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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebuah organisasi baik bisnis maupun non bisnis tidak terlepas dari adanya 

peran pekerja. Guna memberdayakan pekerja secara efektif diperlukan sebuah 

perencanaan sumber daya manusia. Suatu organisasi menurut Riva’i( 2004:35) “tanpa 

didukung pegawai/karyawan yang sesuai baik segikuantitatif,kualitatif, strategi dan 

operasionalnya ,maka organisasi/perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan 

keberadaannya, mengembangkan dan memajukandimasa yang akan datang”. 

  Peran perencanaan tersebut tidah hanya mencakup keefektifan para pekerja 

tetapi juga sebagai sarana bagi sebuah organisasi untuk dapat menampilkan performa 

terbaiknya. Salah satu tujuan utama perencanaan SDM adalah memfasilitasi 

keefektifan organisasi, yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka 

pendek danjangka panjang organisasi (Jackson & Schuler, 1990). Dengan demikian, 

perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses menterjemahkan strategi 

menjadi kebutuhan sumber daya manusia baik kualitatif maupun kuantitatif melalui 

tahapan tertentu.  

Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Planning) merupakan 

proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi 

dari posisi yang diinginkan di masa depan, sedangkan sumber daya manusia adalah 

seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber 

daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait 

dengan manusia. Pentingnya peran seorang human resource department menjadi salah 

satu kunci keberhasilan terhadap perlakuan kepada karyawan dengan latar belakang 

yang berbeda-beda. Ketika seorang HRD dihadapkan pada suatu permasalahn dari 



skala kecil hingga permasalahan yang kompleks, perlu dirumuskan strategi-strategi 

serta sistem yang dapat menangani hal tersebut.  

 

  



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1  Forcasting dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia   

2.1.1 Pengertian Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Mondy & Noe (1995) mendefinisikan Perencanan SDM sebagai proses yang 

secara sistematis mengkaji keadaan sumberdaya manusia untuk memastikan bahwa 

jumlah dan kualitas dengan ketrampilan yang tepat, akan tersedia pada saat mereka 

dibutuhkan”. Kemudian Eric Vetter dalam Jackson & Schuler (1990) dan Schuler 

&Walker (1990) mendefinisikan Perencanaan sumber daya manusia (HR Planning) 

sebagai; proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia 

organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dari 

konsep tersebut, perencanaan sumber daya manusia dipandang sebagai proses linear, 

dengan menggunakan data dan proses masa lalu (short-term) sebagai pedoman 

perencanaan di masa depan (long-term). 

2.1.2 Pengertian Forecasting dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Seringkali terdapat waktu senjang (time lag) antara kesadaran akan peristiwa 

atau kebutuhan mendatang dengan peristiwa itu sendiri. Adanya waktu tenggang 

(lead time) ini merupakan alasan yang utama bagi perencanaan (planning) dan 

peramalan (forecasting). Jika waktu tenggang nol atau sangat kecil maka perencanaan 

(planning) tidak diperlukan, tetapi sebaliknya jika waktu tenggang itu panjang dan 

hasil akhir dari suatu peristiwa tergantung pada faktor – faktor yang dapat diketahui 

maka perencanaan (planning) dapat memegang peranan yang sangat penting. Dalam 

situasi seperti ini maka peramalan (forecasting) diperlukan untuk menetapkan kapan 



suatu kondisi atau kejadian yang akan terjadi sehingga tindakan yang tepat harus 

dilakukan.  

Dalam hal manajemen dan administrasi, perencanaan merupakan kebutuhan 

yang sangat penting, karena waktu tenggang untuk mengambil keputusan dapat 

berkisar dari beberapa tahun, beberapa hari atau mungkin beberapa jam saja. 

Peramalan (forecasting) merupakan alat bantu yang sangat penting dalam 

perencanaan yang efektif dan efisien, dan keberhasilan suatu perusahaan atau 

organisasi tergantung pada kedua jenis peristiwa tersebut. Peramalan (forecasting) 

mempunyai peranan langsung pada jenis peristiwa eksternal, sedangkan pengambilan 

keputusan berperan terhadap peristiwa internal organisasi atau perusahaan. 

