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BAB 1 

DIMENSI STRATEGIS PERENCANAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

 

 

 

 

A. Repositioning Peran Sumber Daya 
Manusia. 

 

paya repositioning pada dasamya 

merupakan transformasi peran yang 

menuntut kemampuan, cara kerja, cara 

pikir dan peran baru dari sumber daya manusia. 

Untuk dapat melakukan proses repositioning dengan 

baik maka organisasi perlu mempersiapkan sumber 

daya manusia yang mampu bersaing di masa depan. 

Repositioning perilaku sumber daya manusia berkaitan 

dengan peningkatan inisiatif bekerja dalam diri 

seseorang dan untuk itu diperlukan etos kerja yang 

baik. Sementara repositioning kompetensi sumber daya 

U
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manusia berkaitan dengan peningkatan kualitas dari 

sumberdaya manusia lengkap dengan sumber daya 

manusia yang dibutuhkan. Mengubah pemahaman 

peran sumber daya manusia: command to coordination 

dapat memakai dua pendekatan, yakni: 

1). a dimate for well being: employees senses that 
practices in selection,training and reward meets 
their needs, can create satisfied employees where 
positf fully spoiler over to customer (Bower & 
Lawler III, 1993; 1995) 

2). Adimate for sense: employees of superior support 
like as: Research & Development and cooperative 
support that influence service quality is a a1re 
wide and faifthfully its debuging (Bower & 
Lawler III, 1995). 

 

 Berdasarkan pendekatan tersebut pimpinan 

sumber daya manusia diharapkan mampu 

mengkoordinasikan semua elemen organisasional 

untuk dikelola secara bersama dengan harapan dapat 

meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan.  

Masalah proses repositioning menyangkut tantangan 

peran sumber daya manusia yang menuntut berbagai 

macam peningkatan kualitas dalam diri pegawai. Suka 

atau tidak sumber daya manusia harus dikembangkan 

dulu sebelum dinyatakan layak untuk menjalankan 

peran sumber daya manusia strategis.  
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Beberapa nilai inti sumber daya manusia yang 

ingin dicapai adalah: hubungan proaktif di antara 

strategi dan kompetensi, prinsip bahwa orang dapat 

dikembangkan, konsistensi pencapaian tujuan, 

kepercayaan dan pembagian wewenang pekerjaan, 

saluran terbuka dalam proses komunikasi, orientasi 

pencapaian tujuan serta partisipasi. Perlu 

dikembangkan pemahaman persepsi peran sumber 

daya manusia yang tadinya hanya dapat mengerjakan 

apa yang dapat dia kerjakan menjadi peran strategis 

sumber daya manusia yang dipersepsikan sebagai 

pegawai yang dapat menghasilkan apa yang dia 

pandang cukup baik untuk organisasi.  

 Dapat disimpulkan bahwa organisasi yang ingin 

survive dalam lingkungan persaingan yang ketat harus 

melakukan repositioning peran sumber daya manusia 

dengan perencanaan dan pengembangan SDMnya 

melalui kegiatan melatih (investasi) dan melatih 

kembali (reinvestasi) sumber daya manusia baik dalam 

aspek perilaku maupun kompetensi sumber daya 

manusia. 
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Repositioning Perilaku Sumber Daya Manusia 
 

Dalam membangun organisasi yang mempunya 

keunggulan kompetitif dibutuhkan adanya model 

manajemen sumber daya manusia yang tepat, 

diantaranya ada tiga strategi untuk mencapainya, 

yaitu :  

(1) Strategi Inovasi  

Digunakan untuk mengembangkan produk atau 

jasa yang berbeda dari para pesaing. Perilaku 

pegawai yang diperlukan adalah tingkat kreativitas 

tinggi, berfokus pada jangka panjang, mempunya 

tingkat kerjasama yang tinggi, perilaku mandiri, 

cukup memiliki perhatian pada kualitas dan 

kuantitas, seimbang dalam orientasi proses dan 

hasil, penerimaan resiko pada tingkat yang lebih 

tingg serta toleransi yang cukup tinggi terhadap 

ketidakpastian. Sebagai implikasinya, dalam 

mengelola pegawai sebaiknya memberikan sedikit 

pengawasan, memilih pegawai yang mempunyai 

ketrampilan tinggi, memberikan sumber daya yang 

lebih banyak untuk eksperimen dan melakukan 

penilaian kinerja jangka panjang. 
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(2) Strategi Kualitas.  

Lebih mengutamakan pada penawaran produk 

atau jasa yang lebih berkualitas, meskipun 

produknya sama dengan pesaing. Strategi kualitas 

perlu didukung dengan profil perilaku pegawai 

sebagai berikut:  

 Perilaku yang relatif berulang dan dapat 

diprediksi,  

 Berfokus pada jangka menengah,  

 Cukup mau melakukan kerjasama,  

 Mandiri,  

 Perhatian yang tinggi terhadap resiko dan  

 Cukup mempunyai komitmen terhadap tujuan 

organisasi.  

Sebagai implikasinya strategi kualitas melibatkan 

komitmen dan pemanfaatan pegawai secara lebih 

besar. 

 

(3) Strategi pengurangan biaya 

Menekankan pada usaha organisasi untuk 

menjadi produsen dengan penawaran harga 

produk rendah. Beberapa dimensi peran perilaku 

pegawai yang diperlukan untuk mendukung 

penerapan atau implikasi tiga strategi di atas tentu 
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akan berbeda-beda, hal ini dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 Perilaku pegawai yang relatif berulang dan 

dapat diprediksi,  

 Berfokus jangka pendek,  

 Lebih mengutamakan pada kegiatan individual 

dan otomatisasi,  

 Cukup memberikan perhatian terhadap 

kualitas, 

 Perhatian terhadap kuantitas output lebih 

tinggi, 

 Kurang berani menanggung resiko dan  

 Lebih menyukai kegiatan yang bersifat stabil.  

Sebagai implikasinya, organisasi akan banyak 

menggunakan pegawai yang part time, sub kontrak, 

menyederhanakan pekerjaan dan prosedur 

pengukuran, melakukan otomatisasi, tantangan 

aturan kerja dan fleksibilitas penugasan. 

 

Repositioning Kompetensi Sumber Daya 
Manusia 

 
Peran strategi sumber daya manusia juga 

menyangkut masalah kompetensi sumber daya 

manusia baik dalam kemampuan teknis, konseptual 
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dan hubungan manusiawi. Upaya repositioning 

kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan 

merubah pemahaman organisasi tentang peran 

sumber daya manusia yang semula people issues 

menjadi people related business issues. People issues 

didefinisikan sebagai isu organisasi yang hanya 

dikaitkan dengan orang organisasi saja (business 

competence is only business people). Artinya eksekutif 

organisasi kecuali eksekutif sumber daya manusia 

tidak pedu tedalu banyak terlibat dalam perencanaan 

strategi organisasi yang akan diambil.  

Sebagai implikasinya kompetensi pegawai atau 

eksekutif sumber daya manusia cenderung kurang 

diakui. Setelah pergeseran paradigma manajemen 

sumber daya manusia maka pemahaman tersebut 

berubah menjadi people related business issues (business 

competence is for every business people in the organization 

induded Human Resources Management People or 

Executives). 

People related business issues didefinisikan 

sebagai persoalan organisasi yang selalu dikaitkan 

dengan peran serta aktif sumber daya manusia. Isu ini 

berkembang oleh karena adanya tendensi seperti: 

people, service and profit, 100% customer service, challenge 
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and opportunities, no lay off, guaranteed for treatment, 

survey or feed back or action, promote for work, profit 

sharing and open door policy.  

Tendensi-tendensi ini memiliki implikasi yang 

menuntut kontribusi aktif semua pihak yang ada 

dalam organisasi terutama pegawai. Dengan adanya 

kecenderungan tersebut maka peran sumber daya 

manusia akan semakin dihargai terutama dalam hal 

kompetensi SDM untuk pengelolaan organisasi. Peng-

hargaan terhadap kompetensi sumber daya manusia 

memang diperlukan karena hal tersebut akan 

mempengaruhi keefektifan kegiatan organisasi. 

 Sumber daya manusia yang dihargai akan 

bekerja dengan sepenuh hati untuk memberikan yang 

terbaik bagi organisasi. Berbagai kompetensi ini tentu 

hanya dimiliki oleh seorang pimpinan yang mau 

bekerja keras dan memiliki kemampuan tinggi 

terutama untuk penugasan intemasional artinya yang 

mampu berinteraksi secara simultan dengan orang 

luar negeri yang berbeda status, budaya, bahasa, 

ataupun kebiasaan yang lainnya. Maka terkait dengan 

peran strategis sumber daya manusia ada beberapa 

keahlian yang harus dikuasai oleh seorang pimpinan. 
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Berbagai kompetensi atau keahlian dari 

pimpinan temyata terkait dengan beberapa upaya 

pengelolaan organisasi terhadap berbagai aspek 

bidang pengetahuan yang harus dikuasai oieh seorang 

pimpinan (people related business issues). Secara 

terperinci berbagai tipe pengelolaan tersebut dapat 

disajikan pada tabel 1 

Tabel 1. 
Pengelolaan People Related Business Issues 

 
Bidang Elemen Penting  

Kompetensi Pegawai 
Kompetensi transformasional, 
berbasis input dan output 

Diversitas Angkatan Kerja 
Ras, Jenis kelamin, Umur dan 
Bahasa 

 

Dukungan Keuangan 
Customer values dan kompetensi 
pimpinanial 

 

Globalisasi Pegawai 
.Expatriate, Diversitas, 
Standarisasi SDM Intemational 

-
.

Sumber: Diolah dari Schuller, 1990; 1993 
 (dengan Hauber); 1996 (dengan Jackson) 

 

 Pengelolaan Kompetensi Pegawai. 

Pengelolaan ini meliputi beberapa 

kompetensi sumber daya manusia seperti: 

kompetensi berbasis input, kompetensi 

transformasional dan kompetensi berbasis output. 

Kompetensi berbasis input lebih menekankan pada 

manager-strategy fit melalui proses pengangkatan 
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pegawai untuk organisasi secara keseluruhan 

dalam bentuk integrasi sumber daya manusia. 

Kompetensi transformasional lebih menekankan 

inovasi dan pemanfaatan kewirausahaan melalui 

proses pembentukan dan sosialisasi perilaku 

pegawai atas dasar kreativitas, kerja sama dan 

saling percaya. Kompetensi berbasis output lebih 

menekankan pada keterlibatan yang lebih tinggi 

dari pegawai melalui proses pembelajaran positif, 

pembangunan reputasi yang baik dan hubungan 

yang positif dengan para stakeholder. 

 Pengelolaan Diversitas Angkatan Kerja. 

Merupakan pengelolaan terhadap berbagai 

aspek yang membedakan sumber daya manusia 

satu sama lain, seperti: ras, jenis kelamin, umur, dan 

bahasa.  

 Pengelolaan Dukungan Keuangan 

Diartikan sebagai upaya yang membuat staf 

sumber daya manusia dan pimpinan lini mampu 

mendukung upaya organisasi untuk mencapai 

tujuan dalam suatu lingkungan yang lebih flat, 

bersih dan fleksibel. Untuk merealisasikan hal 

tersebut mutlak diperlukan pengembangan sumber 

daya manusia melalui pengelolaan keunggulan 
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kompetitif meliputi: kemampuan organisasi 

merumuskan strategi guna memaksimalkan profit 

dan membuat organisasi mempunyai nilai transaksi 

yang baik, unik dan tidak dapat ditiru pesaing di 

mata pelanggan (customer values). 

 Lado and Wilson (1994) menambahkan satu 

kompetensi lagi yaitu kompetensi pimpinan yakni 

pimpinan sumber daya manusia memiliki peran 

dalam pembentukan visi strategik, penyusunan 

model organisasional dan adaptasi terhadap 

tantangan lingkungan. 

 Pengelolaan Globalisasi Pegawai. 

Upaya untuk menanamkan kesadaran akan 

pentingnya pengetahuan akan globalisasi dalam 

praktek organisasi. Globalisasi akan membuat 

tantangan khusus terutama bagi para profesional 

terutama dalam dekade 90-an. Beberapa aspek 

pengetahuan akan globalisasi yang perlu diketahui 

misalnya, meliputi pemahaman tentang expatriate, 

kebijakan sumber daya manusia negara 

berkembang, penugasan intemasional, standarisasi 

intemasional dan diversitas sumber daya manusia.  
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B. Implikasi Repositioning Peran Sumber 
Daya Manusia 

 
Untuk menunjang proses repositioning peran 

sumber daya manusia, beberapa upaya 

customerizing peran sumber daya manusia yang 

dapat dipakai sebagai pertimbangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kondisi wajar segala aktivitas sumber daya 

manusia melalui pendefinisian tanggung jawab 

departemen sumber daya manusia untuk 

memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. 

Faktor kuncinya adalah time and money management, 

motivating, quality work of life and competency. 

2. Agenda aksi sumber daya manusia melalui 

pelaporan periodik dari pimpinan sumber daya 

manusia kepada pimpinan puncak perihal tugas-

tugasnya. Kuncinya adalah people is the most 

important factor. 

3. lmplementasi agenda aksi sumber daya manusia 

melalui pemberian tanggung jawab pekerjaan yang 

tepat sesuai dengan kapabilitas staf sumber daya 

manusia. Kuncinya adalah the right man on th£ right 

jobs. 
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4. Evaluasi dan validasi aktivitas sumber daya 

manusia melalui pembelajaran para eksekutif 

sumber daya manusia untuk berperilaku seperti 

orang organisasi. Kuncinya adalah large 

contribution to company with the fairly competition and 

increase the cost control. 

Berdasarkan pada empat faktor customerization 

di atas maka organisasi akan dapat melakukan 

repositioning divisi sumber daya manusia yang akan 

meliputi peran baru, kompetensi baru; hubungan baru, 

cara berpikir dan cara kerja baru pimpinan lini dan 

pimpinan sumber daya manusia. Kemudian dari 

proses repositioning selanjutnya dihasilkan divisi 

sumber daya manusia baru di mana terdiri dari para 

staf sumber daya manusia yang peduli terhadap isu 

organisasi, berfokus pada pelanggan, bekerja dalam 

kelompok dan memiliki tipe perencanaan bottom-up. 

Peran baru pimpinan sumber daya manusia 

diharapkan memiliki dampak positif terhadap 

keefektifan pengembangan organisasiona1. Karena 

pada dasamya eksekutif sumber daya manusia dapat 

menjadi agen tantangan organisasi yang handal.  
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Pencapaian Peran Strategi  
Sumber Daya Manusia 

 
 

Peran strategis sumber daya manusia sebagai 

outcome proses repositioning diharapkan dapat 

memberikan kontribusi signifikan dalam perencanaan 

strategi organisasi. Hal ini berarti pencapaian peran 

strategi sumber daya manusia sudah selayaknya 

dimulai dari analisa kompetensi sumber daya manusia 

dan perilaku sumber daya manusia. Pencapaian peran 

strategis sumber daya manusia dapat dilakukan 

dengan beberapa tahapan, diantaranya connecting role, 

enabling role, monitoring role, inovating role dan adapting 

role, Secara jelas dapat dilihat pada tabel 2 di bawah 

ini: 
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Tabel 2.   
Beberapa Kategori Peran Departemen SDM  

yang Strategis 
 

Elements  Description 

Connecting role  Linking the HR role to the business role. 

  
Know the needs of the business, where its going,
where it should be going and helping to get there. 

  
Increase involvement in the key issues strategy 
direction. 

   

Enabling role 
Customerization: viewing everbody whether 
internal or extemal to the organization as a 
customer and their putting first.  

  

Monitonng role 
Using of computer technology and human 
resources information sistem. 

  

Inovating role 
Using contribution assestment to measure 
efficiently and effectiveness of HRD. 

  

Adapting role 
Using of flexible role model to dilute the 
bureaucration. 

Sumber: Diolah dari Schuller and Hauber, 1993; 
Torraco, 1995. 

