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ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) perencanaan pendidik 

dan tenaga kependidikan di SD Harapan Nusantara Denpasar, (2) pengadaan 

pendidik dan tenaga kependidikan, (3) pembinaan dan pengembangan pendidik 

dan tenaga kependidikan, (4) promosi dan mutasi pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan, (6) 

kompensasi dan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan. Data yang 

dikumpulkan bersifat kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus 

observasi. Kriteria yang digunakan untuk menentukan keabsahan data adalah 

dengan membicarakan dengan teman sejawat, dan menggunakan bahan 

referensi. Hasil penelitian adalah (1) Sekolah Dasar Harapan Nusantara 

Denpasar sudah melaksanakan perencanaan SDM dengan menganalisis 

kebutuhan pegawai secara sederhana yang kemudian diusulkan kepada pihak 

yayasan. Pihak SD tidak menjelaskan secara detail bagaimana perencanaan 

yang dilakukan selama ini, (2) pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan di 

Sekolah Dasar Harapan Nusantara Denpasar merupakan usulan dari pihak 

sekolah setelah melakukan analisis kebutuhan pegawai. Kemudian pihak 

yayasan yang melakukan proses pengadaan tersebut, (3) pembinaan dan 

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Harapan 

Nusantara Denpasar di internal sekolah dilaksanakan setiap satu semester jadi 

satu tahun ada dua kali pelatihan, sedangkan pelatihan yang diadakan eksternal 

sekolah mengikuti undangan dari dinas pendidikan baik kecamatan maupun 

kota, (4) dipromosikan jabatan jika kinerjanya baik dan bisa dimutasi kemana 

saja jika yayasan membutuhkan, (5) pemberhentian pendidik dan tenaga 

kependidikan di Sekolah Dasar Harapan Nusantara Denpasar tidak pernah 

memperhentikan pegawai, namun pegawai itu sendiri yang meminta berhenti 

dan mundur dari SD karena berbagai macam alasan pribadi. Menurut kepala 

sekolah SD hal tersebut sering terjadi karena faktor seleksi alam, (6) 

kompensasi dan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah 

Dasar Harapan Nusantara Denpasar sudah dilaksanakan walau hanya sebatas 

kemampuan pihak sekolah. 

 

Kata Kunci: manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan. 
 

Pada dunia pendidikan personalia yang ada biasa disebut dengan 

pendidik dan tenaga kependidikan. Pada pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa (1) Tenaga kependidikan bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,  pengawasan, dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan 

pendidikan, dan (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 
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merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,  terutama bagi pendidik  pada  

perguruan tinggi. Berdasarkan undang-undang tersebut, bahwa tugas  yang  

digariskan  oleh  Undang-undang  di  atas  khususnya  untuk pendidik  dan  

tenaga  kependidikan  di  satuan  pendidikan  sekolah,  jelas  bahwa  ujung  

dari pelaksaan tugas adalah terjadinya suatu proses pembelajaran yang 

berhasil. Oleh sebab itu, Tenaga pendidik dan  kependidikan  dalam  proses  pendidikan  

memegang  peranan  penting yang  harus dimanajemen dengan baik  dan benar.  Manajemen 

yang baik dan benar akan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah 

direncanakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas  sehingga peneliti memfokuskan 

penelitian pada (1) Bagaimana perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan di 

Sekolah Dasar Harapan Nusantara Denpasar?, (2) Bagaimana pengadaan 

pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Harapan Nusantara 

Denpasar?, (3) Bagaimana pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga 

kependidikan di Sekolah Dasar Harapan Nusantara Denpasar?, (4) Bagaimana 

promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar 

Harapan Nusantara Denpasar?, (5) Bagaimana pemberhentian pendidik dan 

tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Harapan Nusantara Denpasar?, (6) 

Bagaimana kompensasi dan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan di 

Sekolah Dasar Harapan Nusantara Denpasar? 