Perencanaan merupakan mata rantai yang memadukan kedua hal tersebut. 

Forecasting adalah teknik perencanaan SDM secara ilmiah, artinya bahwa 

perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi dan 

peramalan (forcasting) dan perencanaan yang baik. Perencanaan SDM semacam ini 

risikonya relative kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih 

dahulu. Pada teknik ini, data dan informasi harus akurat dengan analisis yang baik 

dan benar.  

Forecasting  juga bermakna   usaha peramalan  ( prediksi ) kebutuhan-

kebutuhan karyawan ( paling tidak secara informal ) diwaktu yang akan datang yang 

didasarkan pada ketajaman perencanaan SDM kedepan meskipun mungkin prediksi 

tidak dibutuhkan. Peramalan kebutuhan SDM merupakan elemen penting dalam 

perencanaan sumber daya manusia. Peramalan SDM karyawan mencoba untuk 

menentukan apa yang dibutuhkan, baik permintaan keterampilan atau keahlian 

khusus dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan. Jadi itu perlu dalam 

perencanaan adalah: jumlah, jenis, kualitas.  Jadi pemahaman keseluruhan  Peramalan 

adalah upaya untuk memprediksi kebutuhan – kebutuhan analisis ketajaman 

organisasi yang mendasari perencanaan ke depan baik jangka pendek, jangka 



menengah dan jangka panjang dengan tuntutan keahlian atau keterampilan sesuai 

dengan jumlah, jenis, dan kualitas . 

Permintaan sumber daya manusia organisasi di waktu yang akan datang 

adalah ‘’pusat’’ kegiatan. Hampir semua perusahaan membuat peramalan kebutuhan 

karyawan merupakan kegiatan terpenting dan tersulit untuk dilaksanakan. Pertama, 

perlu diidentifikasikan berbagai tantangan yang mempengaruhi permintaan. Baik 

faktor-faktor pengaruh langsung seperti persediaan personalia atau aspek-aspek 

organisasi lainnya, maupun faktor-faktor tidak langsung atau perubahan lingkungan 

(ekstern). Kedua, organisasi melakukan forcast kebutuhan karyawan dalam suatu 

periode perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 

Forcasting kebutuhan karyawan dibuat dengan mempertimbangkan keakuratan 

teknik peramalan yang digunakan.  

2.1.3 Faktor-faktor forecasting dalam Perencanaan SDM 

Ada tiga faktor  yang mempengaruhi untuk dilakukannya forecasting SDM 

bagi perusahaan antara lain : 

1. Faktor eksternal 

Persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar tenaga kerja serta tren kondisi 

kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja denga 

perusahaan dengan menjamin kuantitas dan kualitas karyawan.  

a. Faktor ekonomi nasional dan industry 

Faktor ini secara langsung berpengaruh rencana strategi (taktik) sebuah 

organisasi 

b. Faktor sosial politik dan hukum  

Faktor- faktor ini tidak boleh diabaikan dalam sebuah organisasi termasuk juga 

dalam melakukan perencanaan SDM, faktor ini yang menempatkan penguasaan 

bahasa asing, khususnya bahasa inggris yang semakin penting dalam 



bekomunikasi  telah mengharuskan organisasi menjadikan sebagai pertimbangan 

yang besar pengaruhnya dalam perencanaan SDM. 

c. Faktor  teknologi 

Perkembangan dan kemjuan ilmu pengetahuan yang pesat telah diiringi pula 

dengan  dihasilkannya teknologi baru, baik yang berhubungan dengan cara kerja 

dan peralatan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitasnya baik untuk 

memenuhi  keinginan dan kebutuhan konsumen yang juga terus meningkat 

kualitasnya.         

d.  Faktor pesaing 

Faktor pesaing merupakan wujud dari tantangan yang semakin berat dalam dunia 

bisnis, bagi suatu organisasi akan mempengaruhi pasar bagi produknya baik 

berupa barang atau jasa, untuk merebut dan memenangkan sebuah organisasi 

diperlukan SDM yang kompetitif. 

