung pada kemampuannya mengukur kinerja karyawannya dan 
menggunakan informasi hasil pengukuran tersebut sebagai dasar 
untuk melakukan perbaikan kinerja agar senantiasa bisa menyesuaikan 
dengan standar yang ditetapkan dan tutntutan perubahan.  

 10.4. Pendekatan dalam Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kerja dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. 
Organisasi atau perusahaan dapat menggunakan satu atau lebih dari 
pendekatan-pendekatan berikut ini: 

1. Pendekatan komparatif (comparative approach); Pendekatan ini 
sangat efektif untuk membedakan karyawan yang satu dengan 
yang lain menurut kinerjanya. Pendekatan ini dapat dilakukan 
dengan cara ranking, forced distribution, paired comparison). 
Hanya saja, pendekatan ini tidak mampu mengaitkan kinerja 
karyawan dengan tujuan organisasi yang strategis, ditambah lagi 
tidak ada umpan balik yang spesifik. 



 

  

2. Pendekatan sikap (attitude approach); Pendekatan ini dilakukan 
berdasarkan sifat-sifat tertentu yang diyakini harus dimiliki 
karyawan agar keberhasilan perusahaan tercapai. Sifat-sifat 
tertentu yang dimaksud adalah inisiatif, kepemimpinan, kreativitas, 
kerja tim, dan sebagainya. Pendekatan ini sangat populer karena 
mudah dikembangkan dan berlaku umum untuk berbagai 
pekerjaan dengan menggunakan metode, misalnya, graphic rating 
sales atau mixed-standard scale. Hanya saja pendekatan ini tidak 
memberikan panduan spesifik bagaimana karyawan dapat 
menunjang tujuan perusahaan dan mengoreksi kekurangan yang 
ada pada diri mereka, dan pendekatan ini pula sulit dikaitkan 
dengan strategi perusahaan, sedangkan kinerja yang digunakan 
bisa saja berbeda bagi penilai yang berbeda.  

3. Pendekatan perilaku (behavioral approach); Pendekatan ini 
mencoba menjelaskan perilaku yang harus dimiliki karyawan agar 
efektif dalam pekerjaan. Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan 
strategi perusahaan dan perilaku yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan strategi tersebut melalui metode insiden kritis 
(Critical Incident Method), BARS (Behaviorally Anchored Rating 
Scale), OBM (Organizational Behavior Modification), pusat 
asessmen (Assessment Centre). 

4. Pendekatan hasil (results approach); Pendekatan ini mengukur 
hasil yang dicapai sebagai indikator kontribusi individu terhadap 
efektivitas organisasi, mengaitkan hasil-hasil individual dengan 
tujuan dan strategi organisasi, sekaligus meminimalisir 
subjektivitas dari proses pengukuran. Pendekatan ini dapat 
dilakukan dengan, misalnya, metode MBO (Management By 
Objectives) atau ProMES (Productivity Measurement and 
Evaluation System). Hanya saja, selain rentan terhadap gangguan 
dari luar kendali seperti resesi ekonomi, kelemahan pendekatan ini 
adalah umpan-balik yang diberikan tidak memberikan petunjuk 



 

  

kepada karyawan bagaimana mereka harus mengubah perilakunya 
untuk meningkatkan kinerja. 

5. Pendekatan mutu; Pendekatan ini memiliki dua karakteristik dasar, 
yakni berorientasi pada pelanggan dan menghindar dari kesalahan 
(Jusmaliani, 2011). 

10.5. Unsur-Unsur Evaluasi Kinerja 

Pengukuran dan evaluasi kinerja meliputi kinerja yang bersifat 
tangible dan kinerja yang bersifat intangible. Kinerja yang bersifat 
tangible adalah kinerja yang konkrit, dapat dilihat dan diraba seperti 
kinerja seorang pemotong kayu terkait dengan ukuran panjang, 
kelurusan, dan sebagainya. Adapun kinerja yang bersifat intangible 
adalah kinerja yang tidak dapat dilihat atau diraba seperti tingkat 
kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, kepemimpinan, dan sebagainya 
(Kirana, 2017:11).  

Secara garis besar, kinerja diketahui melalui apa yang perlu dan 
harus diukur dari perilaku kerja yang mencermin-kan unsur-unsur 
penilaian pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini, unsur penilaian kerja 
dikaitkan sebagai input – process – output.   

Input berpusat pada penilaian terhadap individu dalam bentuk 
traits atau personalitasnya. Ini merupakan obyek penilaian kerja yang 
berpusat pada karakter individu (individual approach). Karakter umum 
yang dinilai adalah tingkat inisiatif, kemampuan memutuskan, dan 
kemampuan mempertanggungjawabkan. Sistem ini merupakan cara 
tradisional yang menekankan pada pengukuran atau penilaian ciri-ciri 
kepribadian karyawan seperti kejujuran, ketaatan, kedisiplinan, 
loyalitas, kreativitas, adaptasi, komitmen, sopan-santun, dan lain-lain. 

Process berpusat pada perilaku karyawan dalam pelaksanaan 
kerja (job centre approach atau process oriented performance 
appraisal). Penilaian kinerja atas proses ini menekankan pada perilaku 
karyawan pada baik dan buruknya perilaku seseorang. Melalui sistem 
ini, kinerja atau prestasi karyawan diukur dengan cara menilai sikap 



 

  

dan perilaku seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya. Penilaian ini masih tetap difokuskan langsung 
pada kuantitas dan kualitas hasil yang dicapainya. Yang dilakukan 
adalah meneliti bagaimana tugas-tugas dilakukan dan 
membandingkan perilaku dan sikap yang diperlihatkan dengan standar 
yang ditetapkan untuk setiap tugas yang dibebankan kepadanya. 

Output berpusat pada hasil kerja (result oriented performance 
appraisal). Sistem ini biasanya juga disebut sistem kinerja yang 
berbasiskan pencapaian sasaran kerja individu. Sistem ini berfokus 
pada hasil yang diperoleh atau dicapai oleh karyawan.  

Menurut Putti, dalam Fahmi, 2014:180, objek penilaian kinerja 
mengalami evolusi dari pendekatan yang berpusat pada individu 
(individual approach centered) bergerak ke arah pekerjaan (job 
centered), dan akhirnya berpusat pada sasaran (objective centered).  

Menurut Cecep Darmawan (2006:134-138), unsur-unsur yang 
dievaluasi meliputi; Aspek komitmen (keimanan), aspek pengetahuan 
(keterampilan), aspek etos kerja, dan aspek hasil kerja. 

