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 Manajemen yang berhubungan dengan formulasi dan implementasi dari strategi
dan peraturan yang bertujuan untuk kopensasi untuk karyawan yang layak, adil
dan konsisten yang berhubungan dengan pengaruh (sumbangan) nya terhadap
perusahaan



Keadilan, kelayakan dan besarnya kompensasi yang berlaku pada suatu perusahaan
akan banyak menarik minat para calon tenaga kerja yang potensial untuk
bergabung atau bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. 

 Faktor yang mempengaruhi

1. Keputusan pemerintah

2. Kualitas tenaga kerja

3. Tingkat upah pasaran

4. Tuntutan pekerja



Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang tujuan
untuk melindungi pekerja. Pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan mengenai masalah
ketenagakerjaan, khususnya masalah besarnya kompensasi. Seperti penentuan besarnya UMR pada
tiap-tiap daerah. Kebijakan tersebut diantaranya menyangkut :

1.Upah minimum

2.Upah kerja lembur

3.Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

4.Upah karena cuti

5.Bentuk dan cara pembayaran upah

6.Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

7.Upah untuk pembayaran pesangon

8.dll



 Penetapan kompensasi dipengaruhi oleh kualifikasi SDM yang akan digunakan (
pendidikan,pengalaman, keterampilannya dll). Semakin tinggi pendidikan dan
pengalaman yang dimiliki oleh karyawan maka semakin besar kompensasi yang
harus diberikan perusahaan kepada mereka.

 Kehadiran teknologi juga menjadi acuan dalam mensyaratkan penggunaan SDM,
semakin canggih teknologi yang digunakan perusahaan maka akan dibutuhkan
kualifikasi yang semakin tinggi



 Dasar penetapan besarnya kompensasi dipengaruhi oleh tingkat upah yang
dibayarkan oleh perusahaan lain yang sejenis. Namun demikian besarnya jumlah
kompensasi yang akan dibayarkan kepada pekerja sangat bergantung pada
kondisi keuangan perusahaan. Untuk itu perusahaan harus terbuka mengenai
kondisi keuangannya dan dikomunikasikan kepada pekerja.

 Hal lain juga karena sebab tingkat produktifitas karyawan maka akan semakin
tinggi pula tingkat kompensasi yang diterima oleh karyawan dari perusahaan.



 Faktor lain yang juga berpengaruh besarnya kompensasi adalah adanya tuntutan
para pekerja dan kemauan perusahaan. Keberadaan serikat buruh akan membuat
posisi buruh menjadi kuat. Mereka dapat menyampaikan segala tuntutannya
melalui lembaga ini. Perusahaan sering kali melakukan negoisiasi atas desakan
serikat buruh terutama ketika mereka menuntut adanya kenaikan gaji/upah.

 Idealnya besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan dapat memenuhi
kebutuhan sandang dan pangan mereka dan keluarganya. Oleh karena itu
kenaikan biaya hidup harus diimbangi oleh naiknya kompensasi yang diterima
karyawan



 Siagian (2003); Sisitem imbalan yang diberlakukan tealah mencerminkan segi
keadilan dalam sisitem tersebut dan pada gilirannya diharapkan menumbuhkan
semangat kerja yang tinggi dikalangan pegawai dengan kata lain system 
kopensasi yang adil memberikan kepuasan kerja.

 Nawawi (1996): Kopensasi bagi organisasi perusahaan berarti
penghargaaan/ganjaran pada para pekerja yang yelah memberikan kontribusi
dalam mewujudkan tujuan melalui kegiatan yang disebut bekerja.



 Internal aligments ( kesamaan internal) mengacu pada perbandingan antara posisi
jabatan atau keahlian dalam perusahaan sendiri. Jadi merupakan perbandingan
antar posisi, atau gaji yang dibayarkan berdasarkan nilai jabatan.

 Dalam hal ini perusahaan secara tegas menyusun job analysis dalam setiap unit
kerja , sehingga didapat suatu gambaran yang jelas dari tugas dan tanggungjawab
dari masing-masing pekerja. Pada job analysis tersebut terdiri dari dua komponen
yaitu job description dan job spesification, berdasarkan kedua hal tersebut
perusahaan menetapkan struktur pengupahan.



External Competitiveness mengacu pada perbandingan tingkat penggajian yang
diberikan oleh organisasi lain sejenis. Ada dua akibat dari strategi ini :

 Bila perusahaan tidak mampu memberikan lebih dari organisasi lain, maka
terdapat kecenderungan karyawan akan keluar

 Bila perusahaan memberikan lebih dari organisasi lain, maka akan berdampak
harga barang/jasa yang diproduksi akan meningkat, hal ini menimbulkan akibat
lain yaitu danpak pada tingkat penjualan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi
kebijakan yang paling efisien dalam hal proses produksinya



 Employee contributions (kontribusi pekerja) mengacu pada pembayaran yang
berdasarkan pada hasil penilaian kerja. Keterkaitan kompensasi dengan kinerja
karyawan sangatlah siginifikan, Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa performance atau prestasi adalah hasil atau apa yang keluar (outcomes) dari
sebuah pekerjaan dan kontribusi mereka pada organisasi.