 2. Faktor internal  

Menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka 

sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi 

lowongan – lowongan pekerjaan yang akan datang.  

a. Rencana strategik dan rencana operasional (taktik) 

Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang relevan dan kompetitif, 

maksudnya suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya 

sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Peramalan (prediksi) 

produksi dan penjualan tidak boleh dilakukan secara spekulatif, tetapi harus 

didasarkan pada data sebelumnya dan survey pasar agar dapat dilakukan 

perhitungan yang obyektif. 

 

  



b. Faktor bisnis baru 

Dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan, menganalisis, dan 

memanfaatkan informasi selalu tebuka peluang bagi organisasi. 

c. Faktor desain organisasi dan desain pekerjaan 

Dirancang untuk mewujudkan pekerjaan agar berlangsung efektif dan efisien. 

d. Faktor Keterbukaan 

Manajer yang terbukadengan memberikan informasi yang lengkap untuk 

melakukan analisis tenaga kerja maka akan memberikan peluang dihasilkannya 

perencanaan yang akurat. 

3. Faktor ketenagakerjaan 

Adalah untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga 

kerja atau SDM kedepan.  

a. Pensiun, PHK, Meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen, sehingga tidak 

luput dari prediksi manajemen SDM dan harus ada penggantinya 

b. Promosi (kenaikan pangkat), pindah, dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan 

diluar juga harus diperhitungkan, baik dengan cara pergantian maupun rancangan 

penempatanyang lebih tepat.  

 

2.1.4 Teknik-teknik forecasting dalam Perencanaan SDM 
 

 

 Selain itu, terdapat beberapa teknik-teknik forcasting dalam perencanaan 

SDM, antara lain yaitu : 

1. Teknik Delphi 

Para perencana departemen personalia berfungsi sebagai penengah, 

menyimpulkan berbagai pendapat dan melaporkan kesimpulan-kesimpulan kembali 

ke para ahli, kemudia para ahli melakukan survei lagi setelah mereka menerima 

umpan balik tersebut, kegiatan ini di ulang sampai para ahli mencapai konsensus.  

 



2. Analisis trend 

Ada dua metode forecasting yang paling sederhana yaitu : 

 Ekstrapolasi adalah mendasarkan pada tingkat perubahan di masa lalu untuk 

membuat proyeksi di akan dating. 

 Indeksi adalah kebutuhan karyawan diwaktu yang akan datang dengan menandai 

tingkat perkembangan karyawan secara indeks.  

3. Inkrementalisme (atau dekrementalisme) 

Merupakan metode perkiraan yang memproyeksikan perubahan-perubahan 

garis lurus dalam kebutuhan pegawai berdasarkan fluktuasi anggaran. 

4. Collective opinion 

Teknik ini meliputi pengumpulan informasi dari berbagai sumber didalam dan 

diluar organisasi dan kemudian mencapai kesepakatan kelompok mengenai 

penafsiran data tersebut. 

5. Categorical and Cluster forecasting 

Teknik kategori ini memperkirakan kebutuhan lebih lanjut untuk berbagai 

kelompok kedudukan dan teknik kluster ini memperkirakan kelompok-kelompok 

bersama kedudukan tersebut dengan syarat dan tuntutan akan ketrampilan umum. Ini 

sering dipakai dalam organisasi yang besar.  

6. Modeling 

Metode ini menggunakan matematis dan komputer dimana para manager 

harus menggunakan teknik-teknik model untuk memperkirakan permintaan dan 

penawaran sumber daya manusia. Asumsi ini didasarkan pada keadaan ekonomi, 

perkembagan teknologi, sistem pendidikan, persaingan para majikan, sifat dasar pasar 

tenaga kerja, sistem kompensasi, jumlah lowongan dan praktek rekruitmen. 

