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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM, adalah suatu ilmu 

atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga 

kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat 

digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama. MSDM 

didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan 

mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM 

menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dll. 

Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu 

prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi 

dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang 

tepat pada saat organisasi memerlukannya. 

Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan 

implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan 

karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan 

hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia 

melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi secara 

langsung sumber daya manusianya. 

Seorang manajer adalah VISIONER artinya seseorang yang memahami 

secara pasti mimpi besarnya. Seorang pemimpin adalah seorang pemimpi sama 

seperti manusia lainnya, namun yang membedakannya ialah seorang pemimpin 

mampu mendeskripsikan mimpinya kepada orang-orang di sekitarnya dengan 

baik, dan dengan pengaruhnya dia bisa mengembangkan sebuah mimpi 

sederhana pribadi menjadi mimpi besar organisasi. Leadership adalah proses 

mempengaruhi orang lain yang mana seorang pemimpin mengajak anak buahnya 

secara sukarela berpartisipasi guna mencapai tujuan organisasi (kreiner). Agar 

tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka salah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
http://id.wikipedia.org/wiki/Individu
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
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satu sistem organisasi yaitu penugasan dan induksi bagi guru dan karyawan 

berjalan dengan baik.  

Masalah penugasan berkaitan dengan keinginan sekolah/organisasi dalam 

mendapatkan pembagian atau alokasi tugas (penugasan) yang optimal, dalam 

arti apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan maka bagaimana 

alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan efektifitas dan efesiensi 

kerja yang maksimal. 

Dalam praktek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki 

keuntungan. Ada kalanya seorang guru atau karyawan tidak cocok ditugaskan 

untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan, usia, jenis kelamin, keterampilan 

yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lain. Dengan demikian 

guru atau karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan 

mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Untuk 

mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penugasan, perlu pertimbangan 

yang matang. 

Permendiknas No 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru 

Pemula. Peraturan ini menjadi payung hukum resmi tentang penyelenggaraan 

Program Induksi bagi Guru Pemula di Indonesia.  Peraturan ini terdiri dari 14 

pasal, di dalamnya  antara lain mengatur tentang: tujuan, prinsip dan teknis 

pelaksanaan penyelenggaraan  Program Induksi secara umum. 

Kehadiran program induksi ini tampaknya semakin mempertegas 

komitmen pemerintah untuk menata profesi guru, karena saat ini guru telah 

diyakini sebagai tumpuan harapan  utama dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Melalui proses pembimbingan selama mengikuti program induksi ini, 

diharapkan sejak awal para guru  sudah mampu membiasakan diri  bekerja 

secara profesional. Hasil selama mengikuti program induksi  tentu akan menjadi 

bekal penting bagi guru yang bersangkutan dalam menekuni pekerjaannya pada 

masa-masa selanjutnya, yakni menjadi seorang guru yang profesional. 

Jika disimak isi peraturan ini,  tampaknya kesuksesan program induksi 

ini, selain ditentukan oleh guru pemula yang bersangkutan,  juga akan 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/11/17/permendiknas-no-27-tahun-2010/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/11/17/permendiknas-no-27-tahun-2010/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/11/13/permendiknas-no-28-tahun-2010-penugasan-guru-sebagai-kepala-sekolah/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/09/03/program-induksi/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/25/5-cara-guru-belajar/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/25/5-cara-guru-belajar/
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bergantung pada peran dari tiga pihak lainnya yang terlibat dalam program 

induksi, yaitu: (1) pembimbing, guru profesional yang diberi tugas untuk 

membimbing guru pemula; (2) kepala sekolah,  selaku atasan guru pemula yang 

bertugas memfasilitasi agar program induksi dapat terselenggara dengan baik, 

dan (3) pengawas sekolah yang bertugas membimbing dan menilai kinerja guru 

pemula. 

