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Tinjauan Mata Kuliah 
 

 

ata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 

mata kuliah konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manuaia yang 

bertujuan membantu Anda dalam menganalisis pengembangan sumber daya 

manusia dalam organisasi berdasarkan konsep pengembangan sumber daya 

manusia.  

Setelah mempelajari mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia  

ini, Anda diharapkan dapat memahami: 

1. peranan strategis pengembangan SDM dalam manajemen SDM, 

2. konsep dan prinsip dasar pelaksanaan pengembangan sumber daya 

manusia, 

3. metode dan jenis program pengembangan sumber daya manusia, 

4. tahapan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, 

5. metode pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia, 

6. model pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia, 

7. proses pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan sumber daya 

manusia, 

8. proses dan hasil pelaksanaan program pengembangan sumber daya 

manusia, 

9. analisis kinerja dan pengembangan karier sumber daya manusia. 

 

Secara umum, setelah mempelajari setiap modul dalam BMP 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cermat sesuai dengan 

petunjuk yang ada serta mengerjakan latihan dan tes yang diberikan, 

diharapkan Anda menguasai pembelajaran yang sudah ditetapkan. 

 

Selamat belajar dan semoga sukses. 
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PETA KOMPETENSI 

MK EKMA5319/3SKS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KU:

Mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai konsep, metode, 

praktik, dan prinsip pengembangan sumber daya manusia

Mahasiswa mampu menganalisis kinerja dan 

pengembangan karier sumber daya manusia

Mahasiswa mampu mengevaluasi proses dan 

hasil pelaksanaan program pengembangan 

sumber daya manusia

Mahasiswa mampu menerapkan proses 

pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan 

sumber daya manusia

Mahasiswa mampu menerapkan model 

pendidikan dalam pengembangan sumber 

daya manusia

Mahasiswa mampu menerapkan model 

pelatihan dalam pengembangan sumber 

daya manusia

Mahasiswa mampu 

menganalisis kebutuhan 

pengembangan sumber daya 

manusia

Mahasiswa mampu 

menerapkan pelaksanaan 

pengembangan sumber 

daya manusia

Mahasiswa mampu 

mendesain program 

pelaksanaan 

pengembangan sumber 

daya manusia

Mahasiswa mampu menjelaskan metode dan jenis 

program pengembangan sumber daya manusia

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip 

dasar pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia

Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia

 