 

Beberapa peran tersebut dapat dikategorikan 

sebagai peran strategis sumber daya manusia karena 

terkait langsung dengan kegiatan organisasi, 

diantaranya: 
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1. Menjadi partner pimpinan dalam pelaksanaan 

strategi. Artinya pimpinan sumber daya manusia 

mampu untuk melakukan audit organisasional, 

menemukan metode pengembangan yang tepat 

dan terakhir melakukan prioritas dalam penentuan 

skala dan pelaksanaan tindakan. 

2. Menjadi eksekutif administratif yang ahli. Artinya 

pimpinan sumber daya manusia tentunya bukan 

hanya terampil dalam pekerjaan administrasi 

belaka tetapi juga terampil dalam pekerjaan 

pimpinan yang membutuhkan pengambilan 

keputusan yang tepat, cepat dan benar. 

3. Menjadi eksekutif juara, artinya mampu menjadi 

panutan bagi pegawai lain serta fasilitator dan 

motivator jika pegawai lain mengalami kesulitan. 

4. Menjadi agen tantangan, artinya menjadi inovator 

dalam arti antisipasi tantangan lingkungan 

organisasi yang terjadi di sekitamya.  
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BAB 2 

ASPEK UMUM PERENCANAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 
 

 

 

 

 

A. Pengertian Perencanaan SDM 

ndrew E. Sikula (1981:145) 

mengemukakan: 

"Human resource of manpower planning has 

been defined as the process of determining 

manpower requirements and the means fOI meeting those 

requirements in order to carry out the inlcgralec plans of the 

organization"(Perencanaan sumber daya manusia atau 

perencanaan pegawai didefinisikan sebagai proses 

menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti 

mempertemukan kebutuhan tersebut agar 

pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana 

organisasi). 

 

A
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George Milkovich dan Paul C. Nystrom, (Dale 

Yoder, 1981 :173) mendefinisikan bahwa: "Manpower 

planning is the process (induding forecasting, developing, 

implementing, and controling) by which of form ensures 

that i has the right number of people and the right places, at 

the economically most useful” (Perencanaan pegawai 

adalah proses peramalan, pengembangan, 

pengimplementasan, dan pengontrolan yang 

menjamin Perencanaan & Pengembangan SDM 

organisasi dengan memaparkan data mengenai 

kesesuaian jumlah peggawai, penempatan pegawai 

secara benar, waktu yang tepat, yang sangat 

bermanfaat secara ekonomis). 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka 

perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan 

pegawai dapat diartikan sebagai suatu proses 

menentukan kebutuhan akan pegawai berdasarkan 

peramalan pengembangan, pengimplementasian, dan 

pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi 

dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah 

pegawai, penempatan pagawai yang tepat dan 

bermanfaat secara ekonomis. 
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Pada dasamya perencanaan SDM merupakan: 

• Kegiatan berpikir karena merencanakan berarti 

melibatkan diri pada kegiatan konseptual sebelum 

tindakan dilakukan. 

• Pengambilan keputusan tentang hal-hal yang akan 

dikerjakan di masa depan. 

• Meletakkan dasar-dasar yang rasional untuk 

berbagai usaha/kegiatan masa depan dengan 

tujuan mempengaruhi, mengendalikan tantangan 

yang diduga akan terjadi. 

• Proses seleksi dan usaha mengaitkan antara fakta 

dengan asumsi dalam penyusunan program kerja 

yang dirasakan perlu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

• Usahakan persiapan yang terarah dan sistematis 

tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan. 

• Upaya mencapai tujuan organisasi secara 

maksimal serta lebih menjamin organisasi dengan 

tersedianya pegawai yang tepat untuk menduduki 

berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan pada 

waktu dan tempat yang tepat, yaitu dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang tdah 

dan akan ditetapkan. Hal ini meliputi:                    
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(1) penunaian kewajiban sosial organisasi, (2) 

pencapaian tujuan organisasi, dan (3) pencapaian 

tujuan-tujuan pribadi pegawai yang bersangkutan. 

   

  Dengan demikian melalui perencanaan, 

setidaknya dapat menjawab pertanyaan : 

a) Apa target organisasi pada kurun waktu tertentu di 

masa depan? 

b) Berapa lama target organisasi tersebut dapat 

dicapai? 

c) Siapa yang bertanggungjawab melaksanakan 

pekerjaan tersebut? 

d) Kepada siapa pekerjaan tersebut 

dipertanggungjawabkan? 

e) Apakah sudah ada Standard Operating Prosedumya? 

f) Apakah sudah ada timeschedul-nya? 

g) Apakah sudah ada action plan-nya? 

h)Apa latar belakang pertimbangannya sehingga 

kegiatan tersebut perlu dilaksanakan segera? 

 

Perencanaan SDM juga dapat diartikan proses 

penyusunan seperangkat kebijakan-kebijakan program 

SDM yang terpadu untuk mencapai tujuan organisasi 

dan SDM. 
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Perencanaan SDM mencakup dua hal yaitu:  

(1) Perencanaan Kepegawaian (employment planning),   

(2)  Perencanaan Program (program planning).  

 

Perencanaan kepegawaian (employment planning) 

adalah menentukan kualifikasi SDM, yang dibutuhkan 

organisasi baik dalam jangka pendek, menengah dan 

jangka panjang termasuk jumlah SDM yang 

dibutuhkan untuk tercapainya tujuan organisasi. 

Untuk itu pimpinan SDM dituntut untuk mampu 

memperkirakan suplai dan permintaan terhadap SDM. 

Sedangkan perencanaan program (program 

planning) menyangkut pemilihan SDM yang paling 

efektif yang berpusat pada kelebihan maupun 

kekurangan SDM. Perencanaan program mencakup 

pengoordinasian program-program guna memenuhi 

rencana SDM dalam bidang kegiatan yang berbeda. 

Program haruslah dapat membantu pimpinan dalam 

mengantisipasi dan. memenuhi kebutuhan tantangan 

relatif terhadap perolehan, penyebaran, dan pendaya-

gunaan orang-orang. Perencanaan program mencakup 

sistem berbagai macam personalia dan aktivitas 

hubungan pegawai, tindakan-tindakan, dan rencana--

rencana yang cocok satu sama lainnya. 
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  Dengan demikian perencanaan SDM yang baik, 

adalah jika memenuhi beberapa kriteria, seperti: 

1) Perencanaan SDM berkaitan langsung dengan 

tujuan yang hendak dicapai organisasi, karena 

pada dasamya sasaran organisasi adalah mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2) Perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan 

datang. 

3) Perencanaan selalu meliputi keputusan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan. 

4) Perencanaan yang memiliki perhitungan yang 

akurat, teruji, fleksibel, dapat 

dipertanggungjawabkan, secara periode 

dievaluasi untuk kemungkinan dilakukan 

penyesuaian bila diperlukan sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

5)  Melalui perencanaan dapat lebih mempermudah 

setiap upaya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Karena sejak penyusunan hingga pelaksanaannya 

perlu melibatkan semua pihak, karena rencana 

hanyalah sebagai alat dan bukan tujuan. Sebab 

melalui rencana yang dibuat dengan baik tujuan 

organisasi dapat dicapai. 
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6) Penyusunan perencanaan perlu ditangani oleh 

ahlinya dengan kemampuan dan  pengetahuan 

yang memadai. 

7) Penyusun perencanaan harus dilaksanakan oleh 

mereka yang ahli dan pengalaman di bidangnya. 

8)   Perencanaan yang baik adalah kombinasi antara 

top down and bottom up. 

9)   Perencanaan yang disusun harus didasarkan pada 

data yang akurat dan telah  melalui tahapan uji 

coba. 

10) Perencanaan perlu diselesaikan dengan program 

kerja atau action plan. 

11) Perencanaan perIu secara jelas menggambarkan 

skala prioritas. 

12) Perencanaan disusun dengan cara dan bahasa yang 

sederhana sehingga akan memudahkan dalam 

pelaksanaannya, terutama bagi mereka yang tidak 

terlibat dalam penyusunan perencanaan. 

13) Perencanaan yang baik adalah yang .fleksibel, 

sebagai antisipasi atas tantangan, kebijakan 

pemerintah dan kondisi yang tidak menentu. 

14) Tersedia celah jika suatu saat terpaksa melakukan 

penyimpangan demi kelancaran organisasi, 

artinya fleksibel. Dalam penyusunan hendaknya. 
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telah diperhitungkan kemungkinan faktor-faktor 

ketidakpastian. 

15) Perencanaan dihitung serealistis mungkin. dengan 

mengabaikan keinginan-keinginan pihak tertentu. 

16)  Perencanaan yang disusun sebisa mungkin dapat 

dilaksanakan (realistis). 

 

B. Tujuan dan Manfaat Perencanaan  
SDM 

 
 

Tujuan Perencanaan SDM 
 

Perencanaan sumber daya manusia harus 

mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan 

individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan 

perencanaan sumber daya manusia adalah 

menghubungkan sumber daya manusia yang ada 

untuk kebutuhan organisasi pada masa datang.  

Secara komprehensif tujuan perencanaan SDM: 

1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas 

pegawai yang akan mengisi semua jabatan 

dalam organisasi. 

2. Untuk menjamin tersedianya pegawai masa 

kini maupun masa depan, sehingga setiap 

pekerjaan ada yang mengerjakannya. 
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3. Untuk menghindari terjadinya mismanajemen 

dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 

4. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, 

dan sinkronisasi (KIS) sehingga produktivitas 

kerja meningkat. 

5. Untuk menghindari kekurangan dan atau 

kelebihan pegawai. 

6. Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan 

program penarikan,seleksi, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian pegawai. 

7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi 

(vertikal atau horizontal) dan pensiun pegawai. 

8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian 

pegawai. 

 

Manfaat Perencanaan SDM 

Terdapat paling sedikit tujuh (7) manfaat yang 

dapat dipetik melalui perencanaan SDM yang tepat, 

yaitu: 

1. Organisasi dapat memanfaatkan SDM yang ada 

secara lebih optimal. Sehingga perencanaan SDM 

perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi SDM 

yang sudah terdapat dalam organisasi. Inventarisasi 
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tersebut meliputi: 

a. Jumlah pegawai yang ada 

b. Berbagai kualifikasinya 

c. Masa kerja masing-masing pegawai 

d. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, 

baik pendidikan formal maupun program 

pelatihan yang pemah diikuti. 

e. Bakat yang masih perlu dikembangkan. 

f. Minat pegawai, terutama yang berkaitan dengan 

kegiatan di luar tugas pekerjaannya. 

Hasil inventarisasi tersebut sangat penting, 

bukan hanya dalam rangka pemanfaatan SDM 

dalam melaksanakan tugas-tugas sekarang. akan 

tetapi setidaknya be:rhubungan dengan empat 

kepentingan organisasi  di masa depan. yaitu: 

a) Promosi pegawai tertentu untuk mengisi 

lowongan jabatan yang lebih tinggi jika karena 

berbagai sebab terjadi kekosongan.  

b) Peningkatan kemampuan melaksanakan tugas 

yang sama. 

c) Dalam hal terjadinya alih wilayah kerja yang 

berarti seseorang ditugaskan  ke lokasi baru 

tetapi sifat tugas jabatannya tidak mengalami 

tantangan. 
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d)  Dalam hal terjadinya alih tugas yang berarti  

seseorang mendapat tugas atau jabatan baru 

tanpa tantangan level dalam hierarki organisasi. 

2. Efektivitas kerja dapat lebih ditingkatkan apabila 

SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Standard Operating Prosedure (SOP) 

sebagai pedoman kerja telah dimiliki yang meliputi: 

suasana kerja kondusif, perangkat kerja sesuai 

dengan tugas masing-masing SDM telah tersedia. 

Adanya jaminan keselamatan kerja, semua sistem 

telah berjalan dengan baik, dapat diterapkannya 

secara baik fungsi organisasi serta penempatan 

SDM telah dihitung berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja. Fakta dilapangan menunjukkan belum 

optimalnya efektivitas kerja pegawai dibanyak 

organisasi, diantaranya : 

a) Penelitian dan pengalaman banyak orang 

menunjukkan bahwa potensi pegawai tidak 

selalu sepenuhnya telah digali dan 

dimanfaatkan. Aninya: biasanya terdapat 

kesenjangan antara kemampuan efektifdan riil 

dengan kemampuan potensial. 

b) Selalu terjadi tantangan dalam prosesoperasional 

barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh 
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organisasi, baik karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maupun karena 

tantangan tuntutan konsumen dalam arti mutu, 

kuantitas dan kuanlitas yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

c) Bentuk, jenis, dan intensitas persaingan antara 

berbagai organisasi yang mungkin saja 

meningkat dan adakalanya berkembang tidak 

sehat terutama untuk organisasi yang 

menghasilkan barang atau jasa yang sejenis. 

 

3. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila 

memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, 

pelatihan yang telah diikuti oleh SDM. Dengan 

mengikutsertakan  pegawai dalam berbagai 

pendidikan dan pelatihan, akan mendorong 

pegawai untuk meningkatkan produktivitas 

kerjanya. Melalui pendidikan dan pelatihan dapat 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

SDM yang diikuti dengan peningkatan disiplin 

kerja yang akan menghasilkan sesuatu seeara 

lebih profesional dalam menangani pekerjaan 

yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

organisasi. Bilamana organisasi ingin berhasil 
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dalam organisasi, terutama pada era g!obalisasi 

yang ditandai dengan persaingan bebas, tidak 

dapat dipungkiri lagi bahwa salah satunya 

melalui produktivitas kerja yang tinggi perlu 

dijadikan perhatian utama oleh manajemen. 

Pentingnya manajemen memberikan perhatian 

!ebih pada produktivitas kerja ini disebabkan: 

a) Organisasi sebagai produsen yang menghasilkan 

produk dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen yang selalu terjadi 

tantangan, baik karena tuntutan 

kebutuhan/permintaan konsumen yang 

berubah-ubah seiring dengan perkembangan 

pengetahuan, teknologi maupun karena tuntutan 

kualitas, mode sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

b) Ragam produk dan jasa yang dihasilkan 

organisasi semakin banyak yang memerlukan 

pengetahuan dan teknologi yang beragam pula, 

sehingga memerlukan keahlian SDM yang 

berbeda dan beragam. 

c) Persaingan yang semakin ketat antar organisasi 

yang menghasilkan produk dan jasa sejenis. 

d) Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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produktivitas kerja SDM dapat ditingkatkan 

melalui upaya peningkatan kepuasan kerja, 

motivasi kerja, dan pengetahuan SDM. 

Produktivitas kerja dapat diukur dengan tujuh 

tingkatan yang berbeda, yaitu pada 1) tingkat pekerja, 

(2) tingkat kelompok kerja, (3) tingkat organisasi, (4) 

tingkat asosiasi organisasi sejenis, (5) tingkat regional, 

(6) tingkat nasionaI, dan (7) kemungkinan tingkat 

intemasional. 

 

4. Organisasi akan memperoleh pegawai yang benar-

benar sesuai dengari kebutuhan baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas, dengan 

memperhatikan: 

a) Tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai 

dalam satu kurun waktu tertentu di masa depan. 

b) Pegawai yang sudah bekerja di organisasi dilihat 

bukan hanya dari segi jumlah dan tugasnya 

sekarang. akan tetapi juga potensi yang 

dimilikinya yang perlu dan dapat dikembangkan 

sehingga mampu melaksanakan tugas baru 

nanti. 
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c) Kebijakan yang dianut oleh organisasi tentang 

lateral entry points, artinya, perIu kejelasan 

apakah dalam hal terjadinya lowongan dan 

pengisiannya diutamakan oleh pegawai yang 

sudah ada dalam organisasi yang dikenal 

dengan istilah promosi dari dalam ataukah 

mengisi lowongan yang terjadi, terutama jabatan 

pimpinan, dengan membuka kesempatan bagi 

pegawai baru yang sengaja direkrut untuk itu 

dan luar organisasi. Memang benar bahwa 

karena berbagai pertimbangan, terutama yang 

bersifat psikologis dan motivasional, sebaiknya 

organisasi menganut kebijakan promosi dari 

dalam. Namun mungkin saja ada faktor-faktor 

yang berakibat pada tidak selalu memungkinkan 

ditempuhnya kebijakan seperti itu. 