1) Aspek komitmen atau keimanan;  

Aspek komitmen atau keimanan adalah hal yang sangat penting 
untuk mengukur kinerja seorang pegawai, sebab keimanan seseorang 
dalam bekerja harus tetap ada dalam koridor mencari ridha Allah SWT 
dengan wujud bekerja dan mencari nafkah yang halal. Kualitas 
keimanan inilah yang harus senantiasa dipantau. Sejalan dengan 
firman Allah SWT: 

   

  

  

      

  

   

   



 

  

  

 

     

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan 
(saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka 
tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji 
orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya 
Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta” 
(Q.S. Al-`Ankabût (29):2-3). 

Hasil evaluasi ini diarahkan untuk mengetahui tingkat kualitas 
komitmen atau keteguhannya dalam memegang prinsip kerja, memiliki 
konsistensi (istiqamah) yang tinggi sebab teguh memegang prinsip nilai 
atau moralitas dalam hidup secara konsisten adalah salah satu 
washilah mencapai program kerja pribadi dan organisasi atau 
perusahaan.  

2) Aspek pengetahuan (keterampilan);  

Aspek pengetahuan (keterampilan) merupakan salah satu 
aspek yang harus dievaluasi sehingga kualitas kerja dan kualitas produk 
dapat dipantau dengan baik. Allah SWT sendiri mengingatkan: 

     

    

 

 

  

  

      

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya” (Q.S. Al-Isrâ’ (17):36). 



 

  

Berdasarkan ayat diatas, pengetahuan akan dimintai 
pertanggungjawaban. Karenanya, aspek pengetahuan atau 
keterampilan ini harus dievaluasi secara periodik, mengingat 
perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat 
membawa dampak terhadap perubahan sosial yang cepat pula. Hanya 
manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mumpuni yang 
dapat menyesuaikan diri dengan perubahan atau perkembangan 
zaman.  

3) Aspek etos kerja  

Etos (ethos) berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta 
keyakinan atas sesuatu yang tidak hanya dimiliki oleh individu, 
melainkan juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos kerja perlu 
mendapat perhatian sebab baik-buruknya etos kerja akan 
berpengaruh terhadap sehat-tidaknya budaya kerja perusahaan. 
Dalam etos kerja, ada semacam semangat untuk menyempurnakan 
segala sesuatu dan menghindari dari segala kerusakan (fasâd) sehingga 
setiap pekerjaannya diarahkan untuk mengurangi bahkan 
menghilangkan sama sekali cacat dari hasil pekerjaannya.  

Pribadi yang memiliki etos kerja sangat sadar bahwa tidak ada 
satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu berubah kecuali 
dirinya sendiri. Allah SWT berfirman: 

...      

   

  

  

   

   

     

    

    



 

  

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia” (Q.S. Al-Ra`d (13):11). 

Ayat ini mengajak untuk memainkan peran, mengubah nasib, dan 
menempatkan diri menuju posisi yang mulia. 

Allah SWT berfirman: 

   

  

   

  

  

     

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga 
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad 
diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Âli `Imrân (3):142). 

Dalam ayat tersebut, jihad dapat berarti: 1) berperang untuk 
menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam; 2) memerangi 
hawa nafsu; 3) mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan 
umat Islam; 4) Memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. 
Jihad juga berarti kesungguhan dalam melakukan amalan-amalan 
yang mengarah kearah tersebut. Dampaknya adalah bahwa 
seseorang yang memiliki kepribadian qurani akan menunjukkan etos 
kerja yang berbuat, bersikap, dan menghasilkan sesuatu yang 
dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh, tidak setengah hati 
(mediocore).  

4) Aspek hasil kerja; 



 

  

Aspek hasil kerja merupakan salah satu hal yang harus 
dievaluasi. Setiap orang harus memiliki kebiasaan mengevaluasi, 
menimbang, dan mengukur hasil kerjanya. Hal ini secara implisit dapat 
ditemui pada ayat sebagai berikut: 

  

 

  

    

  

 

  

 

  

  

    

“Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)-nya, maka 
mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. 
Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka 
itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka 
kekal di dalam neraka Jahannam” (Q.S. Al-Mu’minûn 
(23):102-103). 

   

    

   

     

  

    

      

“Dan adapun orang-orang yang berat timbangan 
(kebaikan)-nya, maka dia berada dalam kehidupan yang 
memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan 



 

  

timbangan (kebaikan)-nya, maka tempat kembalinya 
adalah neraka Hawiyah” (Q.S. Al-Qâri`at (101):6-9). 

Allah SWT telah memberikan contoh bagaimana Allah SWT 
menunjukkan hasil karya-Nya yang begitu mengagumkan. Apakah 
pantas manusia sebagai khalifah-Nya menunjukkan hasil kerja yang 
tidak berkualitas padahal Allah SWT telah berbuat ihsan. Allah SWT 
berfirman:  

  

  

   

    

  

  

   

   

  

     

  

    

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Q.S. Al-
Qashash (28):77). 

10.6. Apresiasi Kerja 

Mengakui kinerja seorang pegawai menjadi persoalan yang 
krusial dalam hubungannya antara seorang atasan dan bawahan dalam 



 

  

sebuah organisasi. Allah SWT memberikan contoh bagaimana Dia 
memberikan dorongan untuk memberikan apresiasi terhadap orang 
yang mampu menunjukkan kinerja yang baik. Allah SWT berfirman: 

    

   

  

 

   

 

  

  

     

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka 
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan” (Q.S. Al-Nahl (16):97). 

  

 

 

   

   

      

“Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, 
tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-
orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik” 
(Q.S. Al-Kahfi (18):30). 

Ayat-ayat di atas merupakan contoh bagaimana Allah SWT memotivasi 
umat-Nya untuk memberikan kinerja terbaik.  



 

  

Selain mampu memotivasi, manajer juga harus bisa mengakui 
kinerja yang telah diberikan pegawai. Pegawai yang mampu 
menunjukkan kinerja optimal selayaknya memperoleh apresiasi, diakui 
kinerjanya, dimuliakan, diberikan insentif untuk menghargai dan 
memuliakan prestasi yang telah dicapainya. Sebagai contoh, khalifah 
`Aliy ibn Abû Thâlib berwasiat kepada salah seorang pegawainya:  

َوالََيُكْوَننَّ احمْلِسُن َواملِسْيُء ِعْنَدَك ِبَْنزَِلة َسَواٍء فَِإنَّ ِِف َذِلَك 
تَ ْزِهْيًدا أَلْهِل اإِلْحَساِن ِِف اإِلْحَساِن َوَتْدرِيْ ًبا أَلْهِل االَساَءِة 

 َءةِ ِِف ااَلَسا

“Janganlah engkau perlakukan sama orang yang berbuat 
baik dan orang yang berbuat buruk karena hal itu akan 
mendorong orang yang berbuat baik senang menambah 
kebaikannya dan sebagai pembelajaran bagi orang yang 
berbuat buruk” (Sinn, 1984:93). 

