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A. LATAR BELAKANG 

Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses untuk menetapkan 
strategi memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga 
kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa 
yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting untuk suatu 
perusahaan karena menurut Sunarta dalam jurnal Perencanaan Sumber Daya Manusia 
mengungkapkan Minimnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun 
kualitas dalam suatu organisasi akibat salah dalam perencanaan/proyeksi sumber daya 
manusia di masa datang dapat menghambat kecepatan pencapaian tujuan. Organisasi 
yang tidak didukung pegawai/karyawan yang sesuai baik dari aspek kuantitas, 
kualitas, strategi, dan operasional yang baik, maka dapat dipastikan organisasi 
tersebut akan sulit mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya dimasa yang 
akan datang, Riva’i (2004:35). Organisasi dalam perjalanan waktunya pasti telah 
memiliki sejumlah tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. 
Tujuan organisasi pada umumnya menganut prinsip/pola tujuan jangka pendek (1 
tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 tahun) atau lebih. Dalam 
rangka usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut biasanya juga telah disiapkan 
rencana strategis dan rencana operasional sebagai panduan pencapaian tujuan tersebut.  
Seperti yang ditulis oleh Yullyanti dalam jurnal yang berjudul Analisis Proses 
Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai bahwa Secara keseluruhan penilaian 
kinerja individu ini memberi pesan kepada unit sumber daya manusia untuk 
memerhatikan kebutuhan-kebutuhan dari unit-unit pemakai, bahwa orang-orang yang 
disaring untuk dipilih dan dipekerjakan perlu memenuhi kriteria atau tuntutan spesifik 
pekerjaan yang akan dijalani calon pegawai. Selain itu, menurut Fika Yuwana Isbani, 
pelaksanaan penilaian kinerja harus tetap dilakukan secara teratur dan objektif 
sehingga setiap pegawai akan merasa kalau kinerja mereka memang dihargai dan 
dinilai secara baik sehingga akan memacu semangat kerja pegawai dan akan 
meningkatkan produktivitas dari para pegawai. Berdasarakan latar belakang tersebut, 
menurut penulis materi ini sangat perlu dibahas untuk mengetahui dan meningkatkan 
kinerja pegawai serta dapat dijadikan bahan acuan untuk perencanaan sumber daya 
manusia. 

 

 

 

 



B. RUMUSAN MASALAH 
 
Contoh studi kasus dalam perencanaan sumber daya manusia adalah kasus 

yang dialami Carter Cleaning Company. Jika anda menanyakan Jennifer dan ayahnya 
masalah utama apakah yang muncul dalam menjalankan perusahaan mereka, 
jawabannya pasti cepat dan singkat: memperkerjakan orang yang baik. Dimulai pada 
awal sebagai satu rangkaian tempat cuci otomatis yang dioperasikan dengan koin 
yang sesungguhnya tidak menuntut pekerja yang terampil, rantai perusahaan itu 
berkembang menjadi enam toko, masing-masing sangat tergantung pada manajer, 
tukang cuci, dan presser yang ahli. Para karyawan umumnya tidak mempunyai 
pendidikan yang lebih dari sekolah menengah (sering tidak sampai), dan pasar untuk 
mereka sangat bersaing. Selama satu akhir pekan yang khusus benar-benar lusinan 
dari iklan pencari pressers atau tukang cuci yang berpengalaman dapat ditemukan di 
koran-koran daerah. Semua orang ini biasanya dibayar sekitar $7.00 per jam, dan 
mereka sering mengubah pekerjaan. Jennifer dan ayahnya dengan demikian 
berhadapan dengan tugas yang terus berlangsung untuk merekrut dan 
memperkerjakan karyawan yang memenuhi syarat keluar dari kumpulan orang yang 
mereka rasakan hampir nomadik dalam kecenderungan mereka untuk beralih dari 
bidang ke bidang dan dari pekerjaan ke pekerjaan. Perputaran dalam toko mereka 
(seperti di dalam toko dari banyak pesaing mereka) sering mendekati 400%. “Jangan 
berbicara kepada saya tentang perencanaan sumber daya manusia dan analisis trend”, 
kata Jennifer. “Kami sedang memerangi pertempuran ekonomik dan saya senang 
hanya karena sekedar mampu mengumpulkan pelamar-pelamar yang hidup untuk 
menjaga parit perlindungan saya penuh dengan orang”. 