Fokus di atas bertujuan untuk (1) Mengetahui perencanaan pendidik dan 

tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Harapan Nusantara Denpasar, (2) 

Mengetahui pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar 

Harapan Nusantara Denpasar, (3) Mengetahui pembinaan dan pengembangan 

pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Harapan Nusantara 

Denpasar, (4) Mengetahui promosi dan mutasi pendidik dan tenaga 

kependidikan di Sekolah Dasar Harapan Nusantara Denpasar, (5) Mengetahui 

pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Harapan 

Nusantara Denpasar, dan (6) Mengetahui kompensasi dan penghargaan 

pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Harapan Nusantara 

Denpasar. 
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Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan menambah wawasan 

tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dan dapat memberi 

konstribusi Sekolah Dasar Harapan Nusantara Denpasar tentang manajemen 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

Definisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Menurut undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2, Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik juga bisa dikatakan 

Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan, sebagaimana juga yang disebutkan dalam 

undang-undang No. 20 tahun 2003,  pasal 1 (BAB 1  Ketentuan umum).  

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 

diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (UU No. 20 

tahun 2003 psl 1, BAB 1 Ketentuan Umum)  atau Merupakan tenaga yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan.(UU No.20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 1). 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidik 

itu bisa dikatakan tenaga kependidikan, sedangkan tenaga pendidikan tidak bisa 

dikatakan pendidik. 

Tugas dan Fungsi Pendidik 

Tugas dan fungsi pendidik Menurut Undang- Undang dalam Undang–

Undang Sisdiknas Bab XI  pasal 39, 40 dan 42 sebagaimana dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, bahwa guru memiliki tugas 

sebagai berikut: Memiliki akademik yang berlaku, Memiliki kompetensi 

pedagogik, memiliki kompetensi kepribadian, Memiliki kompetensi sosial, 

Memiliki kompentensi profesional. Selain tugas- tugas tersebut, seorang guru 

juga mempunyai fungsi yang juga penting sebagaimana dalam UU No. 14 
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Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dikatakan bahwa guru sebagai tenaga 

profesioanal berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran sebagai agen 

pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Tugas dan Fungsi Tenaga Kependidikan 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 

Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Manajemen tenaga kependidikan mencakup: a. Perencanaan pegawai, b. 

pengadaan pegawai, c. pembinaan dan pengembangan pegawai, d. promosi dan 

mutasi, e. pemberhentian pegawai, f. kompensasi dan penghargaan. Hal-hal 

tersebut mutlak dilakukan oleh seorang kepala sekolah secara serius, baik, dan 

benar agar apa yang diharapkan dari para tenaga kependidikan dapat terealisasi 

dengan tepat sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai sehingga 

dapat menjalani tugas dan pekerjaannya dengan optimal.  

Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Perencanaan manajemen pendidik dan kependidikan (SDM) adalah 

pengembangan dan strategi serta penyusunan tenaga pendidik dan 

kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di 

masa depan. Perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi 

manajemen SDM. Walaupun merupakan langkah awal yang harus 

dilaksanakan, perencanaan ini ini, segala fungsi SDM dapat dilaksanakan 

dengan efektif efesien. 

Pengadaan SDM 

Sebelum melakukan pengadaan SDM, Kepala sekolah terlebih dahulu 

harus menganalisis dan merencanakan kebutuhan SDM baik secara kuantitas 

dan kualitas. Setelah diketahui kebutuhan SDM, kepala sekolah melakukan 

rekruitmen untuk mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan dengan cara 

mengumumkannya di media-media elektronik dan cetak. 

Perekrutan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Melihat pada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 43 

ayat 2 Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga 
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kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan 

satuan pendidikan formal. 

Menetapkan Calon yang dapat diterima 

Penetapan atas calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh 

atasan langsung  atau  oleh  bagian  personalia/kepegawaian.  Keputusan  ini  

merupakan akhir   dari  kegiatan   penyelenggaraan   seleksi. Untuk 

mengantarkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan kegiatan-

kegiatan penempatan, penugasan, dan orientasi.  