Adalah perlu memberikan penghargaan atau imbalan terhadap 
prestasi yang telah dicapai karyawan. Tindakan ini akan mendorong 
karyawan bersangkutan melakukan pengulangan atau mendorong 
karyawan untuk terus meningkatkan prestasinya dimasa yang akan 
datang. Dalam memberikan apresiasi ini, ada hal-hal yang harus 
diperhati-kan, seperti: 

1) Bahwa imbalan akan sangat efektif apabila imbalan tersebut 
diberikan langsung setelah prestasi itu dicapai; 

2) Pastikan bahwa imbalan yang diberikan itu benar-benar berharga 
bagi karyawan yang bersangkutan. Artinya, apabila karyawan yang 
bersangkutan berpenghasilan rendah, maka imbalan dalam bentuk 
uang mungkin akan dirasakan lebih berharga dibanding dengan 
selembar sertifikat atau hanya berbentuk pujian. Akan tetapi bagi 



 

  

mereka yang berpenghasilan tinggi, maka mungkin pengakuan atau 
penghargaan non finansial justru lebih berharga dari pada uang; 

3) Imbalan atau penghargaan itu sebaiknya dilakukan diawal 
perubahan perilaku yang diinginkan (Kartawan, 2011:100). 

Terhadap prestasi kerja yang baik, Rasulullah SAW selalu 
memberikan apresiasi, pertama, memberikan pujian. Pujian sebagai 
reward lebih banyak Nabi lakukan dari pada punishment, misalnya Nabi 
menyebut-nyebut keutamaan kaum Anshâr (penduduk Madinah yang 
menerima kehadiran kaum Muhâjirûn), keutamaan para sahabat 
seperti Abû Bakr al-Shiddîq, `Umar ibn Abû Thâlib, Sa`d ibn Abû 
Waqqâsh, Zayd ibn Harîtsat, dan lan-lain. Kedua, Nabi memberikan 
laqab (gelar) yang baik kepada para sahabatnya, misalnya al-shiddîq 
kepada Abû Bakr, al-farûq dan hafshin kepada `Umar ibn al-Khaththâb, 
sayfullâh untuk Khâlid ibn Wâlid, fâtih Mishr kepada `Amr ibn al-`Âsh, 
dan lain-lain. Apresiasi Nabi Muhammad SAW atas prestasi para 
sahabat “direkam” dengan baik oleh Ibn Hajar al-Asqalâniy dalam kitab 
Fath al-Bâriy. Selain kedua cara tersebut, sebagai cara ketiga apresiasi 
Nabi adalah mendo’akan para sahabat yang berprestasi baik. Misalnya, 
Nabi Muhammad SAW pernah mendo’akan Ibn `Abbâs atas 
prestasinya memahami Alquran dalam do’anya: 

ْينَِّّ فِّى فَق ِّْههَُّ اللُهم َّ ْيلََّ َوَعل ِّْمهَُّ الد ِّ  الت أْوِّ
“Ya Allah, fahamkanlah ia dalam urusan agama dan 

ajarkanlah kepadanya ta’wil”. 

Selain itu, apresiasi Nabi Muhammad SAW adalah 

memberikan senyum ketika bertemu dengan para sahabatnya. 

Sahabat Jâbir, dalam kitab Shahîh al-Bukâriy wa Muslim, 

menceritakan bahwa sejak ia masuk Islam, Nabi tidak pernah 

menghindarinya dan Nabi tiada pernah menatapnya kecuali ia 

tersenyum kepadanya (Haryanto, 2008:230). 

 



 

  

10.7. Memberikan Tindakan Korektif 

Sebuah kisah tercantum didalam Alquran surat Al-Naml (27) 
ayat 20-21, Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung dan ternyata 
burung hud-hud mangkir tidak hadir. Nabi Sulaiman mengancam akan 
memberikan hukuman kepada burung-burung hud-hud kecuali ada 
alasan yang jelas mengapa burung hud-hud tidak hadir. Dalam surat 
yang sama, surat Al-Naml (27) ayat 27, Nabi Sulaiman berkata: 

   

   

     

“Berkata Sulaiman: "Akan kami lihat apa kamu benar 
ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta” (Q.S. 
Al-Naml (27):27). 

Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa hukuman 
jangan buru-buru dijatuhkan kecuali setelah benar-benar melihat 
alasannya. 

Seperti telah diketahui bahwa manusia memiliki potensi atau 
peluang untuk melakukan kekeliruan atau kesalahan—meskipun 
kekeliruan atau kesalahan itu harus diminimalisir—karena memang 
kodrat manusia itu tempatnya lupa dan salah. Oleh karena itu, 
tindakan korektif harus dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin, 
tanpa menjatuhkan harga diri, merusak nama baik, atau merendahkan 
martabat pegawai sebab, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan, itu 
terjadi karena ada banyak faktor yang mendukung hal itu terjadi. 
Sesuai firman Allah SWT: 

   

 

 

 

  

 



 

  

  

    

   

    

  

  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk” (Q.S. Al-Nahl (16):125). 

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa para pejabat atau pegawai 
harus senantiasa dipantau atau dikoreksi. Bila tidak, akan terjadi 
pelaksanaan kerja yang tidak transparan yang berpotensi 
menimbulkan perselisihan, kecemburuan, dan merasa dizhalimi atau 
dirugikan. Hanya saja, apabila mereka melakukan kesalahan, kesalahan 
tersebut harus ditunjukkan dengan cara yang bijaksana agar 
kehormatan dan harga dirinya tetap terjaga.  

Sebagai contoh adalah kasus Iyâdh ibn Ghanam, salah seorang 
pejabat pada masa khilafah Umar ibn al-Khaththab. Suatu ketika, Iyâdh 
melakukan kesalahan kemudian ia ditegur secara keras oleh Hisyâm 
ibn Hakîm di depan banyak orang hingga Iyâdh marah. Setelah 
berselang beberapa malam, Hisyâm datang kepada Iyâdh dan meminta 
maaf. Hisyâm berkata: “Apakah engkau tidak mendengar bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda:  

نْ َيا  ِإنَّ ِمن َأَشد  النِ اِس َعَذاًَب َأَشدُُّهْم لِلنَّاِس َعَذاًَب ِِف الدُّ
“Sesungguhnya orang yang akan menerima siksa paling 
pedih adalah orang yang paling pedih menyiksa orang di 
dunia” (Sinn, 1984:93).  



 

  

Iyâdh menjawab: “Aku mendengar apa yang engkau dengar dan aku 
melihat apa yang engkau lihat. Apakah engkau tidak mendengar bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda:  

َمْن اَرَاَد َأْن يُ ْنِصَح ِلِذى ُسْلطَاٍن َعَلَمًة َفالَيُ ْبَد لَُه َعالَنِيًَّة 
 َوَلِكن لُِيِخلَّ بِه

“Barangsiapa yang menginginkan untuk memberikan 
nasehat kepada penguasa, maka janganlah diperlihatkan 
secara jelas” (Sinn, 1984:93). 

