
Nama Mata Kuliah : ManajemenSumberDayaManusia (KU4190) 

SKS :  2 

Outcomes :  Mahasiswamengenaldanmemahamikeberagamansumberdayamanusia, 

mampumengelolasumberdayamanusiasesuaidenganpotensidankompet

ensimasing-masingindividu : a. 

Mampumelakukananalisisjabatanb.mampumelakukanrekruitmen SDM 

c. mampumelakukanseleksi SDM d.mampumenempatkan SDM 

sesuaidenganpotensidankompetensimasing-masing. 

Sifat : Pilihan 

SistemPenilaian : UTS 20% 

UAS 20% 

TugasIndividu 20% 

TugasKelompok 20% 

  Keaktifan 20% 

    

SatuanAcaraPembelajaran : 

Mg# Topik Sub Topik CapaianBelajarMahasiswa SumberMateri 

1 
Peranstrategidari 

SDM 

1. SDM dalam kerja lingkungan 
manajer SDM yang berubah 

2. SDM masadatangdewasaini 
3. SDM dan Organisasi yang 

tangguh 

Mahasiswa 

1. Memahami peran strategi 
SDM pada tataran teoritis 
dan praktis di tengah ling-
kungan masyarakat yang 
berubah dan organisasi 
kerja 

2. Mengerti akan faktor-
faktor yang 
mempengaru-hi kinerja 
SDM secara teori, konsep, 
dan model 

 

2 
Peluang yang sama 

dan Hukum 

1.    Equal Opportunty 

emploment 

2. HAM dan UU HakSipil 
3. Keragaman Manajemen 

dan program tindakan 
alternatif 

 

Mahasiswa 

1. Mengerti hubungan HAM 

dan kebijakan publik 

terhadap fungsi dan 

ketenagakerjaan dalam 

memberikan produktivitas 

2. Mampu menjelaskan dan 

mengembangkan 

pengaruh kebijakan pu-

blik terhadap kinerja 

(output)  SDM 

 

3 
PerekrutandanPene

mpatan 

1. AnalisisJabatan 
2. Perencanaandanperekruta

n 

Mahasiswa 

1. mampu menganalisis 
sistem dan strategi 
penempatan (promosi) 
tenaga kerja dalam 
menunjang kinerja 

 



Mg# Topik Sub Topik CapaianBelajarMahasiswa SumberMateri 

2. Mampu menganasisi ke-
butuhan akan tenaga 
kerja dan cara 
mendapatkan personalia 
yang tepat 

4 
LanjutanPerekrutand

anPenempatan 

1. Pengujiandanpenyeleksian
karyawan 

2. Mewawancara calon 
pengantar ciri dasar dari 
wawancara 

Mahasiswa 

1. Mampumenetapkanstra-
tegi yang 
efisiendanefektifdalamm
engada-kankebutuhan 
agar tena-gakerja 

2. Mampu menetapkan 
stra-tegi pengembangan 
per-sonalia dalam 
mendukung produktivitas 

 

5 
PelatihandanPengem

bangan 
1. OrientasidanPelatihan 
2. MengembangkanManajer 

Mahasiswa 

1. Mampu menjelaskan 
bentuk-bentuk kegiatan 
yang berkaitan dengan 
pengembangan kualitas 
personalia 

2. Mampu mengembangkan 
model-model pengemba-
ngan kualitas personalia 

 

6 
LanjutanPelatihanda

nPengembangan 

1. Pengelolaanmutudanprodu
ktivitas 

2. Membangunkomitmendan
memberdayakantimkerja 

Mahasiswa 

1. Mampu menetapkan sis-
tem dan strategi perso-nalia 
dalam mendapatkan mutu 
dan kinerja 

2. Mampu menetapkan ben-
tuk-bentuk kebijakan 
organisasi dalam menum-
buhkan komitmen, buda-ya 
dan etos kerja organi-sasi 

 

7 
LanjutanPelatihanda

nPengembangan 
1. Menilaikinerja 
2. Mengelolakarier 

Mahasiswa mampu 

membahas, menjelaskan, dan 

menetapkan sistem dan 

strategi penilaian kinerja 

 

8 
Ujian Tengah Semester 

9 Kompensasi 

1. Menetapkanrancangan 
2. Pembayaran berdasarkan 

kinerja dan insentif 
keuangan 

3. Fasilitasdanjasa 
 

 

Mahasiswamampumenetapka

nrancangansistempembayara

natauinsentifberdasarkankine

rja. 

 



Mg# Topik Sub Topik CapaianBelajarMahasiswa SumberMateri 

10 

Hukum Perburuhan 

dan Keselamatan 

Kerja 

1. Hubungan perburuhan dan 
tawar-menawar kolektif 

2. Jaminanperlakuan yang adil 

Mahasiswa 

1. Mampu membahas, men-
jelaskan, dan menetapkan 
sistem dan strategi efisien-
si ketenagakerjaan 

2. Mampu menetapkan 
bentuk-bentuk kompen-sasi 
dan fasilitas dalam 
menunjang produktifitas 

 

11 

Lanjutan Hukum 

Perburuhan dan 

Keselamatan Kerja 

1. Keselamatandankesehatan
kerja 

2. Mengelola SDM dalam 
bisni internasional 

Mahasiswa 

1. Mampu membahas, men-
jelaskan, dan menetapkan 
sistem dan strategi efi-
siensi ketenagakerjaan 

2. Mampu menetapkan ben-
tuk-bentuk reward, dan 
punishment yang efektif 
dan bijaksana 

 

12 

Manajemen di 

Tengah Perubahan 

Besar 

1. Organisasiberbasiinformasi 
2. Informasi yang dibutuhkan 

eksekutif masa kini 

Mahasiswa 

1. Mampu membahas, men-
jelaskan, dan menetapkan 
sistem dan strategi fasi-litas  
ketenagakerjaan 

2. Mampu menetapkan ben     
tuk-bentuk SDM dengan 
standar internasional 

 

13 

LanjutanManajemen 

di Tengah 

PerubahanBesar 

1. SDM 
danprekonomiandunia 

2. Keunggulan komparatif vs 
keunggulan kompetitif 

Mahasiswa 

1. Mampu membahas, men-
jelaskan, dan menetapkan 
sistem dan strategi fasi-litas 
ketenagakerjaan  ber-basis 
teknologi  

2. Mampu membahas, ben 
tuk-bentuk dan strategi 
pengelolaan TI yang di-
butuhkan organisasi 

 

14 

Manajemen di 

Tengah Perubahan 

Besar 

Menurut contoh kasus yang 

dihadapi oleh ber-bagai 

organisasi bisnis dan 

multinasional 

Mahasiswa memahami 

pentingnya peran SDM dalam 

meningkatkan pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi 

 

15 

Studikasusterhadapst

rategipengembangan

kualitas SDM 

mututerpadu 

Mengukurperformasimahasisw

a (pesertadidik) 

terhadaptingkatkemampuanpe

ngetahuandanpenalarannyaata

sapa yang 

telahmerekapelajarinya 

Mahasiswa 

1. Memahami fungsi, peran 
tanggungjawab SDM di era 
masyarakat pengeta-huan  

2. Mampu menetapkan stra-
tegi dan model pengem-
bangan SDM di era 
libralisme perdagangan 

 



Mg# Topik Sub Topik CapaianBelajarMahasiswa SumberMateri 

internasional 
3. Mampu mencari solusi 

(course of action) dalam 
memperbaiki permasalahan 
ketenagakerjaan 

16 
UjianAkhir Semester 

 