7. Pendapat lain 

 Anggaran dan analisis perencanaan, secara umum adanya anggaran dan rencana 

untuk jangka pendek maupun jangka panjangdengan memberikan otoritas pada 

karyawan. 



 Analisis usaha baru, memperkirakan SDM melalui perbandingan dengan 

organisasi serupa. 

 Analisis computer, rangkaian formulasi matematis yang digunakan secara serentak 

untuk menghitung kebutuhan SDM yang akan datang. 

 Analisis struktur organisasi, adalah bentuk cerminan dari semua kegiatan operasi 

perusahaan.  

 

Dengan adanya ketujuh teknik atau metode forecasting SDM tersebut sebagai 

tambahan dalam proses perencanaan, maka pihak manajemen akan lebih mudah 

dalam menentukan perencanaan dari berbagai kegiatan yang menyangkut SDM, 

mulai dari proses Perekrutan, Penjadwalan, Penentuan strategi, dll. 

2.1.5 Komponen analisis Perencanaan dan Peramalan (Forecasting) 

Pada dasarnya Perencanaan SDM memiliki beberapa komponen analisis untuk 

mendapatkan informasi mengenai sumber daya manusia serta mengambil keputusan 

dari informasi yang telah didapatkan, komponen tersebut yaitu: 

1. Rumusan filsafat perusahaan 

Komponen ini berisi nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan 

utama bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Norma-norma itu 

memberikan gambaran tentang dasar dari eksistensi perusahaan. 

2. Rumusan tentang indentitas, tujuan dan sarana perusahaan 

Komponen ini memuat tentang identitas berupa penegasan  dari missi yang 

dijalankan perusahaan. Penegasan itu secara kongkrit akan menggambarkan bidang 

bisnis utama yang dipilih dan ditekuni perusahaan. Selanjutnya dari ketegasan dan 

kejelasan itu, perlu dirumuskan  tujuan utama bisnis yang akan dijelajahi , yang harus 



dijabarkan  pula dalam mencapainya. Dengan demikian akan terlihat volume dan 

beban kerja yang akan mempermudah dalam menyusun struktur organisasi 

perusahaan berupa unit-unit kerja baik secara vertical dan horizontal. 

3. Evaluasi kekuatan dan kelemahan 

Komponen ini memuat hasil evaluasi mengenai kekuatan yang dimiliki dalam 

mensukseskan bisnis perusahaan, sekalugus juga mengenai kelemahan atau 

keterbatasan yang dihadapi perusahaan  dalam menjalankan bisnisnya. 

4. Merumuskan desain pembidangan dan pembagian kerja 

Komponen ini berisi penetapan unit kerja sehingga dihasilkan struktur 

organisasi yang jelas dengan volume dan beban kerja yang harus dilaksanakannya . 

Demikian juga jelas hubungannya satu dengan yang lain dalam rangka mencapai 

sasaran dan mewujudkan missi organisasi. 

5. Pengembangan strategi 

Komponen ini berisi tentang cara mencapai tujuan secara bertahap dan cara 

menilai/mengukur tingkat pencapaiannya, tidak saja secara kuantitatif, tetapi juga 

kecepatannya dalam arti tingkat ketepatannya dilihat dari segi waktu. 

6. Penjabaran program 

Komponen ini memuat tentang program setiap unit kerja atau departemen dan yang 

sejenis dan cara menilai / mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya. 



2.2  System Perencanaan Sumber Daya Manusia 

 Perencanaan SDM baru dapat dilakukan dengan baik dan benar jika informasi 

tentang  job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Sistem perencanaan 

SDM pada dasarnya meliputi prakiraan (estimasi) permintaan/kebutuhan dan 

penawaran/penyediaan SDM. Estimasi permintaan SDM dapat dibagi dengan dua 

cara, yakni : 

1. Estimasi suplai internal 

Hal ini dilakukan untuk menghitung karyawan yang ada, tetapi juga mengaudit 

untuk mengevaluasi kemampuan-kemampuan mereka. Informasi ini menugaskan 

pada karyawan tertentu untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan di waktu 

yang akan datang. 