Berdasarkan paparan hadits di atas, dalam melakukan tindakan 
korektif terhadap seorang karyawan, perlu diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Bicaralah empat mata dengan karyawan yang bersangkutan; 
2. Jangan menegur karyawan yang salah atau berprestasi negatif di 

muka umum atau di depan karyawan yang lain; 
3. Meskipun karyawan itu bersalah, mungkin saja dia memiliki sisi 

positif sehingga tetap harus diberikan penghargaan atas hal-hal 
positif yang telah ia lakukan; 

4. Tunjukkan hal-hal yang bisa ia perbaiki, dan; 
5. Akhiri pembicaraan dengan nada positif (Kartawan, 2011:100). 

Koreksi atas perilaku yang tidak menyenangkan atau 
kontraproduktif akan menjadi dorongan untuk tidak lagi melakukan 
penyimpangan atau pelanggaran serupa dimasa yang akan datang. Ini 
didasarkan pada asumsi bahwa perilaku atau perbuatan yang 
menyebabkan ketidaksenangan cenderung tidak diulangi.  

  



 

  

   
BAB   XI PROMOSI, MUTASI, 

 DAN DEMOSI 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Promosi, mutasi dan demosi merupakan salah satu fungsi 
manajemen sumber daya insani yang berkaitan erat 
dengan kesempatan atau peluang menduduki jabatan 
tertentu. Semuanya sangat tergantung dengan masalah 
penilaian atau prestasi kerja. 



 

  

   
   

11.1. Definisi Promosi 

Promosi adalah perubahan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan 
lain yang lebih baik dipandang dari sudut status dan tanggung jawab. 
Biasanya promosi diikuti dengan tambahan pembayaran dan hak 
tertentu. Promosi juga berarti pemindahan ke suatu jabatan dalam 
suatu kelas yang lebih tinggi nilainya. Promosi berarti pula perubahan 
status, biasanya menunjukkan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi 
dengan tanggung jawab yang lebih besar (Moekijat, 1990:443). 

Promosi terjadi manakala seorang pegawai dipindahkan dari 
satu jabatan ke jabatan lain yang—dari jabatan baru tersebut—dia 
memperoleh pembayaran yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih 
luas, dan atau tingkat organisasional yang lebih tinggi. Umumnya, 
promosi ini diberikan sebagai pengakuan terhadap hasil kinerja 
pegawai dimasa lalu dan merupakan janji untuk masa depan. 

11.2. Definisi Mutasi 

Transfer terjadi jika seorang pegawai dipindahkan dari suatu 
jabatan ke jabatan lain yang pembayaran, tanggung jawab, serta 
tingkat atau jenjang organisasionalnya sama atau relatif sama. Melalui 
transfer, organisasi dapat memperbaiki cara pemanfaatan pegawai. 
Transfer bahkan dapat mendatangkan manfaat bagi pegawai yang 
ditransfer, yakni pengalaman yang lebih luas, transfer menyediakan 
seseorang dengan keterampilan baru dan persfektif lain yang 
memungkinkannya menjadi calon untuk dipromosikan. Namun, 
transfer juga berdampak negatif manakala pegawai yang ditransfer 
tersebut kurang menguasai pekerjaannya sehingga ia mendapat 
penilaian negatif dari atasannya. 

11.3. Definisi demosi 



 

  

Demosi atau penurunan jabatan adalah suatu perpindahan ke 
suatu jabatan dalam satu kelas yang lebih rendah nilainya atau 
perubahan penunjukan yang mengurangi kekuasaan dan tanggung 
jawab (Moekijat, 1990:116). 

Demosi terjadi manakala seorang pegawai dipindahkan dari 
suatu jabatan ke jabatan lain yang pembayaran, tanggung jawab, atau 
tingkat organisasionalnya lebih rendah. Dampak positif dari demosi 
relatif kecil, baik bagi individu maupun organisasi. Salah satu dampak 
demosi adalah demotivated sehingga dorongan motivasinya 
berkurang. Umumunya, demosi banyak berkaitan dengan masalah 
disiplin kerja dan kadangkala demosi digunakan sebagai cara halus 
untuk memecat pegawai, dengan harapan pegawai tersebut mau 
mengundurkan diri. 

11.4. Kaidah   Islam   tentang   Promosi   Mutasi   dan  
           Demosi 

11.4.1. Kaidah Islam tentang promosi 

Ada beberapa kaidah Islam yang berkaitan dengan promosi, 
diantaranya: 

a) Promosi adalah apresiasi atas prestasi kerja 

Promosi hakikatnya adalah mutasi vertikal ke atas, yakni 
perpindahan pegawai ke jenjang yang lebih tinggi sebagai penghargaan 
(reward) yang diberikan kepada mereka yang berprestasi berupa 
kenaikan jabatan. Promosi ini merupakan salah satu wujud nyata 
penghargaan atau apresiasi atas prestasi kerja yang telah ditunjukkan. 
Promosi merupakan pelaksanaan stimulus dalam bentuk positif. 
Tujuannya adalah, selain sebagai penghargaan atas prestasi kerja, juga 
sebagai rangsangan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan 
memperbaiki tingkat pelaksanaannya. Setiap prestasi selayaknya 
mendapat apresiasi. Ini sejalan dengan firman Allah SWT: 



 

  

   

   

     

   

     

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 
dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan 
barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula” 
(Q.S. Al-Zalzalat (99):7-8). 

b) Memperhatikan sisi profesionalitas  

Dalam berbagai konteks, Islam menghendaki sebuah pekerjaan 
dilakukan oleh orang yang tepat dalam posisinya. Ini sejalan dengan 
sabda Rasulullah SAW: 

ِإَذ َضي ََّعت اأَلَمانَة فَانْ َتِظُروا السَّاَعَة. ِقْيَل ًَّي َرُسوَل هللِا َوَما 
َها؟ قَاَل: ِإَذا ُأْسِنَد اأَلْمُر ِإََل َغْْيِ أَْهِلِه فَانْ َتِظُروا  َأَضاَعت ْ

 السَّاَعةَ 

“Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah 
kehancurannya”. Beliau ditanya: “Ya Rasulullah, apa yang 
membuatnya sia-sia?”. Rasulullah menjawab: “Apabila 
sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, 
maka tungguhlah kehancurannya” (HR Al-Bukhâriy). 