Pembinaan dan pengembangan pegawai 

Pada pasal 40 ayat 1c Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 

disebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh 

pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Pembinaan 

atau pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha 

mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap 

pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen 

organisasi dan jenjang pendidikan.  

Promosi dan Mutasi 

Promosi adalah perpindahan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi 

dimana memperbesar authory dan responsibility, sehingga kewajiban, hak, 

status, dan penghasilan semakin besar. Promosi ini penting bagi pegawai, 

karena ada kepercayaan dan pengakuan terhadap kemampuan serta kecakapan 

pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.  

Kompensasi dan Penghargaan 

Kompensasi merupakan suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan diperoleh imbalan dalam 

bentuk prestasi kerja dari karyawannya.  

Suatu penghargaan adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk 

material dan non material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada 

karyawannya agar mereka dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi dan 

berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan, dengan kata lain 

pemberian penghargaan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivits dan 

mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam 

perusahaan.  
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Pemberhentian Pegawai 

Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. 

Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan 

tenaga kerja dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus 

mendapat perhatian serius dari pimpinan. Adapun proses pemberhentian 

dilakukan sebagai berikut: musyawarah karyawan dengan pimpinan, 

musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan, pemutusan berdasarkan 

Keputusan Pengadilan Negeri. 

Metode Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 

manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dasar Harapan 

Nusantara Denpasar Bali. Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, 

karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif.  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus 

observasi. Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan 

pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu 

tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu .  

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan temuan observasi terhadap 

berbagai fenomena yang ada maupun wawancara yang dilakukan peneliti 

sebagai instrumen penelitian (key instrumen) pada latar penelitian yang alami 

secara langsung. Hal ini merupakan alasan penting kehadiran peneliti sangat 

diharuskan. 

Kehadiran peneliti mulai tanggal 11 Mei 2015 di Sekolah Dasar 

Harapan Nusantara Denpasar Bali betul-betul sangat memanfaatkan waktu 

seoptimal mungkin untuk menggali data, baik dengan wawancara, 

dokumentasi, mengamati dan banyak hal yang lain yang dilakukan peneliti 

untuk memperoleh data. 

Hasil dan Pembahasan 

Perencanaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pegawai) 

Prosedur perencanaan SDM menetapkan secara jelas kualitas dan 

kuantitas SDM yang dibutuhkan. Mengumpulkan data dan informasi tentang 

SDM. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 

Menetapkan beberapa alternative. Memilih yang terbaik dari alternative yang 



ARTIKEL MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD HARAPAN NUSANTARA 

DENPASAR-BALI 

2015 

 NIDN 0715017604 

 

7 
 

ada menjadi rencana. Menginformasikan rencana kepada para pegawai untuk 

direalisasikan. Metode PSDM, dikenal atas metode nonilmiah dan metode 

ilmiah. Metode nonilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan 

atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaanya saja. 

Rencana SDM semacam ini risikonya cukup besar, misalnya kualitas dan 

kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya 

timbul mismanajemen dan pemborosan yang merugikan perusahaan.  Metode 

ilmiah diartikan bahwa PSDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari 

data, informasi, dan peramalan (forecasting) dari perencananya. Rencana SDM 

semacam ini risikonya relative kecil karena segala sesuatunya telah 

diperhitungkan terlebih dahulu. 

Adapun SD Harapan Nusantara Denpasar Bali memang sudah 

melaksanakan perencanaan SDM dengan menganalisis kebutuhan pegawai 

secara sederhana yang kemudian diusulkan kepada pihak yayasan. Pihak SD 

tidak menjelaskan secara detail bagaimana perencanaan yang dilakukan selama 

ini. 