 

5. Tersedianya informasi yang cepat dan akurat 

tentang SDM organisasi, dan ini sangat penting bagi 

organisasi terutama organisasi yang memiliki SDM 

yang banyak dengan cabang yang tersebar di 

berbagai tempat baik dalam negeri maupun di luar 

negeri. Dengan adanya informasi ini akan 

memudahkan manajemen melakukan perencanaan 
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SDM, dalam melayani atau memenuhi kebutuhan 

SDM saat ini atau di masa mendatang. Kesadaran 

pentingnya Sistem Informasi SDM (Human 

Resources Information Sistem) yang berbasis pada 

teknologi canggih merupakan suatu kebutuhan 

yang tidak dapat dihindarkan di-era tantangan 

yang serba cepat ini. Informasi yang dibutuhkan 

organisasi mencakup banyak hal tentang SDM yang 

ada dalam organisasi, yang meliputi antara lain: 

� Jumlah SDM yang dimiliki; 

� Status perkawinan dan jumlah tanggungan; 

� Masa kerja; 

� Pendidikan, pelatihan yang pemah diikuti dan 

keahlian khusus; e) prestasi kerja yang pemah 

diraih; 

� Penghargaan yang dimiliki; 

� Pengalaman jabatan; 

� Penghasilan; 

� Jumlah keluarga; 

� Kesehatan pegawai; 

� Jabatan yang pemah dipangku; 

� Tangga karier yang telah dinaiki; 

� Keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki 

oleh pegawai;  
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� Informasi lainnya mengenai kekaryaan setiap 

pegawai. 

lnformasi komprehensif demikian diperlukan 

tidak hanya oleh satuan kerja yang mengelola SDM 

dalam organisasi, akan tetapi juga oleh setiap satuan 

kerja. Pemilikan informasi seperti itu akan sangat 

membantu satuan-satuan kerja dalam memberikan 

pelayanan kepada para anggotanya, misalnya dalam 

merencanakan karier masing-masing. Bagi berbagai 

satuan kerja informasi terscbut dapat membantu 

dalam menyusun reneana ketenagakerjaan bagi satuan 

kerja yang bersangkutan di masa de pan. Juga sangat 

bermanfaat bagi organisasi sebagai keseluruhan dalam 

usaha memanfaatkan seeara maksimal pegawai yang 

sudah ada dan menyusun rencana ketenagakerjaan 

secara tepat. 

 

6. Seperti telah dimaklumi salah satu kegiatan 

pendahuluan dalam melakukan perencanaan 

termasuk perencanaan SDM adalah penelitian. 

Berdasarkan bahan yang diperoleh dan penelitian 

yang dilakukan untuk kepentingan perencanaan 

SDM, akan timbul pemahaman yang tepat tentang 

situasi pasal kerja dalam arti: 
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a) Permintaan pemakai pegawai atas pegawai 

dilihat dan segi jumlah, jenis, kualifikasi dan 

lokasinya. 

b) Jumlah peneari pekerjaan besena bidang 

keahlian,keterampilan, latar belakang profesi, 

tingkat upah atau gaji dan sebagainya.  

 

7. Rencana SDM merupakan dasar bagi penyusunan 

program kerja bagi satuan kerja yang menangani 

SDM dalam organisasi. Salah satu aspek program 

kerja tersebut adalah pengadaan pegawai baru 

guna memperkuat pegawai yang sudah ada demi 

peningkatan kemampuan organisasi mencapai 

tujuan dan berbagai sasarannya. Tanpa 

perencanaan SDM, sukar menyusun program kerja 

yang realistik. 

Hal di atas harus disadari karena tantangan 

yang serba cepat, penumbuhan organisasi yang 

semakin sulit diraih, persaingan organisasi semakin 

ketat, sementara itu semakin banyak SDM yang 

berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan sulit 

didapat. Pemenuhan kebutuhan SDM di masa depan, 

baik dalam hal jumlah dan jenis keahlian untuk 

mengisi berbagai jenjang jabatan memerlukan waktu. 
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Untuk mendapatkan SDM sesuai dengan kebutuhan 

dan kualifikasi yang dikehendaki perlu 

memperhatikan: 

a) Tujuan jangka pendek, menengah atau jangka 

panjang organisasi.  

b) Sasaran strategis yang hendak dicapai organisasi 

pada periode tertentu di masa depan. 

c) Potensi SDM yang tdah dimiliki pcrusahaan. 

d) Data SDM yang mcmpunyai prospek untuk   

dikembangkan. 

e) Kebijakan organisasi di bidang SDM, antara lain 

meliputi: 

1) Rekrutmen, 

2) Seleksi, 

3) Penempatan, 

4) Kompensasi, 

5) Jaminan Hari Tua. 

6) Pemutusan Hubungan Kerja, 

7) Jaminan Kesehatan, 

8) Pengisian Jabatan Kunci Dalam Organisasi. 

Melalui perencanaan SDM dapat dirancang 

kebutuhan pegawai di masa depan, baik dalam jumlah 

dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan. 

Untuk memperoleh pegawai yang sesuai dengan 
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kebutuhan, perlu diperhatikan: 

• Tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai 

dalam satu kurun waktu tertentu di masa depan. 

• Pegawai bukan hanya dilihat dari segi jumlah dan 

tugasnya, tetapi juga potensi yang dimilikinya 

yang.dapat dikembangkan. 

  Perencanaan SDM juga dapat membantu 

organisasi membuat sasaran-sasaran strategis yang 

terfokus dengan memanfaatkan tenaga-tenaga 

berbakat dan terampil. Perencanaan SDM dapat 

mengidentifikasi perbedaan antara di mana posisi kita 

saat ini dan di mana kita seharusnya berada. 

Perencanaan SDM bermanfaat untuk menggalakkan 

partisipasi pimpinan lini, identifikasi kendala-kendala 

dan peluang-peluang SDM serta membantu organisasi 

menciptakan rasa memiliki nilai-nilai dan ekspektasi-

ekspektasi bersama. Perlu pula diketahui bahwa tahap 

yang paling kritis dari perencanaan SDM adalah 

penyusunan program, untuk itu ada 3 hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan program yaitu: 

1.  Menghasilkan program altematif berdasarkan 

model SDM yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 
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2.  Mengevaluasi berbagai altematif yang dihasilkan 

berdasarkan 5 kriteria yaitu: (a) kemungkinan 

untuk sukses; (b) kemungkinan gagal; (c) antisipasi 

besamya biaya; (d) kelayakan teknis dari tindakan; 

dan (e) kemungkinan dampaknya terhadap 

departemen lain dari organisasi. 

3.  Memutuskan untuk melaksanakan seperangkat 

program yang terintegrasi berdasarkan pencapaian 

tujuan SDM seefisien, seefektif dan seproduktif 

mungkin. 

 

 

C. Komponen dan Sistem Perencanaan 
SDM 

 
 

Komponen Perencanaan SDM 
 

Terdapat 4 (empat) komponen yang perlu 

diperhatikan dalam perencanaan sumber daya 

manusia yaitu: tujuan, perencanaan organisasi, 

pengauditan sumber daya manusia, dan peramalan 

sumber daya manusia. 

1). Tujuan 

Perencanaan sumber daya manusia harus 

mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan 
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individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan 

perencanaan sumber daya manusia adalah 

menghubungkan sumber daya manusia yang ada 

untuk kebutuhan organisasi pada masa datang. 

 

2). Perencanaan Organisasi 

Perencanaan organisasi merupakan aktivitas 

yang dilakukan organisasi untuk mengadakan 

perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. 

Perencanaan organisasi merupakan hal yang organik, 

pendekatan proses yang berorientasi pada perubahan 

organisasi dan efektivitas manajemen. Pengaruh 

perubahan dan peningkatannya melibatkan semua 

anggota organisasi-organisasi berdasarkan pada 

perencanaan dan analisis masalahnya. Jika 

perencanaan organisasi menekankan pada 

penyesuaian dengan perkembangan pegawai, maka 

hal ini menunjukkan pula pada perkembangan 

organisasi.  

Konsep perencanaan organisasi dengan 

perencanan sumber daya manusia adalah berinterelasi 

tinggi. Hal ini karena pegawai (pegawai) merupakan 

faktor pentfng bagi perencanaan organisasi. Beberapa 

variabel yang sangat penting dan berpengaruh dalam 
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aktivitas perencanaan organisasi adalah : ramalan 

organisasi, peluasan dan pengembangan, rancangan 

dan perubahan struktur, falsafah manajemen, peranan 

pemerintah, serta produk dan kemampuan manusia. 

 

3). Pengauditan SDM 

Pengauditan adalah suatu proses intensif, 

penyelidikan, penganalisisan, dan perbandingan 

informasi yang ada dengan norma standar yang 

berlaku. Pengauditan sumber daya manusia meliputi 

penelusuran secara normal dan sistematis mengenai 

efektivitas program kepegawaian, program analisis 

jabatan, penarikan pegawai, testing, pelatihan dan 

pengembangan manajemen, promosi jabatan, transfer, 

taksiran pegawai, hubungan kerja, pelayanan pegawai, 

moral dan sikap kerja, penyuluhan pegawai, upah, 

administrasi upah, dan penelitian pegawai. Dalam 

pengauditan sumber daya manusia, perlu 

diperhatikan aspek-aspek, antara lain: kualitas 

kekuatan kerja, penentuan kualitas, daftar 

kemampuan (skill), tumover, dan perubahan intem. 

1) Kualitas Kekuatan Kerja 

Pengauditan sumber daya manusia harus 

melibatkan pengujian kualitas kekuatan kerja. 
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Peningkatan kualitas dapat dicapai melalui 

pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan 

pengembangan. 

2) Penentuan Kualitas 

Penentuan kualitas kekuatan kerja dapat melalui 

analisis jabatan. Ana!isis jabatan ini digunakan 

untuk menentukan tugas-tugas, tanggung jawab, 

kondisi kerja, dan interelasi antar jabatan. 

 3) Daftar Kemampuan (Skill) 

Pengauditan sumber daya manusia perlu pola 

memperhatikan daftar kemampuan (skill) 

pegawai. Daftar skill sangat bcrmanfaat bagi 

organisasi dalam mendayagunakan pegawainya. 

4) Turnover Kerja (perputaran pegawai) 

     Prosedur pengauditan sumber daya manusia 

harus melibatkan persediaan untuk menaksir 

tumover kerja. Hal ini disebabkan terjadinya 

kekosongan pegawai karena pegawai pensiun, 

berhenti, cuti, izin, absen, dan meninggal. 

Penaksiran tumover dapat memperhatikan angka 

rata-rata tumover pada tahun sebelumnya. 

Pengauditan sumber daya manusia bertujuan, 

antara lain agar jangan sampai terjadi tumover  
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kerja tinggi dan perlu adanya pengisian formasi 

jabatan dengan segera. 

 5) Perubahan secara Intem 

     Pengauditan sumber daya manusia dapat juga 

mempertimbangkan perubahan secara intem, 

seperti promosi jabatan, penurunan jabatan 

(demosi), dan transfer jabatan. 

 

4). Peramalan Sumber Daya Manusia 

Peramalan sumber daya manusia sangat mirip 

dengan pengauditan sumbel daya manusia. 

Perbedaannya, peramalan sumber daya manusia 

untuk masa yang akan datang, sedangkan 

pengauditan lebih mengutamakan hal yang 

berhubungan dengan keadaan sekarang ini. Di 

samping itu pula, peramalan lebih menitikberatkan 

pada penyesuaian terhadap perubahan eksternal 

organisasi, sedangkan pengauditan lebih 

menitikberatkan pada penyesuaian internal organisasi. 

Peramalan sumber daya manusia dipengaruhi secara 

drastis oleh tingkat operasional. Tingkat operasional 

dari organisasi penyedia (supplier) maupun pesaing 

dapat pula terpengaruh. Meramalkan sumber daya 

manusia, perlu memperhitungkan perubahan 
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teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan 

perencanaan karier. 

 

Sistem Perencanaan SDM 

 

Ada dua kegiatan dalam sistem perencanaan 

sumber daya manusia, yaitu:  

 

1) Menyusunan Anggaran Sumber Daya Manusia 
(Manpower Budgeting) 

 
Merupakan kegiatan memadukan jumlah 

pegawai yang tersedia dengan jumlah pegawai yang 

diperlukan. Tujuannya, untuk mendapat gambaran 

mengenai kebutuhan pegawai. Penyusunan anggaran 

pegawai ini disebut pula dengan penyusunan formasi. 

Dalam penyusunan formasi per!u diperhatikan dasar 

penyusunan, sistem penyusunan, analisis kebutuhan 

pegawai, dan anggaran yang  tersedia. 

• Dasar Penyusunan Formasi. 

Penyusunan formasi harus didasarkan pada jenis 

pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, 

perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah 

jabatan yang tersedia, dan alat yang diperlukan 

dalam pelaksanannya. 
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• Sistem Penyusunan Formasi 

Sistem penyusunan formasi dapat digunakan 

sistem sama dan sistem ruang lingkup. Sistem 

sama merupakan sistem yang menentukan jumlah 

dan kualitas pegawai yang sama bagi semua 

satuan organisasi tanpa membedakan besar 

kecilnya beban kerja. Sedangkan sistem ruang 

lingkup merupakan suatu sistem yang 

menentukan jumlah dan kualitas pegawai 

berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang 

dibebankan pad a suatu organisasi. 

• Analisis Kebutuhan Pegawai 

Analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu 

proses analisis yang logis dan teratur untuk 

mematuhi jumlah dan kualitas pegawai yang 

diperlukan dalam suatu unit organisasi. Tujuannya 

agar setiap pegawai pada semua unit organisasi 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas 

dan wewenang tanggung jawabnya. 

• Anggaran Belanja Pegawai 

Anggaran belanja pegawai harus disusun 

disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Maka 

dari itu, dalam menentukan anggaran belanja 
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pegawai ini perlu didasarkan dengan skala 

prioritas bagian-bagian yang sangat penting untuk 

terlebih dahulu dilaksanakan oleh organisasi. 

 

2). Menyusun Program Pegawai (Manpower 
Programming) 

 
Merupakan kegiatan-kegiatan untuk mengisi 

formasi yang meliputi program pengadaan pegawai, 

promosi jabatan pegawai, pelatihan dan 

pengembangan pegawai, pengembangan karier, 

program pemeliharaan pegawai, dan program 

pemberhentian pegawai. 

 

D. Model Perencanaan SDM 

Minimal ada 5 (lima) model perencanaan 

sumber daya manusia yaitu: model perencanaan 

sumber daya manusia menurut Andrew E. Sikula, 

model sosio-ekonomi Battelle, model perencanaan 

sumber daya dari Vetter, model perencanaan sumber 

daya manusia dari R. Wayne Mondy dan Robert M. 

Noe dan model perencanaan SDM dari Wayne Cascio. 
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1) Model Perencanaan Sumber Daya Manusia Dari 
Andrew E. Sikula. 