Hal yang perlu digarisbawahi, bahwa selama program induksi 

berlangsung, jangan sampai muncul praktik perpeloncoan, baik  yang dilakukan 

oleh pembimbing atau warga sekolah lainnya. Program induksi justru 

dimaksudkan untuk melindungi para guru pemula dari berbagai praktik 

perpeloncoan yang dapat merusak mental guru pemula. Selama ini, meski  tidak 

secara terbuka, tampaknya praktik perpeloncoan terhadap para anggota (guru 

dan siswa)  baru di sekolah  kadang masih  mewarnai pendidikan kita. Misalnya, 

diisolisasi dari kelompok atau  malah dibombardir  dengan tugas-tugas tambahan 

yang sangat membebani dan di luar kewajaran. 

Tujuan dari adanya program induksi, adalah: 

1. Menimbulkan rasa memiliki tanggung jawab atas sekolah; 

2. Menimbulkan kesadaran mengenai lingkup kerja sekolah; 

3. Mengurangi masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan baru: 

kecemasan, adaptasi, produktivitas; 

4. Membantu mempercepat eksplorasi kemampuan individu sebagai anggota 

tim kerja; 

5. Mengklarifikasi standard kualitas yang dijadikan tolok ukur pengukuran 

prestasi; 

6. Menjelaskan perkembangan karier guru dan karyawan dalam pekerjaan 

menjadi tanggung jawabnya; 

7. Membantu mengurangi turn-over. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/13/pembinaan-dan-pengembangan-karir-pengawas-sekolah/
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1. Bagaimana implementasi sistem Penugasan dan induksi di SD 3 

Karangmalang? 

2. Apakah faktor yang mempengaruhi dilakukan penugasan dan induksi di SD 3 

Karangmalang? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi sistem penugasan dan induksi di SD 3 

Karangmalang. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dilakukannya penugasan dan 

induksi di SD 3 Karangmalang. 

 

D. Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan system penugasan dan induksi adalah : 

1. Dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dan karyawan di sekolah. 

2. Dapat memberikan suasana betah dan semangat dalam bekerja. 

3. Dapat mengetahui factor-faktor/permasalahan untuk melaksanakan system 

penugasan dan induksi di sekolah 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Penugasan guru dan karyawan di SD 3 Karangmalang 

Penugasan individu dan induksi kelompok kerja meliputi proses 

manajemen dan pengambilan keputusan dalam berbagai hal. Hal tersebut 

berkaitan dengan tugas pembukaan relasi baru untuk pemenuhan kebutuhan 

penugasan individu. Dua karakteristik umum dalam suatu sekolah untuk 

mencapai tujuan apabila peningkatan pembelajaran telah dilaksanakan. Berikut 

tiga faktor yang mempengaruhi hubungan antara penugasan individu dan induksi 

kelompok, yaitu perekrutan kelompok jabatan, permintaan jabatan oleh tenaga 

kerja pada saat melamar pekerjaan dan prosedur penugasan yang telah 

diputuskan dalam pengambilan keputusan yang termasuk peningkatan dan 

pengaturan kebutuhan.   

Pekerjaan dapat dispesifikasikan melalui penyusunan posisi yang telah 

dirancangkan dan juga pada minat, masa depan dan potensi. jelasnya minat 

didapatkan melalui respon secara langsung dari beberapa hal. Yaitu minat yang 

tentunya dapat digunakan untuk dapat memecahkan permasalahan dan 

ditemukan dengan mudah yang paling berkompeten dalam bidangnya. 

Bagaimanapun juga, perencanaan dapat berpengaruh pada pengambilan 

keputusan mengenai penempatan pada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. 