Hadits di atas menggambarkan bahwa promosi harus memperhatikan 
the right man on the right job, menempatkan pegawai yang tepat 
sesuai dengan kemampuannya.  

c) Memperhatikan perilaku sosial 



 

  

Dalam promosi, perlu diperhatikan perilaku sosial orang yang 
akan dipromosikan. Moralitas kehidupan sehari-hari pegawai yang 
akan dipromosikan sangat penting bagi organisasi atau perusahaan—
paling tidak—dapat dilihat pada dua hal, yakni: Pertama, dengan 
memperhatikan perilaku sosial pegawai yang akan dipromosikan dapat 
mengantisipasi perilaku atau kebiasaan buruk di masyarakat supaya 
tidak terbawa kedalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Kedua, 
dalam ukuran tertentu, budaya perilaku individu akan mewarnai 
budaya perilaku organisasi. Oleh karena itu, perilaku-perilaku negatif 
yang mungkin berkembang dalam lingkungan organisasi atau 
perusahaan harus diminimalisir. 

Teknik ini pernah dilakukan oleh `Umar ibn al-Khaththâb ketika 
ia akan mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. 
`Aqra ibn Habis yang mendengar rencana ini melaporkan kepada 
`Umar bahwa orang yang akan diangkat tersebut tidak memperhatikan 
anak-anaknya. Akhirnya, `Umar mengurungkan niat pengangkatan itu. 
`Umar menyampaikan: “Jika engkau belum mampu berbuat kasih 
sayang terhadap anak-anakmu, bagaimana engkau dapat mengasihi 
orang lain yang banyak? Demi Allah, aku tidak akan mengangkatmu 
selama-lamanya” (Darmawan, 2006:78). 

d) Faktor senioritas dan keunggulan distingtif 

Salah satu faktor yang dapat menjadi pertimbangan ketika 
melakukan promosi adalah pegawai yang memiliki keunggulan 
distingtif dibandingkan dengan pegawai lain yang sama-sama senior. 
Artinya, tantangan organisasilah yang menyebabkan dia terpilih.  

Sisi usia pegawai yang dijadikan pertimbangan dalam promosi 
perlu dimaknai secara sosiologis. Pertama, usia lebih tua diasumsikan 
telah memiliki pengalaman lebih luas dan lebih lama bila dibandingkan 
dengan yang lebih muda. Kedua, pengalaman kerja dapat dikaitkan 
dengan tingkat efektivitas pegawai untuk melakukan kerja dalam 
lingkungan organisasi atau perusahaan. Ketiga, usia tua juga dapat 



 

  

diartikan sebagai sebuah fase kerja yang lebih matang dibandingkan 
dengan pegawai usia muda. Dengan demikian, usia dapat dijadikan 
pertimbangan dalam promosi dan ini sejalan dengan sebuah hadits 
yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda: 

َعن اْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل: قَاَل َرُجل  لِلنَِّبِ  صلى هللا 
َرََن َويُ َوقِ ْر َكِبي ْ  َرََن َوََيُْمْر عليه وسلم لَْيَس ِمنَّا َمْن َل يَ ْرَحْم َصِغي ْ

 َِبملْعُرْوِف َويَ ْنَه َعِن املْنَكِر )رواه الرتمذى(
“Dari Ibn ̀ Abbâs RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak 
menyayangi yang muda diantara kami, tidak menghormati 
(memuliakan) yang lebih tua diantara kami, tidak 
memerintah kepada yang ma`rûf dan tidak pula mencegah 
yang munkar” (HR Al-Tumudziy).  

 

َثَمَة َأنَّ َعْبَد الرَّمْحِن ْبِن َسْهٍل  َرَوى الشَّْيَخاِن َعْن َسْهِل ْبِن َأِِب َخي ْ
ِديْ َنَة َعَلى النَِّبِ  صلى هللا َوُمُِْيَصَة َوُحَوْيَصَة ابْ ََنْ َمْسُعْوٍد َقِدُموا امل

عليه وسلم ِِف َشْأِن قَِتْيٍل َفَذَهَب َعْبُد الرَّمْحِن يَ َتَكلَُّم فَ َقاَل َصلَّى 
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكربِ ْ َكربِ ْ َوُهَو َأْحَدُث الَقْوِم َفَسَكَت فَ َتَكلََّما

“Dari Sahl ibn Abû Khaytsamat bahwa `Abdurrahman ibn 
Sahl dan kedua putra Mas`ûd, Muhîshat dan Huwayshat, 
pernah datang ke Madinah untuk meminta keputusan 
kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan urusan 
terbunuhnya (Abdullah ibn Sahl). Sesampainya di sana, 
`Abdurrahman lalu angkat bicara terlebih dahulu. Melihat 
hal itu, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Hendaklah yang 
lebih tua yang angkat bicara terlebih dahulu”. 
`Abdurrahman adalah orang yang termuda usianya 



 

  

diantara ketiga orang tersebut. Karena mendengar sabda 
Nabi SAW tersebut, ia pun diam. Maka Muhishat dan 
Huwayshat angkat bicara terlebih dahulu” (HR Al-Bukhâriy 
dan Muslim). 

11.4.2. Kaidah Islam tentang mutasi  

Mutasi adalah perpindahan pegawai secara horizontal pada 
jenjang yang sama agar keahlian mereka lebih cocok dengan pekerjaan 
yang diembannya. Artinya, mutasi atau rotasi dilakukan agar orang 
yang tepat ditempatkan pada pekerjaan yang tepat.  

Senada dengan ini, ada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW 
dari `Âisyat berbunyi: 

َعْن َعاِئَشَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: ُخُذْوا ِمَن 
ُقْوَن، فَِإنَّ هللاَ تَ َعاََل اَلَُّيُلُّ َحَّتَّ َُتَلُّْوا )رواه البخاري  الَعَمِل َما ُتِطي ْ

 ومسلم(
“Ambillah pekerjaan yang mampu kalian kerjakan. 
Sesungguhnya Allah SWT tidak akan bosan sampai kalian 
sendirilah yang bosan” (HR Al-Bukhâriy dan Muslim). 

 ُكلُّ ُمَيسَّر  ِلَما ُخِلَق َلُه )رواه البخاري ومسلم عن عمران(
“Setiap manusia dimudahkan menurut bakatnya masing-
masing” (HR Al-Bukhâriy dan Muslim). 

Mutasi harus direncanakan secara baik sehingga pekerja tidak 
merasa dilukai, dan apabila ada penurunan jabatan juga harus disadari 
bahwa hal itu sebagai konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan 
sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. 

11.4.3. Kaidah Islam tentang demosi 



 

  

Demosi, hakikatnya, merupakan salah satu jenis mutasi 
vertikal, hanya saja mutasi ini berupa perpindahan pegawai ke jenjang 
yang lebih rendah sebagai hukuman (punishment) terhadap prestasi 
kerjanya yang diberikan bagi mereka yang prestasinya buruk atau 
melanggar. 

Demosi dilakukan bertujuan sebagai salah satu langkah 
memberikan rangsangan atau stimulus untuk meningkatkan kinerja 
dan meningkatkan produktivitas kerja serta memperbaiki tingkat 
pelaksanaannya. Allah SWT berfirman: 

   

   

     

   

     

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 
dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan 
barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula” 
(Q.S. Al-Zalzalat (99):7-8). 