 
Model ini terdiri dari lima komponen, yaitu 

tujuan sumber daya manusia perencanaan organisasi, 

pengauditan sumber daya manusia, peramalan 

sumber daya manusia, dan pelaksanaan program 

sumber daya manusia. Aktivitas model ini dapat 

diperhatikan pada gambar.1 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Model Sistem Perencanaan Sumber Daya 
Manusia Andrew E. Sikula 

Sumber: Andrew E. Sikula, 1981: 174. 
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VI 

IV 
Compare 

I 

II 

III 

2) Model Perencanaan Sumber Daya Manusia Sosio 
Ekonomik Battelle 

 
Model ini digunakan untuk mempelajari 

karakteristik kekuatan kerja. Model ini sangat 

bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, 

dan sosio ekonomi yang besar. Aktivitas model 

tersebut dapat diperhatikan pada gambar. 2 ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2: 

Model Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia 
Sosio Ekonomik Battelle 

Sumber: George S. Odiornee, 1982: 17. 
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3) Model Perencanaan Sumber Daya Manusia Dari   

Vetter 

Model ini digunakan untuk kebutuhan 

peramalan dan perencanaan kebutuhan sumber daya 

manusia. Aktivitas model ini dapat dilihat pada 

gambar 3 : 
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Gambar  3: Model Sistem Perencanaan Sumber Daya 

Manusia dari Vetter 
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4) Model Perencanaan Sumber Daya Manusia Dari R. 
Wayne Mondy & Robert M. Noe 

 
Model ini menggunakan perencanaan strategik 

yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan 

internal dan eksternal organisasi. Perencanaan SDM 

tersebut mencakup memperhitungkan persyaratan 

SDM, membandingkan tuntutan persyaratan dengan 

ketersediaan SDM (permintaan SDM, kelebihan SDM 

dan kekurangan SDM), dan perhitungan ketersediaan 

SDM dalam organisasi. Aktivitas model ini dapat 

dilihat pada gambar  4 : 
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Gambar  4:  
Model Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia 

dari R. Wayne Mondy & Robert M. Noe 
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5) Model Perencanaan Sumber Daya Manusia Dari 
Wayne Cascio 

 
Model perencanaan SDM ini adanya integrasi 

antara perencanaan strategik dan taktik organisasi 

dengan pasar pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar  5 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5: Model Sistem Perencanaan Sumber Daya 
Manusia dari Wayne Cascio.  

Sumber: Wayne F. Cascio, (1990:164) 
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BAB 3 

ASPEK SISTEM PERENCANAAN  
SUMBER DAYAMANUSIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Jenis Perencanaan SDM 

erencanaan SDM merupakan suatu upaya 

untuk mengantisipasi organisasi ke depan 

dan permintaan lingkungan pada 

organisasi untuk memenuhi kebutuhan 

atas pegawai yang ditentukan oleh kondisi-kondisi 

tertentu. Sebagai sebuah sistem, perencanaan sumber 

daya manusia harus mampu membantu mengatasi 

ketidakpastian di masa yang akan datang. Dengan 

melakukan perencanaan, maka pimpinan akan 

didorong untuk menetapkan tujuan-tujuan ataupun 

target sebagai tanggung jawab atas pekerjaannya. 

Dengan demikian para pimpinan akan memfokuskan 

sumber daya dan modal pada produk-produk atau 

pelayanan yang sesuai dengan tujuan (target). 

P 
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Pimpinan yang melakukan perencanaan 

sumber daya manusia akan memiliki kinerja yang 

lebih baik dan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi 

daripada pimpinan yang tidak melakukannya. 

Ada beberapa jenis perencanaan, yaitu: 

perencanaan strategis, operasional, taktikal, dan 

perencanaan operasional sumber daya manusia.  

 Perencanaan strategis merupakan proses penetapan 

tujuan organisasi dalam jangka panjang dan 

menentukan program-program kerja untuk 

mencapai tujuan tersebut.  

 Perencanaan operasional merupakan proses 

mengimplementasikan tujuan organisasi jangka 

menengah dan pendek dalam sebuah program kerja 

yang hasilnya berdampak langsung terhadap 

kualitas sumber daya manusia organisasi. 

 Perencanaan taktikal adalah proses perencanaan 

yang pada umumnya digunakan dalam kondisi 

organisasi yang tumbuh secara normal atau pada 

saat di mana organisasi sedang mengalami 

masalah-masalah tertentu yang mengganggu 

pertumbuhan normal organisasi. 

 Perencanaan operasional merupakan bentuk 

konkrit dari perencanaan taktikal yang sifatnya 
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sudah merupakan bentuk kegiatan sebagai 

implementasi dari perencanaan strategis. Tingkat 

perubahan yang ditimbulkan dan dampaknya pada 

perencanaan Sumber Daya Manusia berbeda 

dengan proses perencanaan lainnya. Dampak yang 

ditimbulkannya bersifat langsung dan tampak lebih 

nyata.  

Perencanaan Sumber Daya Manusia harus 

paralel dengan perencanaan organisasi secara 

keseluruhan. Pandangan ini menyimpulkan bahwa 

beberapa aktivitas yang saling berhubungan, secara 

keseluruhan membentuk suatu sistem perencanaan 

sumber daya manusia yang terpadu. Termasuk 

didalamnya adalah: 

(1) Inventoris sumber daya manusia untuk 

menganalisis SDM yang ada (keahlian dan 

kemampuan) dan bagaimana SDM tersebut telah 

digunakan. 

(2) Prakiraan suplai dan kebutuhan sumber dari 

manusia pada waktu mendatang. 

(3) Rencana-rencana kerja (seperti rekruitmen, 

training, promosi, ataupun rotasi kerja) untuk 

memenuhi prakiraan kebutuhan sumber daya 

manusia. 
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(4) Prosedur kontrol dan evaluasi untuk menilai 

efektifitas sistem perencanaan SDM dengan 

memonitor tingkat pencapaian tujuan/ target 

SDM. 

Perencanaan Sumber Daya Manusia harus 

dihubungkan dengan semua tingkat/level dari 

perencanaan organisasi dan menjadi alat untuk 

mencapai sebuah organisasi yang lebih kompetitif. 

Keseluruhan proses diawasi oleh seluruh pimpinan 

lini Keputusan anggaran tahunan mencakup waktu 

perencanaan, alokasi sumber daya, dan standar 

implementasi. Semakin dekat waktu perencanaan 

harus semakin terperinci perencanaan tersebut. Setiap 

perencanaan akan berdampak pada perencanaan SDM 

seperti pada gambar  6: 
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Gambar  6:  Dampak Perencanaan Organisasi Pada  

Perencanaan SDM 
Sumber : Wayne F. Cascio (1990 : 157) 

 

B. Sistem Informasi SDM 

Sistem Informasi SDM adalah bagian dari 

sistem informasi di sebuah organisasi di samping 

sistem informasi lainnya, di mana antar sistem tersebut 

terdapat rangkaian yang saling terhubung satu dengan 
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lainnya. Gordon B. Davis, William A. Shorde serta Dan 

Voich (dalam Tatang M. Amirin, 1996), membedakan 

beberapa jenis sistem yaitu: 

a. Berdasarkan wujudnya (entity), sistem terdiri dari: 

1) Sistem fisik, yakni sesuatu yang memiliki bentuk 

fisiklmaterial yang seluruh komponennya saling 

memiliki ketergantu!1gan dalam mewujudkan 

fungsinya. Misalnya sebuah mobil, komputer, 

televisi, jam tangan, sepeda motor dan lain-lain. 

yang tidak akan berfungsi jika salah satu 

komponennya rusak. 

2) Sistem Konseptual, yakni suatu kesatuan kosep 

hasil pemikiran sebagai kemampuan psikologis 

manusia. Misalnya filsafat dan ilmu (science). 

3) Sistem Biologik, yakni suatu kesatuan organis 

yang berfungsi untuk menjalankan kehidupan. 

Misalnya tubuh manusia, seekor hewan, dan 

sebatang pohon. 

4) Sistem Sosial, yakni satu kesatuan manusia yang 

disebut kelompok sosial, yang di dalamnya 

berlangsung interaksi atar manusia sebagai 

individu. Misalnya keluarga, sekolah, organisasi, 

industri dan berbagai bentuk organisasi sebagai 

kelompok sosial. 
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b. Berdasarkan asal usul kejadiannya, sistem terdiri 

dari: 

1) Sistem alamiah, yakni satu kesatuan yang 

berfungsi berdasarkan   kejadiannya tanpa 

dipengaruhi atau diatur manusia, mis: sistem 

tata surya. 

2) Sistem buatan manusia (man made sistem),yakni 

satu kesatuan yang diciptakan manusia yang 

belfungsi dalam menjalankan kehidupannya. 

Misalnya mobil, televisi, organisasi mahasiswa. 

DPR-MPR. keuangan negara, dan lain-lain. 

c. Sistem berdasarkan daya (energi) gerak, yang 

terdiri dari: 

1) Sistem mekanistik yakni suatu kesatuan yang 

dapat menghasilkan gerak secara teratur dan 

tertib. Misalnya mobil, jam tangan. irigasi, mesin 

tekstil, generator listrik dan lain-lain. 

2) Sistem organistik (probabilistik), yakni suatu 

kesatuan yang fungsinya memiliki keunggulan 

yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya 

manusia, hewan, keluarga, berbagai jenis 

organisasi, dan lain-lain. 
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d. Sistem berdasarkan hubungannya dengan 

lingkungan, terdiri dari : 

1) Sistem terbuka yakni satu kesatuan yang dalam 

menjalankan fungsinya saling berinteraksi 

dengan atau memiliki ketergantung an pada 

lingkunganyaatau sistem-sistem lain di dalam 

supra sistem (disebut juga total sistem dan sub 

sistem). Sehubungan dengan itu sistem 

mengambil atau memperolch input dan 

memberikan out put pada lingkungannya. 

2) Sistem tertutup sebagai kebalikan sistem terbuka. 

adalah satu kesatuan yang dalam menjalankan 

fungsinya tidak berinteraksi dengan 

lingkungannya atau sistem yang lain. 

e. Berdasarkan karakteristik umum sistem, adalah 

sebagai  berikut: 

1) Terarah pada Tujuan (Goal Seeking). Sistem 

memiliki rangkaian kegiatan yang seluruhnya 

terarah pada satu tujuan. 

2) Tingkatan (Hierarchy). dalam ani terdiri dari 

beberapa sub sistem atau komponen sebagai 

bagiannya. 

3) Daya pembeda (differentiation). dalam arti sttiap 

sub sistem atau komponen yang menjadikan 
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sistem berbeda satu dengan yang lain, yang 

masing-masing memiliki daya dukung untuk 

terwujudnya fungsi sistem. 

4) Saling keterkaitan dan berdiri sendiri (Interrelated 

and Interdependence) dalam arti setiap sub sistem 

atau komponen tidak tergantung satu dengan 

yang lain, meskipun saling memiliki 

keterhubungan dan saling mempengaruhi. 

5) Sistem merupakan satu keseluruhan (Wholism) 

dalam arti semua sub sistem atau komponen 

yang membentuk sistem Informasi satu kesatuan 

atau keseluruhan yang tersusun (sinkronisasi) 

secara kompleks. 

6) Setiap sistem berada dalam satu lingkungan 

berupa supra sistem atas beberapa sistem 

dengan beberapa sub sistem (komponen). 

7) Sistem memiliki batas-batas (Sistem Boundaries) 

dengan lingkungan atau sistem-sistem lain. 

8) Sistem terbuka dalam batas-batas pemisah dari 

lingkungan namun memperoleh masukan dari 

Iingkungannya. 

9) Sistem merupakan transformasi dalam merubah 

input dari lingkungannya, menjadi output bagi 

lingkungannya pula. 
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10) Umpan balik dan koreksi (feedback and corection),  

satu sistem memerlukan umpan balik dan 

koreksi sebagai kontrol untuk mempertahankan 

dan kelangsungan eksistensi dan prestasinya. 

11) Kondisi akhir yang sama (equifinality) bahwa 

setiap sistem pada akhirnya memiliki kesamaan 

mencapai tujuan, meskipun bertolak dari sesuatu 

dan berfungsi dengan cara-cara yang berbeda. 

Selanjutnya perlu diidentifikasi bahwa suatu 

sistem biasanya disajikan dalam bentuk model dalam 

arti direpresentasikan secara nyata dan direncanakan, 

yang mencakup input, proses dan output yang 

dihasilkannya. 

 

Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk 

mendukung kegiatan sebuah organisasi harus 

memiliki informasi tentang kondisi organisasi masa 

lalu, sekarang dan proyeksi informasi untuk masa 

datang. Dengan demikian berarti Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) antara lain memerlukan inforrnasi 

lengkap, teratur dan tertib, agar dapat dikembangkan 

untuk berbagai keperluan organisasi dalam 

memecahkan masalah-masalah sekarang dan di masa 
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datang. Hasilnya berupa kumpulan informasi tentang 

kondisi SDM di lingkungan sebuah organisasi yang 

disebut  Sistem Informasi SDM. 

 

Sistem Informasi SDM 

Sistem Informasi SDM dapat diartikan sebagai 

satu kesatuan informasi mengenai kondisi SDM yang 

memiliki berbagai komponen berupa kondisinya 

dimasa lalu, masa sekarang dan prediksi kondisinya di 

masa depan di lingkungan sebuah organisasi. Sistem 

Informasi SDM itu berisi data mentah (raw fact) seperti 

jumlahnya, dokumentasi nilai yang dicapainya waktu 

mengikuti seleksi, hasil penilaian kinerja setiap pekerja 

dan lain-lain.  

Sistem Informasi SDM juga berisi informasi 

sebagai interpretasi dari data tentang SDM seperti 

informasi mengenai karakteristik kepribadiannya, jenis 

dan tingkat keterampilan/keahliannya, kemampuan 

pimpinanialnya, prestasi kerjanya dan lain-lain yang 

didokumentasikan secara individual. Data dan 

informasi itu secara keseluruhan diperoleh melalui 

proses menghimpun atau mencatat, melakukan 

penelitian, mengklasifikasikan, menganalisis, 

menyimpan, mengatur, mengembangkan dan 
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memelihara agar selalu siap dipergunakan dalam 

mengambil keputusan tentang SDM yang berhu-

bungan dengan pelaksanaan operasional organisasi 

sebuah organisasi. 

Data dan informasi di dalam Sistem Informasi 

SDM itu secara terpadu terdiri : 

a. Data lnformasi Formal yang diperoleh dari : 

1) Formulir Lamaran yang telah diisi oleh setiap 

pegawai kunci/utama tentang kondisi dirinya 

pada awal bekerja di masa lalu. lengkap dengan 

lampirannya seperti ijazah, riwayat hidup, 

rekomendasi, surat-surat penghargaan, piagam 

(jika ada) dan lain-lain. 

2) Data hasil test interviu pada waktu diterima, 

dan hasil pelatihan sebelum penempatan serta 

informasi berupa interpretasi mengenai semua 

data tersebut. 

3) Hasil audit SDM atau analisis pegawai 

(workforce analysis) sebagai data/informasi 

tentang keadaan SDM sekarang, yang secara 

periodik harus diperbaharui agar selalu menjadi 

data informasi terkini (up to date). 
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4) Hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau 

Penilaian Kinerja (Job Performance Appraisal), 

sebagai data informasi yang dapat 

dipergunakan untuk memprediksi 

pengembangan SDM dimasa mendatang. 

b. Data informasi Informal yang terdiri dari : 

l) Hasil pencatatan insidental tentang SDM yang 

dilakukan oleh atasan masing-masing yang 

sekaligus merupakan data informasi masa lalu 

dan sekarang. 

2) Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang 

relevan, seperti isteri/suami, teman sekerja, dan 

lain-lain sebagai data informasi masa lalu dan 

sekarang. 

Semua data informasi tersebut dianalisis dan 

diklasifikasikan, disimpan, dipelihara yang menurut 

jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut: 

1) Data informasi pribadi (biodata) yang mencakup: 

nama, tempat tanggal lahir (umur), alamat, ras, 

suku, kebangsaan, belum menikah/menikah 

(nama suami/isteri, tanggal menikah, usia, 

bekerja/tidak bekerja), bagi duda/janda catatan 

nama mantan suami/isteri dan sebab perceraian 

seperti bercerai hidup atau meninggal dunia, 
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jumlah anak dan lain-lain, data orang tua (nama, 

usia, alamat dan lain-lain, jumlah saudara 

kandung, sdr tiri/jika ada) dan lain-lain. Untuk 

keseragaman dan kemudahan penggunaannya, 

sebaiknya menggunakan formulir berupa 

formulir riwayat hidup yang dibakukan jauh 

lebih baik jika menggunakan format komputer. 