2. Estimasi suplai eksternal 

 Tidak setiap lowongan yang dipenuhi terdapat langsung persediaan SDM. 

Kebutuhan SDM yang harus dipenuhi dari sumber suplai eksternal dapat diperoleh 

dengan menganalisis pasar tenaga kerja (labor markets). Selain itu perlu pula 

memperhatikan trend konsisi kependudukan (demografis) dan sikap masyarakat 

terhadap perusahaan/lembaga lainnya.  

 Selain itu terdapat dua kegiatan dalam system perencanaan sumber daya 

manusia, yaitu : 

1. Penyusunan Anggaran Sumber Daya Manusia (manpower budgeting) 

Merupakan kegiatan memadukan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan 

jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Tujuannya, untuk mendapat gambaran 

mengenai kebutuhan tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja ini disebut pula 

dengan penyusunan formasi. 



1. Dasar Penyusunan Formal 

Penyusunan formasi harus didasarkan pda jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, 

perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan 

yang tersedia, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya. 

2. Sistem Penyusunan Formasi 

Sistem penyusunan formasi dapat digunakan system sama dan system ruang 

lingkup. System sama merupakan system yang menentukan jumlah dan kualitas 

pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilna 

beban kerja. Sedankan system ruang klingkup merupakan pegawai berdasarkan 

jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan pada suatu organisasi. 

3. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja 

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 semua unit organisasi mendapatkan 

perkerjaan yang sesuai dengan tugas dan wewenang tanggung jawabnya 

4. Anggaran Belanja Pegawai 

Anggaran belanja pegawai harus disusun sesuai dengan kemampuan 

perusahaan. Maka dari itu, dalam menentukan anggaran belanja pegawai ini perlu 

didasarkan dengan skala prioritas bagian – bagian yang sangat penting untuk 

terlebih dahulu dilakasanakan oleh perusahaan 

 

2. Penyusunan Program Tenaga Kerja (man power programming) 

Merupakan kegiatan – kegiatan untuk mengisi formasi yang meliputi program 

pengadaan tenaga kerja, promosi jabatan, pegawai, pelatihan dan pengembangan 

pegawai, pegembangan karir, program pemeliharaan pegawai dan program 

pemberhentian pegawai 

 



2.3  Perencanaan Suksesi Sumber Daya Manusia 

2.3.1 Fase dalam Suksesi Perencanaan SDM 

Untuk merancang dan mengembangkan suksesi perencanaan sumber daya 

manusia yang efektif menurut Manzini (1996) untuk, terdapat tiga tipe perencanaan 

yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal.  

1) strategic planning yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan 

organisasi dalam lingkungan persaingan 

2) operational planning, yang menunjukkan demand terhadap SDM 

3) human resources planning, yang digunakan untuk memprediksi kualitas 

Untuk memudahkan organisasi melakukan berbagai tindakan yang diperlukan, 

diperlukan mengintegrasikan antara perencanaan sumber daya manusia dengan 

perencanaan strategik, manakala terjadi perubahan dan tuntutan perkembangan 

lingkungan organisasi yang demikian cepat . Sedangkan tujuan pengintegrasian 

perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mengidentifikasi dan 

menggabubungkan faktor-faktor perencanaan yang saling terkait, sistematrik, dan 

konsisten. Salah satu alasan untuk mengintegrasikan perencanaan sumber daya 

manusia dengan perencanaan strategik dan operasional adalah untuk mengidentifikasi 

human resources gap antara demand dan supply, dalam rangka menciptakan proses 

yang memprediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan 

strategik dan operasional secara kuantitatif dibandingkan dengan prediksi 

ketersediaan yang berasal dari programprogram SDM. Pemenuhan kebutuhan sumber 

daya manusia organisasi di masa depan ditentukan oleh kondisi faktor lingkungan 

dan ketidakpastian, diserta tren pergeseran rganisasi dewasa ini. Organisasi dituntut 

untuk semakin mengandalkan pada speedatau kecepatan, yaitu mengupayakan yang 

terbaik dan tercepat dalam memenuhi kebutuhan tuntutan/pasar (Schuler & Walker, 

1990). 