Dalam perekrutan jabatan, ada beberapa kriteria yang biasanya telah 

ditetapkan di antaranya kompetensi fungsional yang mencakup kemampuan 

untuk bekerja dengan orang lain (tim kerja). Kemampuan untuk bekerja dengan 

orang lain tidaklah mudah untuk ditetapkan, tetapi dapat digunakan sebagai 

persyaratan dalam posisi yang dapat dibilang “sensitive”. Kepala perpustakaan, 

Petugas bimbingan konseling, Pengawas, Kepala Dinas, Penilik dan Kepala 

Sekolah adalah beberapa posisi yang mempunyai kemampuan untuk 

berhubungan dengan banyak orang, bekerja di bawah tekanan dan dalam situasi 

yang mendesak dapat mengambil keputusan yang tepat. Ada pula beberapa 
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jabatan yang tidak membutuhkan kemampuan tinggi namun memiliki banyak 

peminatnya.  

Pada umumnya, kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain 

terlalu penting untuk diabaikan. Perbedaan kemampuan ini dapat terlihat ketika 

mengatasi tekanan, mengatasi konflik, mediasi kesalah pahaman, dan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial kerja yang berbeda.  Hal-hal 

yang mempengaruhi penugasan kerja secara resmi antara lain, surat kontrak 

kerja, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah. 

 

Diagram 8.1  Hubungan  Antara  Tiga  Faktor  dalam  Penugasan   dan 

Penyeimbangan Tenaga Kerja   

 

Kelompok Jabatan      Persyaratan Jabatan 

1. Lowongan yang tersedia    1. Kompetensi yang dibutuhkan 

2. Lowongan yang akan dibuka   2. Kemampuan kerja tim 

3. Kemungkinan Lowongan   3. Syarat hukum 

 

 

 

 

Permintaaan Operasional 

    x. Faktor yang memperngaruhi 

    y. Peningkatan kebutuhan 

    x. Kebutuhan pemeliharaan 

 

 

    Keputusan penempatan karyawan 

 

 

 

 

 

B. Penugasan Karyawan Baru 

Setiap sekolah mempunyai kebijaksanaan masing-masing mengenai 

penugasan dan pembaharuan tugas guru. Dalam kontak kerja telah tertera bahwa 
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karyawan dapat ditugaskan atau mendapat pembaharuan tugas oleh pengelola 

sekolah. Namun pada tingkat perguruan tinggi penugasan ini cenderung lebih 

spesifik tertera dalam kontrak karena tingginya keahlian individu dan banyaknya 

fakultas yang ada. 

Penugasan dan pemindahan tugas guru dan karyawan PNS dilakukan 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau UPT Pendidikan Kecamatan. Sedangkan 

penugasan di SD 3 Karangmalang berkaitan dengan penugasan guru dalam 

pelaksanaan tugas pembelajaran, misalnya penugasan sebagai guru kelas dan 

penugasan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam kepanitian di sekolah.  

Ada beberapa pedoman yang dapat dipertimbangkan dalam merumuskan 

peraturan seperti: 

1. Keputusan penugasan dibedakan dari seleksi, jenis pekerjaan, dan keputusan 

pemberian gaji, walaupun hal tersebut sangat berkaitan. 

2. Keputusan penempatan jabatan selalu bertujuan untuk mengubah penyediaan 

kebutuhan program sekolah. 

3. Prosedur yang sistematis tuntuk mengubah penugasan seorang karyawan 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu karyawan tersebut. 

4. Penugasan dipandu oleh kriteria yang secara spesifik dan procedural.  

5. Penugasan berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki. 

6. Kompetensi individu. 

Dalam penugasan seorang guru/karyawan ada beberapa seleksi yang 

digunakan untuk menentukan jabatan apa yang akan diperoleh guru/karyawan 

tersebut. Seleksi tersebut dapat berdasarkan kompetensi, deskripsi pekerjaan, 

kualifikasi dan sertifikasi karyawan, pedoman lokal yang ada di sekolah, dan 

proses penugasan itu sendiri.  