2) Data/informasi tentang kemampuan kerja, 

seperti pendidikan formal (tamat atau tidak 

tamat) perguruan tinggi lengkap dengan 

ceterangan program studi/jurusan, transkrip 

termasuk Indeks prestasi Kumulatif (IPK), hasil 

tes seleksi calon pekerja, kursus-kursus, 

pelatihan-pelatihan, keterampilan/keahlian 

spesialisasi, data tes inteligensi dan lain-lain. 

3) Data tentang kepribadian, seperti hasil tes 

kepribadian (personality test), tes bakat (aptitude 

test), tes sikap (attitude test), tes kejujuran 

(polyangraph), tes hubungan sosial, sifat-sifat, 

tinggi badan, berat badan, ciri-ciri khusus dan 

lain-lain. Jika tidak ada hasil tes tersebut dapat 

dilengkapi dengan data hasil pengamatan, 

keterangan orang tua, isteri/suami, ternan akrab, 

data hasil pencatatan insidental dan lain-lain. 
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4) Data informasi tentang pengalaman kerja, 

bidang/jenis pengalaman dan lamanya, 

kepangkatan (senioritas), jabatan, 

pengembangan karier, pengalaman di luar 

bidang kerja seperti bidang sosial politik, sosial 

budaya, kemasyarakatan dan lain-lain. 

5). Data informasi tentang prestasi kerja, baik yang 

menonjol maupun surat-surat penghargaan, 

terutama yang terkait langsung atau tidak 

langsung dengan kegiatan organisasi, catatan 

kegagalan dalam bekerja dan lain-lain. Surat 

penghargaan mungkin dari organisasi tempat 

bekerja, organisasi lain, pemerintah, dan badan-

badan di bidang ekonomi di dalam dan di luar 

negeri. Di samping itu juga tcrmasuk di 

dalamnya berupa hasil penilaian 

kinerjalpenilaian pelaksanaan pekerjaan, yang 

menunjukkan kelebihan dan kekurangan dalam 

bekerja. 

6) Data informasi tentang aktivitas-aktivitas di 

dalam dan di luar organisasi yang bcrhubungan 

atau tidak dengan tugas pokok dalam bekerja, 

seperti pen gurus serikat pekerja, partail politik. 

olah raga, keagamaan, kesenian dan 
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kebudayaan, organisasi sosial ke:nasyarakatan 

dan lain-lain. 

7) Data informasi mengenai kesehatan fisik, 

termasuk penyakit yang pernah atau sedang 

diderita (terutama yang berpengaruh pada 

pegawaian). 

8) Informasi mengenai kehidupan keluarga, seperti 

harmonis atau tidak hubungan scbagai suami-

istcri. ayah-ibu-anak. beban ekonomi keluarga 

khususnya jika ada orang lain yang menjadi 

tanggungan (orang tua, mertua, keponakan dan 

lain-lain), isteri bekerja atau tidak. Tingkat 

pendidikaii isteri, gaya hidup keluarga dan lain-

lain 

9) Informasi tentang gaji dan penghasilan lainnya, 

termasuk tunjangan. insentif, bonus, fasilitas 

organisasi, misal: kendaraan, perumahan ,dan 

lain-lain. 

10) Informasi mengenai kasus penting yang pernah 

dikenai sanksi/hukuman yang pernah dialami, 

disiplin, pelanggaran hukum di masyarakat, 

perselisihan perburuhan dan lain-lain. 

11) Informasi mengenai hobby, kebiasaan (seperti 

kikir, pemboros dan lain-lain), usaha lain untuk 
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menambah penghasilan (mengajar/memheri 

kuliah), sedang meneruskan pendidikan, 

organisasi keluarga, kecenderungan untuk 

pindah ke organisasi lain, cara menggunakan 

waktu senggang/hari libur. 

12) Informasi-informasi khusus berupa hasil 

pencatatan atasan mengenai kemampuan bekerja 

sama (tim kerja), moral, sikap sosial, reputasi 

dalam bergaul di organisasi dan di lingkungan 

tempat tinggal, di masyarakat (peminum, 

pemabuk, penjudi, pemarah atau bukan dan 

lain-lain), kreativitas, inisiatif, kesediaan 

menolong dan lain-lain. 

13) Data informasi lain yang dipandang perlu. 

 

Pengelolaan Data Sistem Informasi SDM 
 

Data informasi di dalam Sistem Informasi SDM 

dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

Perencanaan SDM, terutama untuk menetapkan 

persediaan (supply) SDM Internal, sebagai usaha 

menggunakan SDM yang dimiliki organisasi secara 

efektif dan efisien, sebelum memprediksi kebutuh-

an/perrnintaan (demand) SDM. Di samping itu di 

dalam sistem lnformasi SDM dapat diperoleh data 
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tentang SDM yang sukses dalam melaksanakan 

pekerjaan jabatannya yang dapat digunakan untuk 

merancang promosi, kegiatan suksesi dan lain-lain. 

Data informasi dapat digunakan juga untuk 

merumuskan kualifikasi jabatan pekerjaan yang 

terdapat dalam struktur organisasi, sehingga sewaktu-

waktu terjadi kekosongan, dapat dipergunakan 

sebagai persyaratan dalam mencari penggantinya, baik 

dari sumber internal maupun ekstemal. 

Sistem lnformasi SDM sebagai bagian dari 

Sistem Informasi Manajemen, sangat penting bagi 

organisasi berskala besar dan menengah atau pada 

perusahan pusat yang mempunyai banyak cabang, 

yang pekerjanya berjumlah puluhan atau ratusan ribu 

orang yang sebagian besar tidak mungkin 

berkomunikasi aktif dengan pimpinan SDM, para 

pimpinan lainnya dan dengan pimpinan puncak. 

Kesulitan mengenali setiap SDM dengan baik secara 

langsung, hanya dapat diatasi melalui penggunaan 

informasi yang terdapat di sistem lnformasi SDM yang 

akurat. Dengan mengetahui data informasi tentang 

setiap SDM secara tidak langsung, maka semua 

pimpinan khususnya pimpinan puncak, dapat 

melakukan pengambilan keputusan secara tepat 
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mengenai setiap SDM (misalnya, dalam membuat 

keputusan promosi. pindah, demosi, penyelesaian 

konflik, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, 

dan lain-lain). 

 Dari data dan informasi dalam Sistem 

lnformasi SDM tersebut jelas bahwa departemen SDM 

yang menjadi pengelola harus mampu 

merahasiakannya, karena banyak yang menyangkut 

kehidupan pribadi SDM. Kunci utama sebagai orang-

orang penting dan terhormat di organisasi. Oleh 

karena itu Manajemen Puncak harus menunjuk dan 

mengangkat seorang atau lebih penanggung jawab 

dan pelaksana Sistem lnformasi SDM yang dapat 

dipercaya dan jujur serta memiliki kemampuan untuk 

merahasiakannya.  

Para petugas tersebut dengan tegas hanya 

membolehkan penggunaannya oleh yang berwe-

wenang berdasarkan ketentuan Pimpinan Puncak. 

Tidak memberikan data informasi tentang SDM secara 

tertulis, kecuali pada Pimpinan Puncak, bahkan tidak 

membenarkan semua pihak yang tidak berwewenang 

mengetahuinya meskipun secara tidak tertulis, karena 

kerahasiaan data informasi merupakan hak asasi SDM 

masing-masing yang harus dilindungi. Untuk menjaga 
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kerahasiaan tersebut, sebaiknya dikelola dengan 

menggunakan komputer dengan kode-kode yang 

dirahasiakan pula. Dalam pengelolaannya ada 

beberapa data informasi yang harus diperbaiki atau 

disesuaikan setiap terjadi perubahan atau 

perkembangan. 

 

C. Sistem Informasi Perencanaan SDM 

Sistem informasi perencanaan SDM merupakan 

sebuah metode organisasi untuk mengumpulkan, 

memelihara, menganalisa, dan melaporkan informasi 

pegawai dan pekerjaannya. Pimpinan membutuhkan 

data yang akurat, relevan, dan terkini dalam membuat 

suatu keputusan. Informasi yang disajikan harus 

sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam 

mengambil keputusan strategis maupun operasional. 

Sistem informasi perencanaan SDM dapat 

dikembangkan pada kamputer mikro (microcomputer), 

sehinga staf staf personalia dapat dengan mudah 

mengakses semua data pegawai yang sangat 

membantu dalam mengatasi permasalahan personalia.  

Salah satu kegunaan Sistem informasi 

perencanaan SDM adalah untuk pengembangan 

inventaris SDM. Sistem SDM terpadu mensyaratkan 2 
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(dua) jenis informasi sebelum rencana-rencana kerja 

dilaksanakan, yaitu: 

a. Penilaian atas pengetahuan, keahlian, kemampuan, 

pengalaman dan aspirasi karir atas pegawai yang 

ada. 

b.  Prakiraan atas kebutuhan Sumber Daya Manusia. 

Informasi tersebut harus saling melengkapi satu 

sama lain, inventaris dari tenaga ahli yang tersedia 

saat ini tidak berfungsi untuk tujuan perencanaan, 

kecuali informasi tersebut dianalisis untuk kebutuhan 

mendatang. Sebaliknya, prakiraan sumber daya tidak 

berguna kecuali informasi tersebut dapat dievaluasi 

berdasarkan suplai pegawai secara internal dalam saat 

ini maupun saat mendatang. Hanya pada keadaan 

tersebut dapat dimulai rencana-rencana kerja untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

diperkirakan akan muncul. 

Kegunaan utama inventaris SDM harus 

ditetapkan diawal pengembangan konsep 

perencanaan SDM. Beberapa tujuan yang lazim atas 

inventasi SDM adalah mengidentifikasi kandidat 

untuk promosi, rencana suksesi manajemen, 

penugasan khusus, rotasi kerja, training, rencana 

kompensasi, perencanaan karir, maupun analisis 



~ 73 ~ 

 

organisasi. Laporan SDM harus menyajikan informasi 

yang dianggap perlu dalam membuat suatu keputusan 

manajemen. Laporan ini terbagi atas tiga : 

1) Laporan Operasional yang digunakan dalam 

manajemen harian.  

2) Laporan Peraturan yang disyaratkan oleh 

Pemerintah.  

3) Laporan Analisis yang digunakan untuk analisis 

riset penelitian. 

 

Metode Perencanaan SDM 

Metode perencanaan SDM adalah dasar 

pertimbangan yang digunakan organisasi dalam 

membuat perencanaan SDM dengan mengacu pada 

bentuk perencanaan yang dibuat oleh organisasi.  

Pada umumnya organisasi membuat tiga model 

perencanaan yang terkait dengan proses operasional 

organisasi, yaitu perencanaan strategik SDM, 

perencanaan taktikal SDM dan perencanaan 

operasional SDM. 
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1) Perencanaan Strategik SDM (Strategik HR 
planning) 

 
Perencanaan ini merupakan kunci hubungan 

antara rencana strategik organisasi dengan semua 

fungsi manajemen SDM. Keterkaitan antara 

perencanaan strategik organisasi dengan perencanaan 

strategik SDM dapat ditunjukkan pada saat proses 

pembuatan perencanaan strategik SDM yang 

memperhatikan aspek :  

• Philosophy organisasi (visi, misi, tujuan dan 

strategi). 

• Tujuan fungsi manajemen SDM (proses 

rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan lain-lain harus 

dilakukan secara tepat). 

• Strategi-strategi manajemen SDM (meningkatkan 

partisipasi SDM, menciptakan komitmen terhadap 

organisasi, menciptakan kepuasan kerja). 

Tipe perencanaan strategik SDM harus 

disesuaikan dengan kategori organisasi: 

a. Kategori organisasi yang menghadapi pasar sempit 

dengan jenis produk yang terbatas, akan sangat 

mengandalkan stabilitas dan kontinyuitas usaha. 

Organisasi kategori ini cenderung berorientasi 

pada karakteristik SDM yang memiliki loyalitas 
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dan komitmen tinggi terhadap organisasi dalam 

jangka panjang. Untuk meningkatkan loyalitas dan 

komitmen, organisasi sebaiknya melakukan 

penilaian kinerja (performance appraisal) 

berdasarkan pada karakteristik penyesuaian 

perilaku dan HR planningnya lebih berorientasi 

pada succession planning. 

b. Untuk kategori organisasi yang inovatif dan selalu 

mencari peluang pasar (market leader oriented), 

dalam pemenuhan kebutuhan SDMnya, HR 

planning lebih diarahkan pada “buying approach” 

dibandingkan “making approach”. Kompetisi 

antar pegawai diciptakan dengan mengandalkan 

pada ‘talented individuals’ yang lebih berorientasi 

pada achievement, sehingga career plan lebih 

diarahkan pada  pegawai yang berprestasi. HR 

planning lebih banyak disusun secara jangka 

pendek dengan menekankan pada replecement 

planning. 

c. Untuk organisasi kategori follower, diharuskan 

mempertahankan kestabilan karena memiliki 

sumber daya yang terbatas. Strategi HR planning 

yang dilakukan (proses rekrutmen) menggunakan 

kombinasi “making” dan “buying” secara tepat, HR 
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planning juga berorientasi pada succession planning 

dan replacement planning. 

d. Sedangkan untuk organisasi yang tidak memiliki 

orientasi pasar produk yang konsisten (tidak berani 

ambil resiko), strategi HR planning (rekrutmen) 

dengan cara “buying” yang kemudian bisa saja 

dilepas lagi setelah kondisi tidak memungkinkan.   

2) Perencanaan Taktikal SDM (Tactical HR 
planning) 

Proses bagaimana penempatan SDM dalam 

fungsi dan jabatan yang ada dalam organisasi (level 

korporat, fungsional dan unit), dimana prosesnya 

ditentukan : 

• Struktur organisasi, kemungkinan terjadi 

restrukturisasi, perampingan, mutasi, rotasi, dan 

sebagainya, sebagai antisipasi terhadap 

perubahan organisasi. 

• Kultur organisasi, menyangkut kualitas 

(personality) SDM seperti apa yang 

cocok/dibutuhkan dengan sistem nilai yang 

dianut organisasi. 

• Sistem budget, perencanaan (pengadaan) SDM 

yang disesuaikan dengan budget yang dimiliki 

organisasi. 
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3) Perencanaan Operasional SDM (Operational HR 
Planning) 

 
Merupakan proses penentuan program-program 

yang spesifik terhadap kebutuhan pegawai baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif sebagai derivasi dari 

perencanaan strategik. Perencanaan operasional SDM 

berkaitan dengan 4 aspek, yaitu : 

• Proyeksi jumlah pegawai yang dibutuhkan 

(forecasting of employees). 

• Identifikasi jumlah SDM yang tersedia dalam 

organisasi (HR Audit). 

• Analisis keseimbangan antara penerimaan & 

penawaran (suplay demand). 

• Program aksi. 

 

Metode membuat perencanaan SDM biasanya 

mengacu pada prakiraan sebagai berikut : 

1. Proyeksi jumlah pegawai yang dibutuhkan 
(forecasting of employees). 

 
Kebutuhan pegawai secara kualitatif 

(kompetensi) ditentukan berdasarkan informasi dari 

job analysis dan kepentingan strategi organisasi 

organisasi, sedangkan kebutuhan secara kuantitatif 

ditentukan oleh banyaknya jabatan (pekerjaan) yang 
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ada dalam struktur organisasi organisasi &  financial 

policy, dengan menggunakan beberapa metode 

forecasting, diantaranya : 

• Pendapat Para Ahli (Expert Estimate) 

Para ahli di sini adalah para pimpinan lini 

(yang memiliki otoritas terhadap SDMnya). Para 

Planner HR Planning hendaknya mempertimbangkan 

opini mereka mengingat mereka yang sangat paham 

kondisi di masing-masing departemen/divisi (day to 

day operation), sehingga mengetahui workload, 

kemampuan dan perilaku pegawainya. Untuk 

menghindari subyektifitas (mengutamakan 

departemennya), biasanya digunakan Teknik Delphi, 

yaitu menekankan peran kelompok ahli yang dipilih 

tersebut dengan cara kelompok ahli diminta untuk 

melakukan survei terlebih dahulu terhadap kondisi 

yang ada secara obyektif, melakukan revisi sampai 

disepakati final forecasts tentang kebutuhan ideal 

SDM. 

