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2. GAMBARAN MATA KULIAH: 
 

Semakin disadari bahwa pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan sumber daya manusia merupakan 
sumber keunggulan kompetitif yang khas (distinctive competitive advantage) bagi suatu perusahaan. 
Ketatnya tantangan persaingan global yang muncul dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, mendorong 
setiap perusahaan untuk melihat kembali struktur, kebijakan, dan praktik-praktik yang dijalankan untuk 
meyakinkan bahwa kesemuanya tetap sesuai bagi pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan 
dalam menjawab tantangan tersebut. Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mengefektifkan sumber daya 
manusianya yang akan menentukan efektivitas perusahaan secara keseluruhan. Secara strategis maupun 
operasional disiplin ilmu manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan sumber daya 
manusia suatu organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif secara optimal. Matakuliah manajemen 
sumber daya manusia ini membahas berbagai konsep, metode dan teknik perencanaan, penarikan, pelatihan 
dan pengembangan, serta pendayagunaan sumber daya manusia dalam organisasi. Pembahasan akan 
dipusatkan pada berbagai pengaruh praktik dan kegiatan sumber daya manusia terhadap kinerja 
(performance) dan produktivitas tenaga kerja dalam organisasi. 

 
3. SASARAN  : 
 

Setelah menyelesaikan matakuliah ini diharapkan mahasiswa mampu : 
1. Memahami arti penting secara strategis dari pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. 
2. Memahami konsep-konsep dan teori dasar tentang manajemen sumber daya manusia.  
3. Mengembangkan cara berpikir kritis dalam mengevaluasi dan memanfaatkan teori-teori dan konsep-

konsep dasar tersebut dalam berbagai situasi pengambilan keputusan yang menyangkut manajemen 
sumber daya manusia dalam organisasi. 

4. Menerapkan berbagai teori, konsep, dan teknik manajemen sumber daya manusia dalam berbagai 
kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui diskusi kasus. 

 
 
 
 



4. PROSES PEMBELAJARAN : 
 
Materi dalam mata kuliah ini akan disampaikan melalui beberapa cara termasuk (namun tidak terbatas 
pada) perkuliahan,di kelas, latihan-latihan di dalam maupun di luar kelas baik secara individu maupun 
kelompok serta pembahasan kasus-kasus pendek tentang hal-hal yang berkaitan dengan sIstem informasi 
manajemen. Dosen mungkin akan melakukan beberapa penyesuaian atau perubahan kecil terhadap materi 
yang tertulis di dalam silabus apabila hal tersebut dianggap akan lebih membantu dalam pencapaian tujuan 
mata kuliah. Mahasiswa juga disarankan untuk membiasakan diri dengan perpustakaan elektronik seperti 
Ebsco dan ProQuest yang disediakan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk mendapatkan referensi 
tambahan.  

 
Setiap mahasiswa di Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta diharapkan menyadari secara 
penuh akan peraturan yang terkait dengan sikap dan cara berpakaian yang berlaku di program tersebut. 
Mahasiswa diharapkan selalu menunjukkan cara berpakaian dan sikap yang sesuai dengan lingkungan 
akademis dan perkantoran selama di kampus. Baju  berkerah dan berdasi serta celana panjang (bagi 
mahasiswa) serta rok atau blouse dengan bawahan rok/celana panjang (bagi mahasiswi) merupakan pakaian 
standar yang harus dikenakan di kampus. Pakaian batik juga diperbolehkan selama pakaian tersebut 
menunjukkan penampilan yang profesional. Kaos (baik yang berkerah maupun yang tidak) serta jeans 
ataupun segala bentuk pakaian yang jelas tidak pantas dikenakan dalam lingkungan akademis dan 
perkantoran tidak diperbolehkan 