 
1. Sebab Masalah  

1) Kurangnya komitmen dari pekerja. 
2) Kurangnya kualitas pekerja. 
3) Terlalu bergantung kepada salah satu sosok saja/ kurangnya kemandirian. 

 
2. Akibat Masalah 

1) Berkurangnya jumlah karyawan. 
2) Turunnya kinerja perusahaan di masa datang. 
3) Menurunnya kualitas pekerja dapat menyebabkan turunnya kualitas jasa yang 

diberikan oleh pekerja tersebut. 
 

C. ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH 
1. Menyusun strategi-strategi sumber daya manusia yang sesuai dengan 

karakteristik-karakteristik unik organisasi. 
Menjadi tugas dalam perencanaan sumber daya manusia mendatang dalam 
menyusun strategi bisnis berbeda dengan pesaing. Keunikan strategi bisnis yang 
dijalankan antar perusahaan tidak ada yang sama persis, namun dalam menjaga 
strategi bisnis yang sukses dijalankan selama ini menjadi suatu hal yang sangat 
sulit sehingga mudah ditiru pesaing.  



2. Menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi 
dengan perspektif jangka sedang (3-5 tahun) di masa mendatang. 

3. Mempertahankan keunggulan kompetitif. 
Dalam persaingan bisnis yang keras, keunggulan kompetitif menjadi tujuan setiap 
organisasi bisnis. Keunggulan kompetitif yang diraih dan dinikmati oleh 
organisasi hanya bersifat jangka pendek karena organisasi/perusahaan lain juga 
melakukan usaha untuk mencari dan meraih keunggulan kompetitif dengan 
strategi yang sama dengan yang kita lakukan. Sehingga tantangan dari perspektif 
SDM adalah membuat strategi-strategi yang menawarkan keunggulan kompetitif 
yang dapat dipertahankan (sustainable competitive advantage).  
 
 

STRATEGI KEUNGGULAN KEKURANGAN 

Menyusun strategi-
strategi sumber daya 
manusia yang sesuai 
dengan karakteristik-

karakteristik unik 
organisasi 

Strategi perusahaan akan berbeda 
dengan perusahaan yang lain 

Bila tidak ada perubahan 
setelah beberapa tahun, 

strategi akan diikuti oleh 
kompetitor 

Strategi perusahaan akan sesuai 
dengan visi dan misi perusahaan 

tersebut tanpa perlu merubah 
sedikitpun 

Dibutuhkan waktu untuk 
penyesuaian strategi baik 

untuk internal maupun 
eksternal perusahaan 

Menyusun rencana 
operasional bisnis 
yang dijabarkan 

dalam rencana strategi 
dengan perspektif 
jangka sedang (3-5 

tahun) di masa 
mendatang. 

Punya gambaran yang jelas untuk 
jangka panjang 

Kadang bersifat teori tapi 
teknisnya berbeda 

Sudah mempunyai tujuan yang 
jelas serta pelaksanaan yang 

sudah tertata 

Butuh penyesuaian dan 
rencana cadangan bila 

rencana awal gagal dan tidak 
terpenuhi 

Mempertahankan 
keunggulan 
kompetitif 

Tidak perlu merubah secara 
keseluruhan 

Bila kekuatan perusahaan 
masih belum sekuat 

kompetitor maka akan kalah 
bersaing 

Cukup mudah karena tinggal 
memperkuat sektor yang selama 
ini menjadi kekuatan perusahaan 

Kelemahan tidak dibenahi 
sehingga bisa menjadi 

penghambat di masa depan 
 

Dengan pertimbangan kelebihan serta kekurangan alternative yang diberikan 
maka kelompok kami memilih alternatif menyusun strategi-strategi sumber daya 
manusia yang sesuai dengan karakteristik-karakteristik unik organisasi dengan 
catatan diperlukan rencana cadangan bila strategi tersebut gagal dan diperlukan 
penyesuaian secara berkala untuk mencegah strategi tersebut ditiru kompetitor. 

 

 



D. USULAN PENYELESAIAN MASALAH 
 
1. Melakukan perencanaan yang lebih terstruktur dan mendalam. Ini sangat penting 

karena kurang mendalamnya perencanaan sehingga tidak mudah dipahami oleh 
bawahan serta membutuhkan strategi perencanaan yang terstruktur dan tidak 
sembarangan menerima karyawan. 

2. Meningkatkan kualitas karyawan tersebut dengan cara memberikan pelatihan 
bersifat non akademik (pelatihan keterampilan) yang dapat meningkatkan kualitas 
dan komitmen pekerja terhadap perusahaan. 
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