• Analisis Trend 

Menentukan kebutuhan SDM berdasarkan 

pertumbuhan jumlah pegawai selama beberapa tahun 

yang lalu dengan menggunakan teknik 

statistika/matematika sebagai cara melakukan 
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prediksi. Tetapi cara ini tidak lagi banyak dipakai, 

terutama karena sikon organisasi yang sangat tidak 

menentu. 

 

2.   Estimasi Sumber Internal 

  Memprediksi jumlah pegawai yang tersedia 

dalam organisasi dengan menggunakan beberapa 

metode, diantaranya : 

• Audit SDM 

Audit SDM dibedakan menjadi skill inventory 

dan management inventory. Skill inventory merupakan 

daftar yang memuat data pegawai non pimpinanial 

tentang : tingkat pendidikan, kemampuan spesifik, 

pengalaman kerja, dan sebagainya. Sedangkan 

management inventory terkait dengan data pegawai 

pada level pimpinan. Audit SDM meringkas setiap 

keahlian, pengetahuan dan kemampuan setiap 

pegawai sehingga dapat diketahui kekuatan dan 

kelemahan SDM yang tersedia. 

• Perencanaan Suksesi 

Menyangkut pengembangan SDM jangka 

panjang. Prosesnya meliputi pengidentifikasian 

jabatan yang diprediksi akan kosong dan pemilihan 

calon pengganti untuk setiap posisi dan mengestimasi 
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setiap calon yang bisa dipromosikan. Dalam 

succession planning memuat 3 hal yaitu : laporan 

tentang kekuatan supply internal, kekuatan 

permintaan dalam organisasi dan laporan 

keseimbangan antara suply dan demand. 

• Replacement Chart 

Bagan yang menunjukkan tenaga-tenaga 

potensial dengan kualifikasi kemampuan tertentu 

yang siap menggantikan kedudukan pimpinan di 

atasnya jika terbuka peluang pergantian jabatan. 

• Analisis Markov 

Model ini merupakan matrik yang 

menunjukkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya 

transisi pegawai (transition probabilities) dari suatu 

jabatan ke jabatan lain. Analisis ini menggunakan data 

historis yang menunjukkan berapa orang pegawai 

yang tetap dalam jabatan, berapa orang yang dirotasi 

ke jabatan lain dan berapa orang yang keluar dalam 

periode tertentu. 

 

3. Analisis Keseimbangan Supply & Demand 
(Penawaran dan Permintaan)  

 
Merupakan analisis internal dan eksternal SDM 

organisasi, yang bertujuan untuk mencapai titik 
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keseimbangan antara penawaran dengan permintaan. 

Untuk itu analisis terhadap sumber eksternal bagi 

SDM organisasi menjadi sangat penting. Di Indonesia, 

persoalannya menjadi tidak mudah, mengingat tidak 

dimilikinya data akurat (eksternal) secara kuantitatif 

dan kualitatif mengenai SDM potensial yang dimiliki 

eksternal. Depnaker, asosiasi-asosiasi organisasi, dan 

sebagainya belum berfungsi secara optimal sehingga 

belum mampu memberikan gambaran terinci 

mengenai Proses audit manajemen SDM, di mana ia 

dapat menjadi salah satu alat bantu untuk mencapai 

titik keseimbangan antara kebutuhan dan pesediaan 

yang ada. 

 

4.  Program Aksi 

Langkah-langkah konkrit yang merupakan 

implementasi fungsi manajemen SDM, mulai dari 

proses pengadaan pegawai (rekrutmen, seleksi, 

orientasi, penempatan sampai dengan pelatihan dan 

pengembangan pegawai). Keputusan yang diambil 

pada akhir proses seleksi berdasarkan dua 

kemungkinan tetapi dapat dikembangkan menjadi 

empat kemungkinan/tipe  : 
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• Tipe I, keputusan manajemen betul, yaitu dapat 

menjaring dan menerima calon kandidat yang 

kemudian sukses (sistem rekrutmen dan seleksi 

yang tepat). 

• Tipe II, keputusan manajemen bisa jadi betul 

(menerima kandidat orang yang tepat) tetapi 

mereka kemudian gagal dalam berkarir (sistem 

rekrutmen dan seleksi baik, tetapi program 

pelatihan dan pengembangan pegawai/kualitas 

kehidupan kerja kurang memadai). 

• Tipe III, keputusan manajemen salah, yaitu 

menolak calon, padahal calon tersebut adalah calon 

yang tepat (sistem rekrutmen dan seleksi yang 

kurang baik). 

• Tipe IV, keputusan manajemen benar, karena calon 

yang ditolak adalah calon yang akan gagal berkarir 

di organisasi (validitas sistem rekrutmen dan 

seleksi cukup baik). 

Perencanaan SDM merupakan tindak lanjut 

dari perencanaan yang dibuat organisasi secara 

keseluruhan dan sesungguhnya Perencanaan SDM 

lebih dari sekedar mengidentifikasi dan menganalisis 

kebutuhan SDM untuk memenuhi sejumlah pekerjaan 

yang ada saja. Perencanaan SDM (HR planning) juga 
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merupakan suatu sistem yang  proses pelaksanaannya  

terkait juga dengan aspek/upaya : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis jumlah SDM 

kompeten (skill, abilities & potential) yang dimiliki 

organisasi saat ini dan cukup potensial dalam 

membantu tercapainya tujuan organisasi. 

2. Memprediksi jumlah pegawai yang dibutuhkan 

organisasi di masa kini dan mendatang, dengan 

melakukan perkiraan dari aspek internal (promosi, 

transfer, demosi, separation) dan aspek eksternal 

(labor market, supply & demand pegawai, dan lain-

lain). 

3. Implementasi perencanaan SDM dalam bentuk 

pengadaan pegawai melalui proses rekrutmen, 

seleksi, orientasi, penempatan, pelatihan & 

pengembangan, promosi, kompensasi, dan 

sebagainya. 

4. Melakukan kontrol dan evaluasi terhadap 

keseluuhan proses yang sudah dijalankan, untuk 

memastikan HR planning sistem berjalan sesuai 

dengan tujuan organisasi. 
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Langkah-langkah Perencanaan SDM 

 
Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses 

perencanaan SDM, diantaranya : 

1. Perencanaan untuk kebutuhan masa depan. 

Dilakukan dengan pengumpulan dan analisis data 

yang akan digunakan untuk meramalkan 

permintaan maupun persediaan sumber daya 

manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan 

organisasi masa depan 

2. Mengembangkan Tujuan Perencanaan SDM. 

Dilakukan dengan menerapkan konsep 

perencanaan, mulai dari perencanaan pada tingkat 

strategis sampai pada implementasinya dalam 

bentuk perencanaan operasional 

3. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan. 

Berapa banyak SDM yang ada sekarang yang 

dapat diharapkan tetap tinggal  organisasi? Selisih 

antara angka ini dengan angka yang  dibutuhkan 

organisasi membawa langkah berikutnya. 

4. Perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau 

pemberhentian sementara. Bagaimana organisasi 

dapat mencapai jumlah SDM yang akan 

diperlukan. 
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5. Merancang dan Mengimplementasikan Program.  

Bertujuan memudahkan organisasi untuk 

mencapai tujuan perencanaan SDM. 

6. Mengawasi dan mengevaluasi program-program 
yang berjalan. 

 
7. Perencanaan untuk pengembangan. Bagaimana 

seharusnya pe!atihan dan penyesuaian SDM dalam 

organisasi sehingga organisasi akan terjamin 

dalam hal pengisian yang kontinyu tenaga-tenaga 

yang berpengalaman dan berkualitas. Untuk 

menyelesaikan langkah-langkah ini, pimpinan 

program perencanaan SDM harusdapat 

mempertimbangkan berbagai hal. Faktor utama 

adalah rencana strategis organisasi. Strategi dasar 

dan tujuan yang terindikasi sasaran akan 

menentukan kebutuhan personalia organisasi. 

Sebagai contoh, personil tambahan harus 

dipekerjakan baik dalam suatu organisasi/lembaga 

lainnya, di mana pengambilalihan personil tersebut 

sebagai suatu strategi untuk kebutuhan tantangan 

mencapai tujuan organisasi. Contoh lain dapat 

dilakukan dengan cepat untuk memberikan 

tambahan bahasa Inggris kepada personil yang 

akan belajar ke luar negeri. 
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Ketujuh langkah tersebut dapat 

diimplementasikan pada pencapaian tujuan jangka 

pendek (kurang dari satu tahun),-menengah (dua 

sampai tiga tahun), maupun jangka panjang (lebih 

dari tiga tahun). Rothwell (1995) menawarkan suatu 

teknik perencanaan sumber daya manusia yang 

meliputi tahap (1) investigasi baik pada lingkungan 

eksternal, internal, organisasional; (2) forecasting 

atau peramalan atas ketersediaan supply dan demand 

sumher daya manusia saat ini dan masa depan; (3) 

perencanaan bagi rekrutmen, pelatihan, promosi, 

dan lainlain; (4) utilisasi, yang ditujukan bagi 

manpower dan kemudian memberikan feedback bagi 

proses awal.  

Sementara itu, pendekatan yang digunakan 

dalam merencanakan sumber daya manusia adalah 

dengan action-driven, yang memudahkan organisasi 

untuk memfokuskan bagian tertentu dengan lebih 

akurat atau skills-need, daripada melakukan 

perhitungan numerik dengan angka yang besar 

untuk seluruh bagian organisasi. 
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BAB 4 

TANTANGAN DAN STRATEGI 
INTEGRATIF PERENCANAAN SDM 

 

 

 

 

 

A. Tantangan Perencanaan SDM 

 

antangan terbesar dalam manajemen SDM 

adalah pada aspek tantangan lingkungan 

organisasi, yaitu tantangan lingkungan 

organisasi dari aspek internal dan eksternal. 

Tantangan eksternal lebih banyak melihat pada 

berbagai faktor di luar organisasi yang mempengaruhi 

tantangan peran sumber daya manusia. Sementara 

tantangan internal lebih banyak melihat pada berbagai 

faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi peran 

sumber daya manusia. 

 

 

T 
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1. Tantangan Eksternal 

Berbagai hal yang pertumbuhan ataupun 

perkembangannya berada di luar kemampuan 

organisasi untuk mengendalikannya. Meskipun 

demikian dalam pelaksanaannya harus 

diperhitungkan, mengingat setiap tantangan yang 

terjadi secara eksternal tentu akan berdampak 

terhadap organisasi.  

Tantangan eksternal dalam lingkungan 

organisasi meliputi tantangan global, yang berupa 

ekspansi global dan persaingan akan penugasan 

intemasional,  persaingan domestik dan intemasional 

(kinerja pegawai dan pemberdayaan), karakteristik 

demografi (gender, pendapatan, glass-ceilling effect, 

minoritas, mayoritas, dan diversitas angkatan kerja), 

karakteristik angkatan kerja (tingkat pendidikan dan 

nilai budaya kerja). Serta terakhir trend ekonomi dan 

organisasional yang meliputi: tantangan skill dan 

pekerjaan, tantangan organisasi, kemajuan teknologi, 

otomatisasi dan robotis.  

Tantangan eksternal organisasi yang 

berpengaruh terhadap proses perencanaan dan 

pengembangan SDM meliputi tantanga  aspek:  
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a) Tantangan Aspek Peluang. 

Bagaimana kemampuan pimpinan SDM dalam 

melihat peluang yang ada dihadapan yang perlu 

diraih dan sekaligus mampu memanfaatkan peluang 

tersebut seoptimal mungkin. Tidak semua orang 

mampu melihat peluang dan sekaligus memanfaatkan 

peluang tersebut. Di sini diperlukan keahlian, 

sehingga akan dipero!eh manfaat yang optimal bagi 

organisasi. Pada dasamya peluang adalah sekaligus 

merupakan tantangan bagi organisasi. Bagi organisasi 

lain mungkin merupakan rintangan atau halangan 

yang sulit ditembusldiraih, akan tetapi bagi kita 

mungkin saja justru sebagai peluang yang baik, seperti 

ketika krisis moneter melanda Indonesia, di satu sisi 

krisis tersebut adalah tantangan akan tetapi berbeda 

halnya bagi berbagai pihak yang mampu 

memanfaatkan krisis tersebut sehingga menjadi 

peluang. 

 

b) Tantangan Aspek Ancaman.  

Sebagaimana halnya dengan peluang, kita pun 

tidak mungkin menghindar bahwa pada suatu waktu 

bisa saja dihadapkan pada suatu kondisi yang akan 

mengancam organisasi kita.  
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c) Tantangan Aspek Ekonomi.  

Disadari bahwa kondisi ekonomi secara makro, 

seperti inflasi, stagflasi, resesi, depresi, krisis moneter, 

krisis ekonomi, krisis nilai tukar, tingkat 

pengangguran, tingkat suku bunga dan lain 

sebagainya merupakan aspek-aspek perekonomian 

yang harus selalu diperhitungkan. Inflasi dan krisis 

ekonomi berimplikasi serius pada proses perencanaan 

pengembangan SDM, seperti biaya yang harus 

dikeluarkan sehubungan dengan proses pelatihan dan 

penggajian pegawai. Biaya untuk meningkatkan gaji 

tidak dapat dielakkan sebagaimana peningkatan biaya 

hidup. Organisasi harus mampu menyesuaikan 

tingkat gaji yang kompetitif agar dapat memperoleh 

tenaga yang kompeten. 

 

d) Tantangan Aspek Sosial. 

 Terjadinya pergeseran nilai sosial yang dianut 

suatu masyarakat terutama karena adanya tantangan 

pola hidup akan berpengaruh pada Manajemen SDM. 

Dalam banyak masyarakat masih merupakan masalah 

besar bahwa wanita yang sudah menikah adalah 

sebagai pendamping suami dan sebagai ibu rumah 

tangga, tidak perlu turut mencari nafkah, apalagi 
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pencari nafkah utama. Kenyataannya saat ini 

masyarakat di perkotaan utamanya paradigma itu 

telah berubah dan bergeser menjadi memposisikan 

wanita tidak ada bedanya dengan pria dalam hal 

tanggung jawabnya pada keluarga.  

Sudah banyak contoh di dunia bahwa banyak 

wanita sukses sehingga telah mampu dan berhasil 

sebagai pemimpin dunia yang disegani. Demikian 

pula menurut hasil penelitian bahwa wanita lebih 

banyak yang bersekolah dibandingkan dengan pria. 

Hal ini sangat mungkin karena era keterbukaan yang 

semakin mengglobal serta dibeberapa negara temyata 

jumiah penduduk wanita lebih besar daripada pria. 

Selain itu untuk bidang-bidang tertcntu wanita 

lebih tekun dibandingkan dengan pria, dan bahkan 

tidak janggal lagi beberapa posisi pria telah bergeser 

kepada wanita, seperti posisi sebagai Perdana Menteri 

dan presiden. Pemimpin Partai serta jabatan-jabatan 

tertinggi di lingkungan organisasi seperti Bank, dan 

bahkan supir taxi dan satuan pengaman juga sudah 

mulai dimasuki wanita. Tantangan paradigma ini akan 

berpengaruh dalam perencanaan SDM suatu 

organisasi. 
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e) Tantangan Aspek Politik.  

Jika terjadi tantangan dalam pemegang kendali 

kekuasaan pemerintahan negara, baik yang 

berlangsung secara demokratis maupun karena 

pemaksaan melalui revolusi berdarah. 

 

f) Tantangan Aspek Deregulasi Perundangan. 