 
Selama perkuliahan mahasiswa diharapkan aktif di dalam kelas. Hal ini hanya akan tercapai  apabila 
mahasiswa sudah membaca terlebih dahulu paling tidak bab-bab di dalam buku teks utama yang sesuai 
dengan pokok bahasan dalam setiap kali perkuliahan. Keaktifan mahasiswa akan dilihat tidak hanya dari 
seberapa sering mahasiswa terlibat dalam diskusi kelas tetapi juga dilihat dari kualitas pendapat mahasiswa 
selama diskusi. Apabila diperlukan, nama mahasiswa yang tidak pernah aktif dalam diskusi akan dipanggil 
agar terlibat dalam diskusi tersebut. Perlu diingat, bahwa keterlibatan seorang mahasiswa di dalam kelas 
tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa yang bersangkutan tetapi juga bagi mahasiswa lain. Mahasiswa 
yang selalu datang dalam perkulihan tetapi tidak pernah berperan serta di dalam diskusi kelas tidak akan 
mendapatkan nilai yang sama seperti mahasiswa yang secara aktif terlibat dalam diskusi tersebut.  

 
Perkuliahan efektif memerlukan ketenangan kelas. Untuk itu, mahasiswa diharapkan selalu mendengarkan 
dan menghormati siapapun yang sedang berbicara di dalam kelas. Percakapan yang tidak perlu atau tidak 
terkait dengan topik perkuliahan harap dihindari sebab hal tersebut mencerminkan sikap tidak menghormati 
dan juga akan mengganggu mahasiswa lain yang ingin mendengarkan. Ini tidak berarti bahwa mahasiswa 
dilarang berbicara di dalam kelas. Pembicaraan di dalam kelas sangat dianjurkan selama topik pembicaraan 
terkait dengan materi perkuliahan dan disampaikan secara tepat.   

 
Suasana mencekam dalam perkuliahan sangat tidak diinginkan namun perilaku akademis yang pantas di 
dalam kelas sangat diharapkan. Membaca materi yang tidak terkait dengan perkuliahan, mengirim dan 
menerima SMS ataupun tidur di dalam kelas merupakan beberapa contoh dari tindakan yang tidak pantas 
dan tidak profesional. Teguran akan diberikan bagi mahasiswa yang melakukan tindakan yang dimaksud.  

 
Selama perkuliahan semua telepon seluler (baik milik mahasiswa maupun milik dosen) harus dimatikan 
atau paling tidak diatur dalam posisi getar. Penggunaan laptop selama perkuliahan dilakukan melalui 
kesepakatan dengan dosen. 

 
Cara lain untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan selama perkuliahan adalah datang ke 
perkuliahan tepat waktu. Oleh karena itu, mahasiswa dihimbau untuk tidak terlambat masuk ruang 
perkuliahan. 

 
Perkuliahan di kelas akan berakhir ketika dosen mengatakan bahwa kuliah telah selesai. Sebelum 
perkuliahan berakhir mahasiswa diharapkan tidak melakukan beberapa tindakan yang mengisyaratkan agar 



kuliah segera diakhiri, misalnya memasukkan kembali materi perkulihan ke dalam tas, menggesek-gesekan 
sepatu ke lantai atau membuat suara dengan memainkan alat tulis.   

 
Kehadiran secara fisik di dalam kelas sangat diharapkan. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, mahasiswa diharuskan untuk menghadiri perkulihan paling tidak 75% dari seluruh 
jumlah pertemuan tatap muka. Mahasiswa dengan jumlah absen lebih dari 25% tanpa alasan yang jelas 
tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir. Ketidakhadiran dalam perkuliahan dapat berpengaruh 
secara negatif pada nilai akhir mahasiswa. Pengecualian akan diberikan kepada mahasiswa yang tidak hadir 
karena mendapatkan tugas dari universitas, misalnya harus mewakili universitas untuk mengikuti seminar 
atau kegiatan-kegiatan serupa yang lain. Dalam hal ini harus ditunjukkan surat bukti bahwa mahasiswa 
yang bersangkutan mendapatkan tugas tersebut dan harus memberitahu dosen sebelum kegiatan yang 
dimaksud dilakukan. Pengecualian juga akan diberikan apabila mahasiswa mengalami hal-hal kurang 
menyenangkan yang tidak dapat dihindari. Keharusan menunjukkan surat-surat bukti juga tetap 
diberlakukan. Dosen dan/atau Ketua Program Studi akan memutuskan ijin tersebut  

 
Tugas individu dan tugas kelompok akan diberikan kepada mahasiswa. Penjelasan lebih lanjut tentang tugas 
ini akan diberikan di dalam kelas. Disamping tugas individu, mahasiswa juga diminta untuk membentuk 
kelompok yang terdiri dari 3- 5 orang anggota. Penentuan anggota kelompok akan ditentukan secara acak 
oleh dosen. Setiap kelompok  akan diminta untuk membuat satu laporan tertulis yang akan diinformasikan 
secara rinci di dalam kelas.   