 Pengukuran hasil kerja karyawan mengacu pada standar kerja yang telah
disepakati antara karyawan dan perusahaan



Robbin (1997) menyatakan bahwa program kompensasi yang efektif harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1. Sederhana : aturan-aturan dalam sistem kompensasi harus ringkas, jelas dan mudah
difahami.

2. Spesifik : jangan hanya mengatakan “hasil lebih banyak” atau “hentikan kecelakaan”.
Para pegawai perlu mengetahui secara tepat tentang apa yang harus mereka kerjakan.

3. Terjangkau : setiap pegawai harus mempunyai peluang yang wajar untuk memperoleh
kompensasi.

4. Terukur : sasaran-sasaran yang terukur adalah dasar untuk membangun rencana-
rencana atau program kompensasi. Program kompensasi akan menjadi tidak ada
manfaatnya bila hasil/prestasi kerja spesifik tidak dapat dikaitkan dengan rupiah yang
dikeluarkan



Menurut Dessler (1992:58), kompensasi pegawai memiliki tiga komponen, yaitu :

1.Pembayaran secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk upah, gaji,
insentif, dan bonus.

2. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan seperti:
asuranasi dan liburan atas dana perusahaan.

3. Ganjaran nonfinansial (nonfinansial rewards) seperti hal-hal yang tidak mudah
dikuantifikasi, yaitu ganjaran-ganjaran seperti : pekerjaan yang lebih menantang,
jam kerja yang lebih luwes, dan kantor lebih bergengsi



Hasibuan (2006)

1. Metode Tunggal

penerapan gaji pokok hanya berdasarkan atas ijazah akhir dari pendidikan formal
yang dimiliki karyawan.

2. Metode Jamak

Penerpan gaji pokok berdasarkan pertimbangan seperti, ijazah akhir, sifat
pekerjaan, pendidikan formal bahkan hubungan keluarga.



S. Sastrohadiwiryo (2003) Patokan umum dalam praktek sisitem kopensasi

1. Individualitas; Kontrak individu anatara majikan dan tenaga kerja yang meliputi
rencana tunjangan, jam kerja, kaitan imbalan dengan kinerja danlain lain.

2. Proses keputusan terbuka

3. Imbalan berdasarkan kinerja

4. Sistem kepantasan yang merata



S.P Hasibuan (2006)

Sistem pembayaran kopensasi

1. Sistem waktu; berdasarkan standar wktu jam, minggu dan bulan. Besarnya
kopensasi berdasarkan lamanya bekerja bukan berdasarkan prestasi kerja.

2. Sistem Hasil; berdasarkan kesatuan unit yang dihasilkan. Kebaikan system ini
adalah memberikan kesempatan pada karyawan yang bersungguh –sungguh
serta berprestasi baik akan mendapatkan imbalan yang stimpal. Jadi prinsip
keadilan benar-benar diterapkan.

3. Sistem Borongan , penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan
dan lama pekerjaan. Besarnya kopensasi sangat bergantung pada kecermatan
kalkulasi.



Tata kelola untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi dibutuhkan
adanya suatu administrasi. Kebijakan administrasi tersebut paling tidak dapat
melingkupi : 

1.Ketersediaan database setiap karyawan dan pimpinan yang ada perusahaan, 
berikut dengan hubungan kerja yang melandasasinya. 

2.Sistem penilaian /evaluasi kerja setiap karyawan maupun pimpinan perusahaan. 

3.Mengkomunikasikan setiap adanya perubahan strategi maupun kebijakan yang 
berkaitan dengan kompensasi, kepada seluruh anggota perusahaan
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COMPONENTS OF TOTAL REMUNERATION

 Base pay: Base pay is the fixed compensation paid to an employee for 
performing specific job responsibilities. It is typically paid as a salary, 
hourly (or in some situations piece rate). There is a tendency towards 
market orientation and the increasing role of qualifications. 

 Contingent pay: Individual contingent pay relates financial rewards to 
the 

 individual performance, organisation or team performance,

 competence, 

 service,

 contribution or 

 skill of individual employees.

Consolidated pay: built into the base pay

Variable pay: provided in the form of cash bonuses (increasing role 
nowadays).

 Employee benefits: Elements of remuneration given in addition to the 
various forms of cash pay.



TYPES OF INDIVIDUAL CONTINGENCY PAYS

 Performance-related: increases basic pay or bonuses 
related to assessment of performance

 Competence-related: Pay increases related to the level of 
competence

 Contribution-related: pay is related both to inputs and 
outputs

 Skill-based: pay is related to acquisition of skills

 Service-related: pay is related to service-time



MAIN TYPES OF EMPLOYEE BENEFITS

 Pension schemes

 Personal (and family) security: different types of insurances

 Financial assistance: loans, house purchase schemes, discount on company 
services…

 Personal needs: holidays, child care, recreation facilities, career breaks…

 Company cars and petrol

 Intangible benfits: quality of working life…

 Other benefits: mobile phones, notebooks…

 Cafeteria systems