Menurut SD dan yayasan Harapan Nusantara Denpasar Bali 

menggunakan Metode nonilmiah dalam perencanaan SDM yang diartikan 

bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan 

perkiraan-perkiraan dari perencanaanya saja. Rencana SDM semacam ini 

risikonya cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas pegawai tidak sesuai 

dengan kebutuhan sekolah. Akibatnya timbul mismanajemen dan pemborosan 

yang merugikan sekolah.    

Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pegawai) 

Hasibuan (2007) mengatakan bahwa “Pengadaan adalah proses 

penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan 

karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan”. 

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2009) yang 

menyatakan bahwa “Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi”. 

Di SD Harapan Nusantara Denpasar Bali menganalisis kebutuhan guru 

dan hanya mengusulkan kebutuhan guru kepada pihak yayasan. Untuk 
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selanjutnya yayasan yang melakukan proses promosi, rekruitmen, dan 

pengadaan pegawai. Pengadaan tersebut tidak dijelaskan apakah pengadaan 

pegawai tersebut berdasarkan pada analisis pekerjaan (job analysis), uraian 

pekerjaan (job description), spesifikasi pekerjaan (job specification), 

persyaratan pekerjaan (job requirement), dan evaluasi pekerjaan (job 

evaluation), pengayaan pekerjaan (job enrichment), perluasan pekerjaan (job 

enlargement), dan penyederhanaan pekerjaan (work simplification). 

 Pembinaan dan Pengembangan Pegawai 

  Pembinaan lembaga/institusi dapat menyelenggarakan program-

program seperti seminar, lokakarya, simposium serta menerapkan sistem 

pembinaan seperti: 1) Sistem karier 2) Sistem prestasi kerja 3) Sistem kenaikan 

pangkat, namun pembinaan juga dapat dilakukan secara mandiri dengan cara 

kursus, membaca artikel, membaca buku, serta menggunakan internet sebagai 

media untuk menambah wawasan. 

  Pengembangan lebih dititik beratkan pada peningkatan kemampuan 

(ability) melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang, pemberian 

kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu pengembangan 

diri para tenaga pendidik dan kependidikan dimana pengembangan diarahkan 

untuk menyiapkan tenaga pendidik/kependidikan guna memegang tanggung 

jawab atas suatu jabatan atau pekerjaan di masa yang akan datang. Strategi 

pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi proses dan langkah-

langkah yang cukup kompleks meliputi: 1) Analisis kinerja Analisis dilakukan 

dengan prosedur analisis kinerja yang dapat dimulai dengan melihat dan 

membandingkan antara kinerja rill tenaga pendidik/kependidikan dengan 

standar kinerja yang sudah ditetapkan, apakah sudah sesuai atau tidak dengan 

standar kinerja yang telah dipatok. Apabila terjadi ketidaksusuaian maka 

selanjutnya dilakukan proses investigasi terhadap masalah atau kendala-

kendala yang mempengaruhi kinerja tenaga pendidik/kependidikan. Dan proses 

yang terakhir adalah problem solving yaitu bagaimana solusi untuk 

memecahkan permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi. 2) Analisis 

kebutuhan Analisis kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan 

kependidikan didasarkan pada hasil analisis kinerja. Beberapa langkah yang 

perlu dilakukan yaitu : a) Mengidentifikasi standar kinerja tenaga pendidik dan 
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kependidikan. b) Mengidentifikasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. 

c) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tenaga pendidik dan 

kependidikan. 3) Analisis sumber daya.  

  Berdasarkan teori di atas, baik pihak yayasan dan SD Harapan 

Nusantara Denpasar Bali belum secara detail mengikuti teori, namun 

pembinaan dan pengembangannya hanya sebatas pembinaan kompetensi 

akademik dan non akademik sebatas jangka pendek yang dilakukan setiap 

semester dan jika ada undangan dari pihak diknas.  