Praktik manajemen SDM semakin dipengaruhi 

oleh hukum. Undang-undang diskriminasi kerja 

mempunyai hambatan yang besar terhadap kebutuhan 

perencanaan SDM. Kelangsungan hidup suatu 

organisasi juga sangat ditentukan oleh kepatuhan 

kepada berbagai peraturan yang berlaku. Misalnya, 

ketentuan tentang upah minimum, hubungan 

industrial, keharusan mempekerjakan orang-orang 

yang cacat tubuh tanpa diskriminasi, keharusan 

mempekerjakan kaum wanita, hak wanita 

mendapatkan cuti haid, hak wanita untuk menyusui 

bayi dan lain sebagainya.  

 

g) Tantangan Aspek Teknologi. 

Pengembangan dan penerapan teknologi baru 

berpengaruh besar terhadap praktik organisasi dan 

manajemen. Pengemban.gan teknologi canggih 
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dibidang operasional dan transportasi, komunikasi, 

komputer, obat-obatan dan ilmu tentang kehidupan 

dan penggunaan sumber daya alam, telah membawa 

tantangan terhadap fungsi organisasi. Perkembangan 

komputer yang cepat membawa tantangan yang 

dramatis, dari teknik pemakaian hingga proses 

informasi, dari biaya hingga pemesanan pesawat 

komputer mendapatkan peran setiap aspek organisasi.  

Tantangan teknologi mungkin juga 

menyebabkan keterasingan di antara pegawai, 

ketertinggalan pengetahuan dan keterampilan, dan 

kesulitan penyesuaian terhadap proses baru dalam 

organisasi. Permasalahan ini bukan hal yang baru, 

tetapi telah menyertai tantangan teknologi sejak 

beberapa generasi yang lalu. Sebagaimana manusia 

yang menerima tantangan pada pandangan hidup, 

aspek yang tidak berguna dapat menjadi berkurang.  

 Penggunaan teknologi tepat guna akan 

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas 

kerja Suatu organisasi. Tantangan yang dihadapi oleh 

organisasi adalah bagaimana merespon kemajuan 

teknologi, memanfaatkan kemajuan dan 

perkembangan teknologi tanpa mengorbankan SDM 

yang ada dalam organisasi.  
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Dalam hal ini bilamana efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas digunakan sebagai kriteria dalam 

bekerja maka kehadiran mesin-mesin berteknologi 

canggih dapat dipandang mempunyai keunggulan 

tersendiri, karena: Akurasinya lebih tinggi, efisien, 

efektif, produktif, tidak terikat dengan waktu, mampu 

bekerja cepat, penggunaan SDM sesuai kebutuhan, 

waktu kerja dapat diatur, tidak ada confIict of interest, 

tidak ada tuntutan, tidak ada mogok kerja, dapat 

diganti bila ada teknologi yang lebih canggih, tidak 

mengenal lelah, letih dan sakit, mampu bekerja sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 

h) Tantangan Aspek Pesaing. 

 Di negara yang menganut free competition di 

bidang ekonomi, persaingan dalam organisasi menjadi 

suatu hal yang biasa. Persaingan hendaknya 

berlangsung secara sehat dan fair dengan 

mengutamakan mutu, harga yang wajar, pelayanan 

yang memuaskan, transparan, promosi yang jujur 

sehingga kepentingan pelanggan menjadi prioritas. 
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i). Tantangan Aspek Demografi. 

Aspek demografi yang berupa komposisi 

populasi suatu masyarakat berakibat secara langsung 

terhadap pegawai. Beberapa faktor demografi yang 

mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia: 

•  Jumlah penduduk 

•  Perluasan pegawai 

•  Pegawai perempuan 

•  Tingkat pengetahuan yang dimiliki pegawai 

 

2. Tantangan Internal 

Tantangan internal adalah suatu kondisi 

ataupun rintangan dan halangan yang bersumber dari 

dalam organisasi dan dalam jangkauan manajemen 

untuk mengatasinya. Kemampuan organisasi harus 

melaksanakan fungsi organisasi secara efisien, efektif, 

produktif, amanah, transparan dan profesional 

dihadapkan pada banyak kendala, dan kendala yang 

dihadapi tidak kalah berat dan pentingnya 

dibandingkan dengan tantangan eksternal, antara lain 

yaitu: 

Tantangan internal dalam lingkungan 

organisasi meliputi permasalahan manajemen puncak 

(nilai dan budaya, hak dan etika, serta program 
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pengembangan), struktur organisasional (Manajemen 

sumber daya strategis), budaya organisasi (filosofi 

sumber daya manusia), ukuran organisasi dan 

pengendalian perilaku. Berbagai tantangan internal 

tersebut meliputi aspek: 

1) Tantangan aspek kualitas, yang berupa 

penciptaan produk dan jasa berkualitas, tingginya 

tuntutan untuk semakin kreatif, berani mengambil 

resiko, dapat beradaptasi, mampu bekerja dalam 

kelompok serta bertambahnya tekanan untuk 

meningkatkan kualitas kerja dan partisipasi kerja 

tim. 

2) Tantangan aspek teknologi, yang berupa 

tantangan struktural dan tantangan peran sumber 

daya manusia, bertambahnya tekanan untuk 

membuktikan peran dari sumber daya manusia 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan memberikan pelayanan terbaik 

kepada divisi lain, semakin bervariasinya peng-

alaman dan latar belakang pegawai yang aktif 

berkarya dalam suatu organisasi.  

3) Tantangan aspek sosial, yang berupaya 

penanganan kompetensi pegawai dan cara 
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organisasi menangani konflik kerja, makin 

meningkatnya tekanan untuk mengukur 

produktivitas kerja, karena adanya benchmarking, 

maka organisasi harus berlomba dalam 

meningkatkan kinerja agar mampu bersaing di 

arena organisasi global dan terakhir berubahnya 

tekanan dari penghar.gaan berdasarkan lama 

pekerjaan ke penghargaan berdasarkari prestasi 

kerja. 

4)  Tantangan aspek perilaku terhadap karier dan 
pekerjaan. 

 
Banyak peraturan kepegawaian yang 

mempengaruhi tantangan perilaku pegawai 

terhadap pekerjaan, diantaranya : 

• Perebutan karier dan tuntutan pekerja 

perempuan. 

Tekanan terhadap karier dapat merupakan 

salah satu penyebab konflik dalam organisasi, 

tetapi pada umumnya, keterbukaan 

komunikasi, perencanaan yang hati-hati dan 

penyelesaian konflik dapat menyelesaikan 

masalah perebutan karier.  
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• Pola mobilitas. 

Salah satu pengaruh dari perebutan karier 

adalah semakin segannya pegawai untuk 

mempertimbangkan menerima transfer atau 

promosi, sehingga semakin banyak ditemukan 

keengganan pegawai untuk meningkatkan 

karier, baik yang bersifat mutasi maupun 

promosi.  

 

5). Tantangan aspek sikap kerja. 

Tantangan dalam sistem perekonomian 

berpengaruh kepada partisipasi dan kepuasan 

pegawai terhadap karier terutama dalam hal sikap 

seperti bosan dan melelahkan. Sementara ini solusi 

adalah penganekaragaman pekerjaan dan praktik 

organisasi dan manajemen yang memudahkan 

kerja. 

 

6). Tantangan aspek aspirasi pegawai. 

Harapan dan tuntutan seseorang memasuki 

organisasi organisasi untuk menjadi pimpinan 

menunjukkan semangat kerja dan karir. Ada empat 

kualitas kerja yang diburu oleh pegawai baik 

wanita ataupun pria, yakni: 
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� Memperoleh perasaan berprestasi dari 

pekerjaan mereka. 

� Memperoleh peluang yang banyak untuk 

dikembangkan. 

� Memperoleh pengakuan. 

� Mengetahui bahwa gagasan mereka diterima. 

Tantangan terhadap sikap karier, berhubungan 

dengan kebutuhan ekonomi, teknologi, dan demografi. 

Hal ini menunjukkan tantangan yang fundamental 

terhadap pekerjaan. Semakin meningkatnya kesadaran 

publik terhadap karier, akan berpengaruh terhadap 

tuntutan yang beragam. Lebih lanjut baik tantangan 

eksternal maupun internal memiliki implikasi lebih 

lanjut terhadap organisasi untuk melihat keunggulan 

kompetitif yang dimiliki terutama potensi sumber 

daya manusia demi memenangkan persaingan global.  

Sehingga organisasi pedu mengkaji ulang 

strategi organisasi demi meningkatkan kinerja daya 

saing. Pengkajian ulang terhadap strategi organisasi 

selanjutnya akan memberikan pengaruh pada 

pelaksanaan strategi sumber daya manusia. 

Selanjutnya kontribusi peran sumber daya manusia 

terhadap strategi organisasi dapat dicontohkan sebagai 

berikut: adanya kebijakan investasi guna perluasan 
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organisasi akan memberikan pengaruh terhadap 

pegawai. Untuk mendukung kesuksesan pekerjaan 

tentu saja dibutuhkan pegawai berkualitas sehingga 

peran sumber daya manusia dalam penyusunan 

strategi organisasi akan sangat penting. Mulai dari 

perekrutan; penempatan, pelatihan dan pengupahan 

semuanya akan tersaji dalam suatu paket kebijakan 

sumber daya manusia yang diarahkan untuk 

mensukseskan pekerjaan investasi tersebut.  

Peran aktif sumber daya manusia akan semakin 

diharapkan untuk memperjelas ke arah mana strategi 

organisasi harus dilakukan untuk mencapainya. Peran 

sumber daya manusia yang tangguh dan strategis 

menjadi sangat penting dan hal ini dapat dicapai 

apabila organisasi mulai mengakui adanya tantangan 

peran sumber daya manusia. 

 

7) Tantangan Aspek Rencana Kerja dan Anggaran 

Belum terbiasanya memiliki dan menyusun 

rencana kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja ke 

depan, sehingga organisasi berjalan tanpa rencana 

yang jelas. Selain itu rencana kerja dan anggaran yang 

disusun belum realistis melihat kondisi 

dankemampuan organisasi yang sesungguhnya untuk 
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mencapainya. Rencana kerja dan anggaran yang 

disusun masih sebatas memenuhi kebutuhan formal 

semata dan belum didasarkan pada kebutuhan yang 

sebenamya. Rencana kerja dan anggaran dapat 

digunakan untuk mengantisipasi kondisi internal dan 

eksternal. Konsekuensi dari rencana kerja yang pada 

akhimya diaplikasikan berupa anggaran belum 

dijadikan sebagai pijakan penting bagi organisasi 

untuk dijalankan dan dipatuhi. Setiap yang berkaitan 

dengan pengeluaran (yang dimaksud di sini adalah 

cost) dalam praktiknya manajemen masih enggan 

melaksanakannya, terutama yang berkaitan dengan 

peningkatan pemberian kompensasi bagi setiap SDM. 

Organisasi masih kurang menyadari bahwa 

komitmen merealisir anggaran akan berdampak positif 

pada upaya meningkatbn komitmen SDM pada 

organisasi dan pada pekerjaan. Selain itu kemampuan 

membaca kondisi ekonomi baik mikro maupun makro 

relatif masih sangat kurang, sehingga kemampuannya 

memprediksi juga lemah. 

 

8) Tantangan Aspek Pengembangan usaha 

Dalam upaya mengembangkan usaha atau 

menciptakan/membuat produk dan jasa baru akan 
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berpengaruh terhadap perencanaan SDM, sehingga 

ketika pengembangan usaha akan dilaksanakan telah 

tersedia SDM sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan 

SDM ini dapat disediakan sesuai dengan rencana 

pengembangan usaha, baik jangka pendek, menengah 

ataupun jangka panjang. pengembangan usaha di sini 

tidak semata mengembangkan usaha yang sejenis, 

akan tetapi mungkin saja berupa diversifikasi produk. 

Menangani pengembangan usaha ataupun produk dan 

jasa baru memerlukan keahlian khusus, sehingga 

diperlukan waktu dalam menyediakan SDM-nya. 

 

9) Tantangan Aspek Pengembangan Organisasi 

Tidak jauh berbeda dengan pengembangan 

usaha, maka dalam pengembangan organisasi (dalam 

arti pengembangan organisasi) seperti dari skala 

organisasi keeil meningkat menjadi organisasi 

menengah dan seterusnya meningkat menjadi 

organisasi yang berskaia besar, atau usah_ yang 

meningkat karena meningkamya pennimaan 

konsumen di daerah (dalam negeri atau luar negeri), 

berarti menumut agar organisasi juga mampu 

menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan untuk 

mengisi posisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.  
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Apapun jenis dan bentuk keputusan yang 

diambil oleh manajemen pasti akan berpengaruh 

secara langsung dengan perencanaan SDM, baik pada 

aspek kuantitas maupun kualitas. 

B. Strategi Integratif Perencanaan SDM  

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia 

organisasi di masa depan ditentukan oleh kondisi 

faktor lingkungan dan ketidakpastian, diserta tren 

pergeseran organisasi dewasa ini. Organisasi dituntut 

untuk semakin mengandalkan pada speed atau 

kecepatan, yaitu mengupayakan yang terbaik dan 

tercepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Strategi sumber daya manusia dalam praktik 

organisasi dilakukan dengan pertimbangan sampai 

seberapa jauh departemen sumber daya manusia 

memperhatikan (1) people issues business issues (HR 

concern), (2) menggunakan orientasi isu dalam 

memutuskan mobilisasi SDMnya {key-issues oriented), 

serta (3) melibatkan pimpinan lini pada masalah--

masalah sumber daya manusia (involving line 

managers).  
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1. People Issues Business (Human Resource Concern) 

  Alasan yang mendorong perlunya perhatian 

terhadap SDM antara lain: 

• Tingkat perubahan kondisi organisasi yang 

semakin cepat dan tidak pasti. 

• Peningkatan biaya bersamaan dengan tekanan 

persaingan. 

• Perubahan teknologi yang cepat dan menuntut 

skill baru. 

• Organisasi yang semakin kompleks serta semakin 

flat, clean, dan flexible. 

• Perubahan demografi pegawai. 

• Faktor eksternal seperti berbagai aturan 

perundang-undangan. 

• Meningkatnya persaingan multinasional maupun 

kolaborasi. 

 

2. Menggunakan orientasi isu dalam memutuskan 
mobilisasi SDMnya {key-issues oriented),  

 
  Strategi yang dikembangkan HR dan pimpinan 

lini membantu organisasi dalam: 

• Membuat sistem perencanaan yang lebih fleksibel 

dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu. 

• Memberikan perhatian pada persoalan HR yang 
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ditujukan bagi pencapaian tujuan jangka panjang. 

Dalam menghadapi isu yang terjadi, 

pertanyaan yang kerap muncul adalah apa yang harus 

dilakukan? Langkah-langkah yang perlu dilakukan 

adalah: 

a. Identifikasi issue (kolaborasi diskusi antara SDM 

dan manajemen lini). 

b. Melakukan tindakan yang diperlukan (action) 

dengan merancang dan mengimplementasikan 

program. 

c. Membuat program yang melengkapi traditional 

HR planning. 

 

3. Melibatkan pimpinan lini pada masalah-masalah 
sumber daya manusia (involving line managers) 

 
 Beberapa masalah sumber daya manusia yang 

involving line managers meliputi: 

• Masalah persaingan biaya; menjaga biaya pegawai 

tetap rendah. 

• Pendelegasian; melalui peningkatan kapasitas 

pegawai dalam bertindak. 

• Perubahan organisasional; memunculkan masalah 

sumber daya manusia seperti sentralisasi dan 

desentralisasi. 
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• Peningkatan daya saing; bagaimana sumber daya 

manusia membantu organisasi melaksanakan 

orientasi customer service.  

• Keefektifan Organisasional; bagaimana 

membangun organisasi yang fleksibel, efisien, ada 

interdependensi, dan team work yang efektif. 

• Kompetensi pegawai; bagaimana meningkatkan 

kompetensi pegawai. 