Demosi merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan 
stimulus dalam bentuk negatif, yakni salah satu bentuk dari pemberian 
sanksi. Demosi dilakukan terhadap kinerja yang dianggap tidak 
memuaskan atau tidak memenuhi standar kinerja yang diharapkan. 

Dalam bahasa agama, kinerja yang tidak memuaskan atau tidak 
memenuhi standar kinerja—secara bahasa—dapat disebut zhâlim 
karena biasanya hasil kinerja yang tidak memuaskan muncul dari 
perilaku kontra-produktif yang menyimpang dari ketentuan yang telah 
ditetapkan atau dapat juga disebut munkar karena kinerja yang 
dianggap tidak memenuhi standar kinerja yang diharapkan biasanya 
muncul dari sikap inkonsistensi terhadap “khiththat” organisasi. 
Beberapa hadits terkait dengan ini, diantaranya: 



 

  

َعن أََنٍس رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم 
اْنُصْر َأَخاَك ظَاِلًما أَْو َمْظُلْوًما. فَ َقاَل َرُجل : ًَّيَرُسْوَل هللِا أَْنُصرُُه 
ِإَذا َكاَن َمْظُلْوًما أَفَ رَأَْيَت ِإَذا َكاَن ظَِلًما َكْيَف أَْنُصرُُه؟ قَاَل: ََتُْجزُُه 

  َُتنَ ُعُه ِمَن الظُّْلِم فَِإنَّ َذِلَك َنْصرُُه )رواه البخاري(َأوْ 
“Dari Anas RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
“Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zhalim maupun 
yang dizhalimi”. Seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah, 
saya tentu akan menolongnya jika seseorang terzhalimi, 
namun bagaimanakah cara menolong seseorang yang 
berbuat zhalim?” Beliau bersabda: “Engkau menghalangi 
atau engkau mencegahnya dari berbuat zhalim. Begitulah 
cara menolongnya” (HR Al-Bukhâriy). 

َسَِْعُت َرُسْوَل هللاِ صلى عن أِب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: 
ُْه بَِيِدِه، فَِإْن َل  هللا عليه وسلم يَ ُقْوُل: َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَ ْليُ َغْيِ 
َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن َل َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإِلُّيَاِن 

 )رواه مسلم(
“Dari Abû Sa`îd al-Khudriy RA ia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang melihat 
kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya, tika tidak 
mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu 
maka ubahlah (tolaklah) dengan hatinya dan hal itu adalah 
selemah-lemahnya iman” (HR Muslim). 

 
 
  



 

  

   

BAB  XII SEPARASI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Separasi adalah tahap pemisahan antara pegawai atau tenaga 

kerja dengan organisasi perusahaan. Separasi ini terjadi 

karena berbagai hal seperti memasuki meninggal dunia, usia 

pensiun, pindah kerja, diberhentikan, atau meminta berhenti. 



 

  

   

   
 
  



 

  

12.1. Definisi Separasi 

Separasi adalah pemisahan antara tenaga kerja dengan 
organisasi atau perusahaan. Separasi merupakan fungsi terakhir dari 
manajemen sumberdaya insani yang memisahkan karyawan dari 
organisasi atau perusahaan dan mengembalikannya kepada 
masyarakat (Gaol, 2014:437). Tujuannya adalah untuk menjaga dan 
mempertahankan efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan 
(Darmawan, 2006:161). 

12.2. Jenis-Jenis Separasi 

Separasi dapat terjadi karena banyak hal, seperti usia pensiun, 
pindah kerja, diberhentikan, minta berhenti, atau meninggal dunia. 
Putusnya hubungan kerja dapat diklasifikasikan menjadi separasi alami 
dan separasi terpaksa. 

12.2.1. Separasi alami 

Separasi alami adalah putusnya hubungan kerja akibat 
karyawan yang bersangkutan pensiun karena usia tua (retirement) atau 
meninggal dunia.  

Batasan usia tidak berlaku menyeluruh karena perbedaan 
dalam jenis pekerjaan menyebabkan perbedaan dalam batas usia 
pensiun. Jabatan dan profesi tertentu memberikan kelonggaran untuk 
tetap pada jabatan tersebut sampai usia yang lebih tua, namun pada 
dasarnya tetap ada pembatasan usia kerja. 

Penetapan batas usia pensiun memiliki banyak manfaat 
seperti: 
1) Sederhana untuk dikelola tanpa adanya konflik untuk membuktikan 

bahwa karyawan yang lanjut usia tidak lagi memenuhi syarat dalam 
pekerjaan tertentu; 

2) Menciptakan lowongan yang dapat memberikan kesempatan 
kepada karyawan yang lebih muda untuk maju; 



 

  

3) Mempermudah perencanaan sumberdaya insani karena jadwal 
pensiun telah diketahui; 

4) Memberikan jalan keluar secara terhormat bagi karyawan yang 
tidak lagi memenuhi syarat, dan; 

5) Merangsang para karyawan untuk membuat rencana pensiun 
sebelum mereka sampai pada tanggal pensiun yang telah diketahui 
(Gaol, 2014:439). 

12.2.2. Separasi terpaksa 

Separasi terpaksa tidak dilandasai oleh keinginan ikhlas dari 
kedua belah pihak namun salah satu pihak terpaksa melakukannya. 
Kondisi pemutusan terpaksa, pada umumnya, disebabkan oleh tidak 
ada lagi kecocokan antara organisasi atau perusahaan dengan 
karyawan. Oleh karena itu, salah satu pihak memutuskan untuk 
mengadakan separasi.  

Separasi, apabila datangnya dari perusahaan, itu disebut 
pemecatan (involuntary turnover). Yang terkena pemecatan—
lazimnya—mereka yang lebih suka bertahan dalam perusahaan. 
Sebaliknya, apabila separasi datangnya dari karyawan disebut 
Pengunduran diri (voluntary turnover). Pengunduran diri biasanya 
dilakukan oleh karyawan yang baik yang ingin dipertahankan oleh 
perusahaan.  

Selain dua istilah tersebut, involuntary turnover dan voluntary 
turnover, ada istilah lain seperti quit, layoff, dan discharge. Quit adalah 
pemberhentian yang inisiatifnya datang dari pegawai. Layoff adalah 
pemberhentian yang inisiatifnya datang dari majikan karena pekerjaan 
dihapuskan atau karena ada pengurangan pegawai. Sedangkan 
discharge adalah pemberhentian yang inisiatifnya datang dari majikan 
karena majikan merasa tidak puas dengan hasil kerja atau perilaku 
pegawai (Moekijat, 1990:491). 