 
Mahasiswa akan dibagi dalam beberapa kelompok.  Setiap kelompok diwajibkan untuk membuat laporan 
tertulis analisis kasus dan menyajikannya secara lisan pada waktu yang telah ditentukan. Laporan analisis 
kasus ditulis dengan ketentuan panjang  maksimum 10 halaman diketik dua spasi dalam kertas kwarto. 
 
Laporan tertulis analisis kasus dibuat dengan berorientasi kegiatan (action oriented) sebagai implementasi 
pemecahan masalah. Evaluasi laporan kasus akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor 
berikut : 
 a.  kejelasan dalam penyajian masalah; 
 b.  kelengkapan dan ketajaman analisis; 
 c.  keluasan referensi yang digunakan; 
 d. teknik penulisan dan kejelasan laporan.     
 
Evaluasi terhadap penyaji dan pembahasan secara lisan (presentasi) dilakukan dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor berikut : 

 a. pemahaman atas konsep-konsep dan teori-teori; 
 b. menarik atau tidaknya presentasi; 
 c. keterlibatan mahasiswa lain dalam berdiskusi; 
 d. penggunaan alat bantu visual. 

 
Baik laporan individu maupun kelompok tersebut harus diserahkan tepat waktu sesuai dengan batas akhir 
penyerahan yang telah ditentukan. Ketelambatan dalam penyerahan laporan akan mengurangi nilai yang 
seharusnya diberikan untuk laporan tertulis tersebut. Laporan harus diketik dengan menggunakan kertas 
uluran A4 dengan margin  4 cm (samping kiri) serta  3 cm (atas, bawah, samping kanan), 1,5 spasi serta 
ukuran font 11 atau 12 (Arial, atau Times New Roman). 

 
Laporan tersebut juga harus di staple dan diberi sampul sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Program Pascasarjana (khususnya Program Magister Manajemen) Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.  Mahasiswa diharapkan mempunyai softcopy dari sampul tersebut. Ketentuan yang tertulis di 
halaman sampul harap dibaca dan dipatuhi.  

 
Apabila laporan tertulis (baik individu maupun kelompok) harus dipresentasikan di kelas, presentasi secara 
profesional sangat diharapkan termasuk di dalamnya penggunaan power point yang memadai serta perilaku 



podium yang pantas. Beberapa aspek yang dinilai dalam penyajian lisan ini akan diumumkan lebih lanjut di 
kelas 

 
Dalam penyusunan laporan tertulis mahasiswa diharuskan memperhatikan integritas akademik. Integritas 
akademik termasuk antara lain tidak mengutip dan menyampaikan hasil karya orang lain dan mengklaim 
hasil karya tersebut sebagai hasil karyanya sendiri. Terdapat beberapa cara pengutipan dalam penulisan 
ilmiah. Mahasiswa diharapkan untuk mengikuti salah satu tata cara tersebut secara konsisten. Apabila 
mengalami kesulitan, mahasiswa diharapkan menghubungi dosen. Pengurangan nilai atau pemberian nilai E 
(tidak lulus) akan diberikan bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan tersebut.  

 
Dua ujian (tengah dan akhir semester) akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang tertulis dalam 
silabus. Bahan ujian tengah semester mencakup materi-materi yang dibahas dalam pertemuan pertama 
sampai dengan pertemuan ke tujuh. Materi ujian akhir meliputi bahan-bahan yang dibahas pada pertemuan 
delapan sampai dengan empat belas. Bobot untuk masing-masing elemen penilaian dan kriteria penentuan 
nilai akhir akan diinformasikan di dalam kelas. 