• Pengelolaan diversitas pegawai; bagaimana 

sumber daya manusia dapat meningkatkan 

kapabilitas & motivasi pegawai melalui perbedaan 

yang ada. 

• Daya saing global; mengelola organisasi dengan 

perspektif global, karir multinasional, dan 

mengetahui hasil integrasi korporasi global. 

Hal-hal tersebut tidak lepas dari dukungan 

kondisi organisasional, seperti: pembuatan 

perencanaan strategik oleh organisasi, memperhatikan 

issue dan input yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, 

ada tujuan spesifik dalam perencanaan strategik, serta 

memiliki corporate planning group. 
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Pendekatan Efektif Dalam Strategi  
Perencanaan SDM 

 
  Beberapa pendekatan yang efektif untuk 

diterapkan dalam perencanaan SDM : 

1. Focus on issue approach 

Pendekatan yang berfokus pada issue dapat 

membantu organisasi:  

• Menentukan kondisi yang diinginkan dan 

mengisi/melengkapi "gap" antara kondisi 

sekarang dengan kondisi yang diinginkan. 

• Lebih selektif dalam memfokuskan perhatian 

pada hal-hal yang dianggap penting. 

• Membangun ‘sense of urgency’ dan komitmen 

untuk bertindak.  

 
2. Integrated approach 

Pendekatan ini meliputi integrasi antara: 

• General management dan perspektif fungsional 

SDM. 

• Perspektif pimpinan lini dan staf mengenai 

pengelolaan SDM. 

• Perspektif organisasi dan pegawai serta unsur-

unsur pokok lainnya. 

• Perspektif unit-unit organisasi/divisi dengan 



~ 108 ~ 

 

organisasi secara keseluruhan. 

• Perspektif lingkungan internal dan eksternal. 

 

Pengembangan Strategi Perencanaan SDM 

 

Pimpinan yang secara. teratur melakukan 

proses  pengembangan strategi sumber daya manusia 

pada organisasinya akan memperoleh manfaat berupa 

distinctive capability, seperti :  

• Kemampuan mendefinisikan kesempatan 

maupun ancaman bagi sumber daya manusia 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

• Dapat memacu pemikiran baru dalam 

memandang isu-isu sumber daya manusia 

dengan orientasi dan mendidik partisipan serta 

menyajikan perluasan perspektif. 

• Menguji komitrnen manajemen terhadap 

tindakan yang dilakukan sehingga dapat 

menciptakan proses bagi alokasi sumber daya 

program-program spesifik dan aktivitas. 

• Mengembangkan "sense of urgency" dan 

komitrnen untuk bertindak. 

• Fokus strategik pada tindakan yang memiliki 

prioritas jangka panjang dalam mengelola 
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fungsi sumber daya manusia dan 

mengembangkan bakat staf SDM. 

 

Strategi Perencanaan SDM  Organisasi  

di Masa  Depan 

• Pimpinan lini menangani aktivitas sumber daya 

manusia (strategik dan pimpinan), sementara 

administrasi sumber daya manusia ditangani oleh 

departemen akunting atau konsultan. Pimpinan 

lini dibantu human resource information sistem dalam 

memudahkan penanganan aktivitas SDM. 

• Pimpinan lini dan departemen sumber daya 

manusia saling berbagi tanggungjawab dan 

kegiatan, dalam kontek pimpinan lini sebagai 

pemilik dan sumber daya manusia sebagai 

konsultan. 

• Departemen sumber daya manusia berperan dalam 

melatih pimpinan dalam praktik-praktik sumber 

daya manusia dan meningkatkan kesadaran para 

pimpinan berhubungan dengan HR concerns. 
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Memecahkan Persoalan Gap  
Antara Teori dan Praktek 

 
Proses perencanaan sering tidakberjalan 

dengan lancar, karena kebijakan perencanaan tidak 

dibuat secara detil, sehingga terjadi gap antara 

organizational policies dan personnel policies serta 

aplikasinya dalam praktik. Perencanaan sumber daya 

manusia banyak ditujukan. pada manajemen suksesi 

dan pengembangan dibandingkan dengan aktivitas 

personalia lain. Gap yang terjadi dalam perencanaan 

sumber daya manusia dalam pengembangan dan 

implementasinya, dipilahkan menjadi empat 

permasalahan (Rothwell, 1995): 

• Perencanaan menjadi suatu problema yang dirasa 

tidak bermanfaat karena adanya perubahan pada 

lingkungan eksternal organisasi, meskipun 

nampak adanya peningkatan kebutuhan bagi 

perencanaan. 

• Kedua, realitas dan bergesernya kaleidoskop 

prioritas kebijakan dan strategi yang ditentukan 

oleh keterlibatan interest group yang memiliki 

power. 

• Ketiga, kelompok faktor-faktor yang berkaitan 

dengan sifat manajemen dan ketrampilan serta 
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kemampuan pimpinan yang memiliki preferensi 

bagi adaptasi pragmatik di luar konseptualisasi, 

dan rasa ketidakpercayaan terhadap teori atau 

perencanaan, yang dapat disebabkan oleh 

kurangnya data, kurangnya pengertian manajemen 

lini, & kurangnya rencana korporasi. 

• Keempat, pendekatan akademik yang dilakukan 

dalam pengujian kesuksesan pe:rencanaan sumber 

daya manusia sangat idealistik dan preskriptif, di 

sisi lain tidak memenuhi realita organisasi dan cara 

pimpinan mengatasi masalah-masalah spesifik. 

 
 

Forecasting Angkatan Kerja:  
Pendekatan Action-Driven 

 
Pendekatan ini diawali dari strategic drive 

korporasi saat ini, atau masalah organisasi yang terjadi 

dari tingginya biaya pegawai, pelayanan konsumen 

yang rendah, atau kurangnya inovasi, dan berupaya 

untuk merencanakan solusi yang masuk akan dan 

substrategies. Agar efektif, pendekatan harus 

didasarkan pada diagnosis masalah secara akurat dan 

analisis alternatif rencana. Dalam hal ini, teknik 

kuantitatif masih diperlukan. Misalnya, biaya 

tingginya pegawai dapat berasal dari: 
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1). Teknik rekrutmen yang baik/buruk yang 

berimplikasi pada : 

 Tingkat perpindahan pegawai atau rendahnya 

kualitas pegawai.  

 Penggunaan ketrampilan atau waktu kerja 

yang tidak efektif. 

 Tingginya tingkat absensi, dan reward yang 

tidak sesuai 

Pendekatan "action-dripen" akan memudahkan 

organisasi memfokuskan secara lebih akurat bagian 

tertentu atau ketrampilan yang dibutuhkan, daripada 

memproduksi penghitungan numeri dalam skala besar 

bagi keseluruhan, terutama.  

Pada umumnva perlu diperhatikan dalam 

tahap awal perencanaan sumber daya manusia adalah 

pengamatan lingkungan (environmental scanning). 

Penggunaan teknik skenario perencanaan sederhana 

akan jauh lebih tepat digunakan pada suatu 

pendekatan yang berhubungan dengan ketidakpastian 

masa depan dan implikasi yang mungkin terjadi. 

Apabila hal tersebut dapat dilakukan oleh fungsi 

spesialis yang lain seperti corporate planners atau 

marketing, maka departemen sumber daya rnamisia 

dapat berkonsentrasi pada isu-isu yang menjadi hal 
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yang paling relevan bagi pasar pegawai dimana 

mereka beroperasi. Kontribusi penelitian sosial yang 

dilakukan fungsi Manajemen SDM bagi organisasi, 

akan menjadi hal penting di masa depan, apabila 

diadopsi model proaktif yang berorientasi fungsi 

eksternal.  

Sementara faktor-faktor  eksternal yang perlu 

dipertimbangkan antara lain meliputi: faktor inter-

nasional, masalah politik, demografis, ketrampilan, 

teknologi maupun sikap pegawai. 

 

Perencanaan Karir Sumber Daya Manusia 
 

Hal ini membutuhkan pengertian proses-proses 

yang diintegrasikan pada karakteristik individual dan 

preferensi dengan implikasinya pada: budaya 

organisasi, nilai dan gaya, strategi organisasi dan 

panduan, struktur organisasi dan perubahan, sistem 

reward, pelatihan dan sistem pengembangan, serta 

penilaian dan sistem promosi. Beberapa organisasi 

dewasa ini menekankan pada tanggung jawab 

ind!vidual bagi pengembangan karir masing-masing. 

Sistem mentoring formal maupun informal 

diperkenalkan untuk membantu pencapaian 

pengembangan karir. Seberapa jauh fleksibilitas dan 
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efisiensi b. Organisasi ditentukan oleh kebijakan 

pemerintah, baik fiskal maupun pasar pegawai. 

 

C. Evaluasi Perencanaan Sumber Daya 
Manusia 

 

Perencanaan sumber daya manusia dapat 

digunakan sebagai indikator kesesuaian antara supply 

dan demand bagi sejumlah orang-orang yang ada 

dalam organisasi. Dengan ketrampilan yang sesuai; 

perencanaan sumber daya manusia juga berguna 

sebagai "early warning" organisasi terhadap implikasi 

strategi organisasi bagi pengembangan sumber daya 

manusia dengan melakukan audit terhadap SDM. 

Teknikteknik yang dapat digunakan dalam evaluasi 

perencanaan sumber daya manusia meliputi: 

1. Audit sederhana terhadap sasaran apakah 

memenuhi tujuan, kekosongan terisi, biaya 

berkurang, dan sebagainya. Sedangkan tingkat 

audit tergantung pada tujuan organisasi dan 

seberapa jauh analisis terhadap keberhasilan 

mapun penyimpangan dapat dilakukan. 
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2. Evaluasi sebagai bagian dari tinjauan prosedur 

organsisasi lain sesuai standar dengan 

penggunaan : 

• Prosedur total kualitas; perlu bagi kebutuhan 

pengawasan dan dapat menggambarkan atensi 

bagi ketidakcukupan SDM. 

• Prosedur investasi manusia; perlu pengawasan 

hasil pelatihan terhadap analisis kebutuhan 

pelatihan bagi seluruh pegawai berbasis 

kontinyuitas. 

• Pendekatan analitis bagi utilisasi sumber daya 

manusia &pengawasan hasil. 

3.  Evaluasi sebagai bagian dari audit komunikasi 

general atau survai sikap pegawai. 

4.  Dimasukkannya hal-hal berikut sebagai bagian 

audit yang lebih luas atau   tinjauan fungsi SDM: 

• Nilai tambah yang diperoleh organisasi, 

misalnya dalam mengembangkan manusia atau 

pengurangan perpindahan pegawai.  

• Dalam pemenuhan target departemen sumber 

daya manusia atau penetapan fungsi. 

• Dalam pengawasan pencapaian "equal 

opportinity target" dalam hal gender atau ras. 

• Sebagai bagian bentuk internal atau eksternal 
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bench-marking, komparasi dari perencanaan 

sumber daya manusia yang digunakan dan 

outcomes dalam bagian lain di organisasi yang 

sama. 

5.  Melakukan review atas penilaian individu. 

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa 

tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah 

memastikan bahwa orang yang tepat berada pada 

tempat dan waktu yang tepat, sehingga hal tersebut 

harus disesuaikan dengan rencana organisasi secara 

menyeluruh. Salah satu hasil evaluasi penerapan 

program jangka panjang dapat ditujukan bagi 

perencanaan program suksesi. 

 

Dari Perencanaan Suksesi  
Menuju Manajemen Suksesi 

 
Restrukturisasi organisasi yang dilakukan 

dengan cara redesigning, reengineering, maupun 

reinventing, menjadikan organisasi tergantung kepada 

tim yang terdiri atas orang-orang yang bekerja sama 

pada organisasi yang semakin flat, dengan otoritas dan 

akuntabilitas yang semakin besar, sebagai upaya bagi 

tercapainya peningkatan produktivitas dan daya saing.  
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Perencanaan sumber daya manusia jangka 

panjang dapat diimplementasikan melalui penerapan 

succession plans. Perencanaan suksesi dapat dijadikan 

sebuah alat untuk mem-forecast pemimpin di masa 

depan, sehingga perencanaan suksesi adalah untuk 

merencanakan rangkaian perpindahan personil dalam 

organisasi agar dapat menghasilkan kandidat pada 

posisi kunci yang dibutuhkan.  

Pada dasamya perencanaan suksesi dapat 

ditujukan untuk : 

• Mengidentifikasi posisi penting dalam manajemen. 

Mengidentifikasi lowongan jabatan pada posisi 

yang tersedia, termasuk posisi baru yang muncul 

dari perencanaan strategik. 

• Mengidentifikasi pimpinan yang akan berpindah 

menuju posisi tertentu.  

Adanya gap antara perencanaan suksesi 

tradisional terhadap apa yang ingin disampaikan, 

dapat diminimalkan dengan membangun tim 

leadership yang kuat bagi tugas-tugas strategik. Sejalan 

dengan perkembangan waktu, perencanaan suksesi 

perlu dimodifikasi agar tetap menjadi alat yang 

relevan bagi regenerasi kepemimpinan organisasi. 

Dalam hal ini, manajemen suksesi menawarkan 
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pendekatan yang lebih dinamis dan fleksibel bagi pe-

ngembangan tim leadership yang kuat.  

Ada enam dimensi yang dikembangkan sejalan 

dengan manajemen suksesi, yaitu orientasi korporasi, 

fokus organisasional, keluaran atau outcomes, teknik 

penilaian, komunikasi, serta seleksi kelompok. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk 

menguji ulang perlu mempertimbangkan area sebagai 

buikut: mengembangkan pola kepemimpinan, 

memaksimalkan penggunaan tim kerja, redefinisi 

keterlibatan tim manajemen senior, dan memper-

siapkan kader kepemimpinan, hal tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3. di bawah ini : 
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Tabel 3 :  
Perencanaan Suksesi Menuju Manajemen 

Suksesi 
 

DIMENSI 
PERENCANAAN 

SUKSESI 
MANAJEMEN 

SUKSESI 

lingkungan 
organisasi 

Stabililas 
Perubahan dengan 
cepat 

Orientasi 
korporasi 

Deliberate -Terencana Opportunistic 

Keluaran Sesaat Dinamis terus berlanjut 

Strategi 
penempatan 

Terpecah Kader/kelompok 

Fokus 
organisasional 

Individu Tim 

Kriteria 
penilaian 

Deskripsi menurut 
posisi 

Pola pemimpin 

Penilaian Dari atas/boss 360 derajat 

Komunikasi Tertutup Terbuka 
Locus of 
responsibility 

Korporasi Bersama 

Pemilihan 
kelompok 

Internal Ekstemal dan internal 

Kriteria 
pemilihan . 

Ketrampilan dan 
pengalaman 

Kompetensi dan 
jaringan kerja 

 

 
Sumber:Leidman, Bruer& Maki, 1996, Succession 

Management: 
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pegawai yang ’well performance’ sangat bergantung 

kepada kualitas pegawai yang diperoleh melalui 

mekanisme input.  

Perencanaan SDM tidak hanya mengenai 

mekanisme input pegawai saja, tetapi juga mengenai 

proses pengembangan pegawai melalui mekanisme 

perencanaan dan jalur karir pegawai. Sesungguhnya 

perencanaan pegawai meliputi keseluruhan proses 

menajemen pegawai sejak pegawai masuk, pegawai di 

dalam hingga pegawai tidak lagi berada di dalam 

organisasi yang difokuskan pada aspek 

perencanaannya. 

Perencanaan terjadi pada setiap proses 

kegiatan, baik perencanaan pengadaan pegawai, 

perencanaan pengembangan pegawai dan 

perencanaan terhadap proses pemutusan pegawai. 

Dalam proses pengorganisasian dan pengendalian 

pegawai pun membutuhkan perencanaan yang 

sistematis dan tepat. Jadi perencanaan sesungguhnya 
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keberhasilan proses manajemen SDM selanjutnya. 
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PASAL 44: UU NO.7/1987 TENTANG HAK CIPTA 
(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak 

mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan 
atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, 
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada 
umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah)  