12.2.2.1. Involuntary turnover 



 

  

Jack & Suzy Welch, dalam Jusmaliani (2011:162), 
mengelompokkan karyawan menjadi empat jenis, yakni; Pertama, 
karyawan dengan kinerja yang baik dan mencerminkan nilai 
perusahaan yang baik pula. Dengan memiliki karyawan jenis pertama 
ini, manajemen bergerak maju dan tugas mengelola perusahaan 
menjadi ringan. Kedua, karyawan yang hanya memiliki salah satu dari 
dua faktor diatas, yakni memiliki kinerja yang baik dan mencerminkan 
nilai perusahaan yang baik. Dengan memiliki karyawan jenis kedua ini, 
pengelola perusahaan tetap ringan karena tinggal memberitahukan 
apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Ketiga, karyawan yang 
menghasilkan kinerja yang lemah untuk perusahaan namun masih 
tetap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Untuk 
karyawan jenis ini, manajer perlu memberikan kesempatan kedua atau 
ketiga. Mereka memang bermasalah tetapi bukan sumber masalah. 
Keempat, karyawan yang menguntungkan perusahaan dari sisi kinerja 
tetapi mereka tidak memiliki nilai-nilai yang diharapkan perusahaan 
seperti bekerja bergantung mood, menjilat atasan dan menginjak 
bawahan, kejam, sombong, dan sebagainya. Karyawan seperti inilah 
yang harus dipisahkan dari unit usaha karena keberadaan mereka 
membuat iklim kerja menjadi tidak nyaman bagi karyawan yang lain. 

Dari klasifikasi karyawan diatas, involuntary turnover dapat 
dibedakan menjadi pemberhentian (layoff), penempatan di luar 
(outplacement), dan pemecatan (discharge). 

Dalam pemberhentian (layoff), seorang karyawan yang 
memenuhi syarat dibebaskan dari pengkaryaan (diberhentikan) karena 
organisasi atau perusahaan tidak lagi membutuhkan jasanya. 
Pemberhentian itu dapat bersifat sementara dan dapat pula berlaku 
permanen. Pada umumnya, organisasi atau perusahaan ingin 
mengambil keuntungan dari pemberhentian dengan mempertahankan 
karyawannya yang paling mampu dan memberhentikan karyawan yang 
kurang mampu.  



 

  

Dalam fungsi outplacement, karyawan tersebut, sebelum 
diberhentikan atau dilepas dari lingkungan kerjanya, diserahkan 
kepada penyuluh untuk mengurangi beban psikis demotivasi agar dia 
dapat menanam kembali rasa percaya diri dan harga dirinya sehingga 
dia bisa menggunakan waktu sepenuhnya untuk mencari pekerjaan.  

Sedangkan dalam separasi dengan cara pemecatan (discharge), 
karyawan yang dipecat—pada dasarnya—dianggap tidak memuaskan 
dipandang dari segi prestasi dan atau sikap.  

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan BAB XII bahwa pengusaha dapat memutuskan 
hubungan kerja dengan alasan bahwa pekerja telah melakukan 
kasalahan berat sebagai berikut: (a) melakukan penipuan, pencurian 
atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; (b) 
memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 
merugikan perusahaan; (c) mabuk, meminum minuman keras yang 
memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; (d) melakukan 
perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; (e) menyerang, 
menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau 
pengusaha di lingkungan kerja; (f) membujuk teman sekerja atau 
pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan; (g) sengaja merusak atau 
membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang 
menimbulkan kerugian bagi perusahaan; (h) sengaja membiarkan 
teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja; 
(i) membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang 
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau (j) 
melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

12.2.2.2. Voluntary turnover 



 

  

Pengunduran diri adalah seperangkat perilaku tidak 
memuaskan yang dilakukan individu untuk menghindar dari situasi 
kerja. Manifestasi dari ketidakpuasan ini dimulai dari perubahan 
perilaku kemudian menarik diri dari pekerjaan secara fisik dan akhirnya 
menarik diri secara psikologis. Reaksi pertama dari karyawan yang 
tidak puas adalah berusaha mengubah kondisi yang menimbulkan 
ketidakpuasan tersebut, menciptakan konfrontasi atau konflik antara 
atasan dan bawahan, atau meninggalkan pekerjaan.  

Jusmaliani (2011:167) mendeskripsikan proses pengunduran 
diri dalam gambar sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12.1. 
Proses Ketidakpuasan Kerja – Mengundurkan diri 

 
12.3. Kaidah Islam dalam Separasi 

Separasi dalam arti pergantian dalam Islam merupakan 
sunnatullah atau sebuah kemestian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

Penyebab ketidakpuasan: 
- Masalah pribadi 
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- Atasan dan rekan kerja 
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kisah didalam Alquran. Misalnya, Allah mencabut kejayaan kaum Bani 
Israil karena sikap sombong kaum tersebut: 

  

   

 

  

  

  

     

  

  

  

   

  

   

  

     

“Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab 
itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di 
muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan 
menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar". 
Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) 
pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan 
kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan 
yang besar lalu mereka merajalela di kampung-kampung 
dan Itulah ketetapan yang pasti terlaksana” (Q.S. Al-Isrâ’ 
(17):4-5). 

Yang dimaksud dengan membuat kerusakan dua kali ialah pertama 
menentang hukum Taurat, membunuh Nabi Syu'ya dan memenjarakan 
Armia dan yang kedua membunuh Nabi Zakaria dan bermaksud untuk 



 

  

membunuh Nabi Isa a.s. akibat dari perbuatan itu, Yerusalem 
dihancurkan (Al-Maraghi). 

Ayat di atas secara eksplisit memberikan pesan bahwa kita 
perlu mengganti orang, personil, karyawan, atau kelompok yang 
memiliki perilaku kontra-produktif, dalam ayat diatas adalah sifat 
sombong, dengan pengganti yang memiliki sifat yang lebih baik dari itu.  

Dalam ayat yang lain, Allah SWT menjelaskan: 

  

   

  

  

  

 

 

     

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka 
Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah 
di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka 
melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah 
sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan 
Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-
hancurnya” (Q.S. Al-Isrâ’ (17):16). 

Dari ayat diatas, penggantian dilakukan Allah SWT terhadap suatu 
kaum karena sikap durhaka dari orang-orang yang ada di lingkungan 
kelompok tersebut. Artinya, manajemen seharusnya memperhatikan 
aspek moralitas. Aspek administrasi atau yuridis formal memang 
penting namun aspek moralitas pun tidak boleh dikesampingkan dalam 
manajemen sumberdaya insani, sejak rekrutmen sampai separasi. Ayat 
diatas merupakan gambaran sederhana pentingnya memperhatikan 
masalah etika dalam perilaku manajerial. 