Pihak-pihak yang terlibat dalam penugasan guru/karyawan baru 

diharapkan dapat memberi masukan dan memilah orang yang mempunyai 

kompetensi yang baik. Peran ahli kurikulum, ahli kepelatihan,coordinator 

sekolah, dan konsultan sekolah dari berbagai program mempunyai tanggung 

jawab untuk membantu tercapainya tujuan insttuksional. 
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E. Promosi Guru dan Karywan 

Tidak semua penugasan guru dan karyawan ditempat yang berbeda dapat 

diartikan sebagai promosi pegawai. Promosi membutuhkan pengaturan dari 

beberapa jenis adminstratif dan pengawasan yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas program suatu sekolah. Salah satu jenis pengaturan 

tersebut adalah dengan membudidayakan potensial yang layak untuk 

dipromosikan. Pengaturan lain yang dapat digunakan adalah dengan 

mempromosikan orang yang tepat pada jabatan yang tepat untuk alasan yang 

logis. Pada akhirnya, promosi membutuhkan banyak dukungan dan bantuan 

yang dibutuhkan untuk membuat suatu perencanaan dalam proses promosi. 

Dukungan yang diberikan pada promosi pegawai berbeda dengan orientasi 

yang dilakukan untuk penempatan/penugasan kembali jabatan karyawan. 

Bantuan maupun dukungan yang diberikan disini adalah nasehat untuk karyawan 

yang mendapatkan promosi bagaimana mengambil tindakan pada masalah yang 

akan muncul. 

Promosi karyawan baru membutuhkan kesiapan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan individu dengan diadakannya proses pelatihan. 

Tingginya frekuensi pelatihan dapat membangun timbulnys kepercayaan dan 

rasa memiliki. Pelatih harus mengetahui secara detail masalah apa saja yang 

akan dihadapi dan bagaimana cara menanggulanginya.  

 

C. Sistem Induksi di SD 3 Karangmalang 

Menurut Castetter (1962) induksi adalah sistem dalam suatu organisasi 

yang berupaya untuk mengurangi masalah atau kecemasan yang dihadapi oleh 

karyawan, maka karyawan tersebut dapat memberikan kerja yang maksimal 

pada sekolah untuk mencapai kepuasan kerja dan profesional kerja. 

The National Education Association (1956) dan Wey (1951) 

merumuskan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh guru baru adalah 

beradaptasi dengan lingkungan sekolah, pandangan terhadap jabatannya, 

komunitas, dan lingkungan sekolah. Guru baru tersebut, juga menghadapi 

permasalahan pribadi seperti pemenuhan kebutuhan hidup, transportasi, serta 
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bagaimana mempelajari lingkungan yang baru. Beberapa sekolah mengadakan 

satu atau dua hari untuk masa orientasi  yang diharapkan dapat membantu guru 

atau karyawan baru tersebut untuk beradapatasi dengan liingkungan yang baru. 

Di SD 3 Karangmalang terdapat satu guru yang baru diangkat sebagai 

PNS atau dapat dikatakan sebagai guru pemula. Dalam hal ini pengalaman di 

lapangan sebagai guru masih kurang, sehingga perlu mendapatkan bimbingan 

dari Kepala Sekolah, Pengawas, atau Guru Senior. Pembimbingan tersebut 

dimaksudkan agar guru pemula tersebut dapat bekerja dengan maksimal untuk 

mencapai kepuasan dan professional kerja. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Sebagai kesimpulan, penugasan dan pengimbangan dalam penugasan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan berbagai 

pendekatan yang telah disampaikan diharapkan dapat digunakan  untuk 

menghindari permasalahaan yang akan timbul dan meningkatkan mutu 

pembelajaran. Tidak hanya pengelola sekolah yang berkewjiban untuk 

menerapkan fungsi kepemimpinan tetapi semua anggota juga mempunyai 

tanggung jawab yang sama seperti pengawas, kepala sekolah, guru, dan lainnya 

dapat membabtu untuk meningkatkan dan menemukan kemampuannya dalam 

rangka mencapai profesionalitas kerja.   

 

B. Saran 

Untuk meningkatkan kinerja yang mendukung tercapainya kualitas 

pembelajaran di sekolah, maka perlu dilakukan suatu penugasan, promosi, dan 

induksi kelompok.   
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