 
Pada prinsipnya ujian susulan hanya akan diberikan apabila mahasiswa mengalami hal-hal yang tidak 
menyenangkan atau tidak diharapkan yang tidak dapat dihindari (lihat Buku Pedoman Program 
Pascasarjana). Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mengatur sendiri jadwal pribadinya untuk 
memastikan bahwa mereka dapat hadir dalam ujian tersebut.  Hal yang sama juga berlaku pada tugas 
presentasi di kelas. 
  

 
5. BUKU TEKS UTAMA 
 

Buku Wajib : 
Cascio, Wayne F. (2010) Managing Human Resourses: Productivity, Quality of Work Life, Profits, 8th 
edition. McGraw-Hill, Inc. 
 
Selain buku teks, mahasiswa diwajibkan membaca artikel-artikel yang dipilih. Sumber bacaan lain tentang 
topik-topik tertentu yang menjadi minat mahasiswa dapat diperoleh dari instruktur.  
Sumber bacaan penunjang yang disarankan mencakup jurnal-jurnal seperti Harvard Business Review, 
Academy of Management Executive, dan berbagai majalah terbitan Indonesia yang ada kaitannya dengan 
situasi manajerial. 

 
 
6. PENILAIAN 
 

Penilaian nilai akhir secara keseluruhan didasarkan atas  
a. Tugas Individu       : 20 % 
b. Tugas Kelompok       : 20 % 
• Tertulis  :  10 % 
• Presentasi  :  10 %   

c.. Partisipasi        : 20 % 
f. Ujian Tengah Semester      : 20 % 
g. Ujian Akhir Semester      : 20 % 
 
Skala Penilaian 
A = minimal 85% 
B = 75% sampai 84,99% 
C = 65% sampai 74,99% 
D = 55% sampai 64,99% 
E = kurang dari 55% 



 
 
7. RENCANA PERKULIAHAN 
 

  Hari, tanggal Topik Bahasan Bacaan Dosen 
1 Senin, 

12 Januari 2015 
Human Resources in a Globally Competitive Business 
Environment 

Chapter 1 
Case 1 

Fx. Suwarto 

2 Senin, 
19 Januari 2015 

The Financial Impact of Human Resource 
Management 

Chapter 2 Fx. Suwarto 

3 Senin, 
26 Januari 2015 

The Legal Contex of Employment Decisions Chapter 3 Fx. Suwarto 

4 Senin, 
2 Februari 2015 

Diversity at Work Chapter 4 
Case 2 

Fx. Suwarto 

5 Senin, 
9 Februari 2015 

Analyzing Work and Planning for People Chapter 5 Fx. Suwarto 

6 Senin, 
16 Februari 2015 

Recruiting Chapter 6 Fx. Suwarto 

7 Senin, 
23 Februari 2015 

Staffing Chapter 7 Fx. Suwarto 

 
Senin, 2 Maret 2015 - UJIAN TENGAH SEMESTER  

 

8 Senin, 
9 Maret 2015 

Workplace Training 
 

Chapter 8 
Case 3 

Parnawa

9 
Senin, 

16 Maret 2015 
Performance Management 
Managing Careers 

Chapter 9 
Chapter 10 

Case 4 

Parnawa

10 
Senin, 

23 Maret 2015 
Pay and Incentive Systems 
Indirect Compensation: Employee Benefit Plans 
 

Chapter 11 
Chapter 12 

Parnawa

11 
Senin 

30 Maret 2015 
Union Representation and Collective Bargaining 
 

Chapter 13 
Case 5 

 

Parnawa

12 Senin, 
13 April 2015 

Procedural Justice and Ethics in Employee Relations Chapter 14 Parnawa

13 Senin,  
20 April 2015 

Safety, Health, and Employee Assistance Programs Chapter 15 
Case 6 

Parnawa

14 
Senin, 

27 April 2015 
International Dimensions of Human Resource 
Management 
 

Chapter 16 Parnawa

 
Senin, 4 Mei 2015 - UJIAN AKHIR SEMESTER  

 
 
 

Silabus ini bersifat  tentatif. Ada kemungkinan jadwal akan mengalami sedikit perubahan apabila terdapat sesuatu yang di luar 
perkiraan dan tidak dapat dihindari. 