 

  

Dalam separasi, ada beberapa kaidah Islam yang tidak boleh 
dikesampingkan, sebab apabila separasi ini dilakukan tanpa banyak 
pertimbangan, dikhawatirkan akan menimbul-kan dampak yang dapat 
merugikan organisasi atau perusahaan. Diantara kaidah-kaidah 
tersebut adalah: 

1) Adil dalam separasi 
Keadilan dalam proses separasi, menurut Jusmaliani 

(2011:172), dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni hasil (outcome 
justice), prosedur (procedural justice), dan proses interaksi 
(interactional justice). Karyawan atau pegawai akan memberikan 
feedback positif apabila separasi dilakukan dengan adil. 

a) Outcome justice 
Dimensi yang dimaksud outcome justice ini berfokus pada 

hasil akhir. Penilaian akhir terhadap hasil akan diterima secara 
relatif oleh setiap individu, apakah separasi tersebut dipersepsikan 
memenuhi prinsip keadilan atau tidak, sebab outcome terkait 
dengan pekerjaan yang sama dan tergantung dengan siapa ia 
diperbandingkan.  

b) Procedural justice 
Fokus procedural justice adalah pada cara-cara yang 

digunakan untuk menentukan hasil yang akan diterima. Prosedur 

yang berkeadilan dan dapat dipertanggung-jawabkan akan mampu 

meminimalisir kemarahan pegawai atau karyawan. 

c) Interactional justice  
Keadilan interaksional merujuk pada sifat interpersonal 

bagaimana hasil akhir diimplementasikan. Ketika putusan 
dijelaskan dengan baik dan dilaksanakan dengan cara yang penuh 
rasa peka dan penuh empati akan mengurangi rasa kesal dan sakit 
hati pada pegawai atau karyawan.  

2) Pemecatan (involuntary turnover) dilakukan dengan cara yang baik;  



 

  

Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bagaimana Islam 
memperlakukan pegawai dengan baik, menjaga kehormatan dan 
kemuliaannya dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, 
termasuk pada saat terjadi penggantian atau pemecatan sekalipun. 
Khalifah Umar ibn al-Khaththab, misalnya, pernah melakukan 
pencopotan jabatan dari sejumlah pegawainya seperti Syurahbil 
ibn Hasanah, Gubernur Syâm, yang digantikan oleh Mu`âwiyyat ibn 
Abû Sufyân. Dengan memohon izin sekaligus disaksikan oleh para 
sahabat, Umar melakukan pencopotan dengan alasan kuat ingin 
menggantikannya dengan orang yang lebih kuat (kompeten).  

3) Pemecatan (involuntary turnover) merupakan langkah atau 
tindakan yang terakhir dilakukan; 

Pada dasarnya, karyawan yang berusaha dengan tidak 
maksimal tetap mendapat kesempatan penuh untuk memperbaiki 
diri. Namun jika ada karyawan yang sudah melampaui batas maka 
ia sudah dianggap tidak lagi bermanfaat, bahkan ia harus mendapat 
sanksi berupa pemecatan. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada 
manfaatnya lagi mendengarkan alasan atau bukti. Seperti sebuah 
perumpamaan sempurna yang Allah SWT berikan dalam suart Al-
Mursalât (77) ayat 35 dan 36 terhadap para pendusta saat 
penghisaban pada hari kiamat: 

   

     

  

     

“Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara (pada 
hari itu). Dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur 
sehingga mereka (dapat) minta uzur” (Q.S. Al-Mursalât 
(77):35- 36). 

Contoh lain yang menarik adalah ketika Umar ibn al-
Khaththab menyerahkan jabatan Uthbat ibn Ghazwân kepada 



 

  

`Alâ al-Hadhrâmiy, Gubernur Bahrayn. Melalui sepucuk surat, 
Umar berkata: “Sesungguhnya aku telah mendelegasikan tugas 
Uthbat ibn Ghazwân kepadamu. Sesungguhnya aku tidak 
mencopot dia seandainya ia adalah orang yang mampu menjaga 
diri, kuat agamanya dan sangat pemberani. Aku yakin engkau 
adalah orang yang lebih kaya dari kaum muslimin tentang hal ini, 
maka berikanlah hak-haknya” (Sinn, 2006:123).  

4) Pemecatan (involuntary turnover) dilakukan dengan tidak merusak 
atau menginjak-injak harga diri pegawai; 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: 

َما ِمن اْمرٍِئ َُيُْذُل اْمَرًأ ُمْسِلًما ِِف َمْوِضٍع تُ ْلتَ َهُك ِفْيِه ُحْرَمُتُه 
تَ َقُص ِفْيِه ِمْن ِعْرِضِه ِإالَّ َخَذَلهُ هللاُ ِف َمْوِطٍن َيُِبُّ ِفْيِه ُنْصَرَتُه،  َويُ ن ْ

تَ َقُص ِفْيِه ِمن ِعرْ  ِضِه َوَما ِمن اْمرٍِئ يَ ْنُصُر ُمْسِلًما ِِف َمْوُضٍع يُ ن ْ
تَ َهُك ِفْيِه ِمن ُحْرَمِتِه ِإالَّ َنَصَرُه هللاُ ِِف َمْوِطٍن َيُِبُّ ُنْصَرَتهُ )رواه  َويُ ن ْ

 أبو داود(
“Tidaklah sekali-kali seseorang menghina seorang muslim 
lainnya di suatu tempat, menginjak-injak kehormatannya, 
dan menjatuhkan harga dirinya di tempat tersebut 
melainkan Allah akan membalas menghinanya di suatu 
tempat, padahal di tempat tersebut ia memerlukan 
pertolongan-Nya. Tidaklah sekali-kali seseorang menolong 
seorang muslim lainnya di suatu tempat yang 
kehormatannya dijatuhkan dan harga dirinya diinjak-injak 
di tempat tersebut melainkan Allah akan membalas 
menolongnya di suatu tempat yang ia membutuhkan 
pertolongan-Nya (HR Abû Dâwud). 

5) Tetap menjalin silaturrahmi 



 

  

Komunikasi yang baik tetap harus dilakukan antara organisasi 
atau perusahaan dengan pegawai atau karyawan yang secara resmi 
telah  lepas sebab—tidak menutup kemungkinan—sauatu saat 
organisasi atau perusahaan membutuhkannya. Pegawai atau karyawan 
yang telah menjalin komunikasi yang baik dan memiliki sense of 
belonging yang kuat terhadap organisasi atau perusahaan akan tetap 
memiliki kepedulian terhadap organisasi, tempat pengembangan karir 
dan pengalaman hidup. Selaras dengan hal ini, Rasulullah SAW pernah 
bersabda: 

 يَ ْهَرُم اْبُن آَدَم َويَ ب َْقى َمَعُه اثْ نَ َتاِن احلِْرُص َواأَلَمُل )رواه امحد(
“Anak adam yang menginjak usia lanjut didalam dirinya 
masih terdapat dua sifat, yakni kemauan yang menggebu 
dan cita-cita” (HR Ahmad). 
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