Promosi dan Mutasi 

Promosi adalah perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi 

dimana memperbesar authority dan responbility, sehingga kewajiban, hak, 

status dan penghasilannya semakin besar. Promosi penting bagi pegawai, 

karena ada kepercayaan dan pengakuan terhadap kemampuan serta kecakapan 

pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.  

Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang 

dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) dalam 

suatu lembaga. 

Menurut Bapak Drs. I Ketut Killa, M.M. yang hampir sama dengan 

penyataan Ibu Ni Putu Nopyani, S.Pd (Kepala SD). Beliau berdua tidak 

menjelaskan secara detail tentang promosi dan mutasi pegawai di SD, akan 

tetapi Beliua hanya menyampaikan, bahwa suatu saat para pegawai harus siap 

dan bisa saja dipromosikan jabatan jika kinerjanya baik dan bisa dimutasi 

kemana saja jika yayasan membutuhkan.   

Pemberhentian Pegawai 

Dalam pasal 150/UU KETENAGAKERJAAN NO. 13/2003 Ketentuan 

mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang meliputi 

pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum 

atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan 

hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial 

dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang 

lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seorang 

karyawan baik secara terhormat ataupun dipecat. Biasanya disebabkan hal-hal 
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berikut :a. Karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, b. Perilaku 

dan disiplinnya kurang baik, c. Melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib 

perusahaan, d. Tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan 

lain, dan e. Melakukan tindakan amoral dalam perusahaan, f. Melakukan 

penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau  uang milik 

perusahaan; g, Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan; h, Mabuk, meminum minuman keras yang 

memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya di lingkungan kerja; i. Melakukan perbuatan asusila atau 

perjudian di lingkungan kerja; j. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau 

mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; dan masih 

banyak lagi alasan yang lain yang dapat memperhentikan pegawai. 

Di yayasan dan SD Harapan Nusantara Denpasar Bali tidak pernah 

memperhentikan pegawai, namun pegawai itu sendiri yang meminta berhenti 

dan mundur dari SD karena berbagai macam alasan pribadi. Menurut kepala 

sekolah SD hal tersebut sering terjadi karena faktor seleksi alam.   

Kompensasi dan Penghargaan 

Kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

bagaimana dan mengapa orang-orang memilih untuk bekerja di sebuah organisasi 

daripada organisasi lainnya. Para pemberi kerja harus agak kompetitif dengan 

beberapa jenis kompensasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang 

kompeten.  

Berdasarkan penjelasan di atas, kompensasi dan penghargaan sangat 

dibutuhkan pegawai untuk memotivasi dirinya dalam bekerja. Meskipun kedua 

hal tersebut berupa non finansial. Pemberian kompensasi dan penghargaan 

harus diberikan pihak sekolah kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang 

ada di SD Harapan Nusantara Denpasar Bali, karena dengan pemberian 

tersebut menunjukkan kepedulian lembaga kepada pegawainya. 

Hal ini sudah dilaksanakan pihak SD Harapan Nusantara Denpasar 

walau hanya sebatas kemampuan pihak sekolah. 

Penutup 

Kesimpulan 
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Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kedudukan 

yang sangat penting dalam lembaga pendidikan. Keberadaan  pendidik dan 

tenaga kependidikan tersebut perlu adanya manajemen yang baik untuk 

mengelolanya. karena dari sistem pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan 

yang baik dan benar dapat dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan harus 

memperhatikan perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan 

pengembangan pegawai, promosi dan mutasi pegawai, cara pemberhentian 

pegawai, dan kompensasi serta penghargaan pegawai. Ke enam hal tersebut ada 

proses tahapan yang harus dilaksanakan dalam implementasinya supaya tidak 

ada kesalahan yang besar pada organisasi.  

Saran 

Semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan baik pihak negeri 

maupun swasta harus lebih meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikannya, sehingga pendidikan di Indonesia akan lebih meningkat 

dengan baik dan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. 
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