 
2.3.2 Manfaat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Masa Depan  

Pimpinan yang secara teratur melakukan proses pengembangan strategi 

sumber daya manusia pada organisasinya akan memperoleh manfaat berupa 

distinctive capability dalam beberapa hal dibandingkan dengan mereka yang tidak 

melakukan,seperti yang sifatnya strategis yakni : 

a. Kemampuan mendifinisikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber daya 

manusia dalam mencapai tujuan bisnis. 

b.  Dapat memicu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia 

dengan orientasi dan mendisdik patisipan serta menyajikan perluasan perspektif. 

c.  Menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat 

menciptakan proses bagi alokasi sumber daya program-program spesifik dan 

aktivitas. 

d.  Mengembangkan “sense of urgency” dan komitmen untuk bertindak.  

Kemudian yang sifatnya opersional ,perencanaan SDM dapat bermanfaat untuk :  

1) Meningkatkan pendayagunaan SDM guna memberi kontribusi terbaik  

2) Menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap 

pegawai/tenaga kerja dapat mengotimalkan potensi dan ketrampilannya guna 

meningkatkan kinerja organisasi 

3) Penghematan tenaga,biaya, waktu yang diperlukan ,sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi guna kesejahteraan pegawai/karyawan.(Nawawi, 1997: 143) 

 

Adapun pola yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi sumber daya 

manusia organisasi di masa depan antara lain , (Schuler & Walker, 1990) : 



a) Manajer lini menangani aktivitas sumber daya manusia (strategik dan manajerial), 

sementara administrasi sumber daya manusia ditangani oleh pimpinan unit teknis 

operasional. 

b) Manajer lini dan Biro kepegawaian/sumber daya manusia saling berbagi tanggung 

jawab dan kegiatan, dalam kontek manajer lini sebagai pemilik dan sumber daya 

manusia sebagai konsultan. 

c) Departemen sumber daya manusia berperan dalam melatih manajer dalam 

praktik-praktik sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran para manajer 

berhubungan dengan HR concerns 

2.3.3 Tahapan Suksesi Perencanaan Sumber Daya Manusia  

Menurut Jackson dan Schuler (1990), perencanaan sumber daya manusia yang 

tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan 

sumber daya manusia menuju organisasi modern. Langkah-langkah tersebut meliputi: 

a) Pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan 

sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis masa depan. 

b) Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia  

c) Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat 

memudahkan organisasi untuk pencapaian tujuan perencanaan sumber daya 

manusia 

d) Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Isu mengenai SDM adalah hal yang penting dan mendasar dalam perusahaan 

secara luas. Perencanaan SDM sebagai proses mengenai pembuatan kebijakan baru, 

system, dan program yang menjamin pengolahan SDM dibawah kondisi yang tidak 

pasti (cepat berubah).  

Forecasting atau peramalan kebutuhan SDM merupakan factor yang sangat 

penting dalam rangka mengantisipasi perubahan staf dan keperluan perusahaan. Ada 

tiga faktor  yang mempengaruhi untuk dilakukannya forecasting SDM bagi 

perusahaan, yaitu factor internal, eksternal, dan ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat 

beberapa teknik-teknik forecasting dalam perencanaan SDM, antara lain Teknik 

Delphi, Analisis trend, Inkrementalisme (atau dekrementalisme), Collective opinion, 

Categorical and Cluster forecasting, Modeling, dan Pendapat lain. Adapun 

komponen analisis perencanaan dan peramalan (forecasting), antara lain rumusan 

filsafat perusahaan, rumusan tentang indentitas, tujuan dan sarana perusahaan, 

evaluasi kekuatan dan kelemahan, merumuskan desain pembidangan dan pembagian 

kerja, pengembangan strategi, penjabaran program.  

Sistem perencanaan SDM pada dasarnya meliputi prakiraan (estimasi) 

permintaan/kebutuhan dan penawaran/ penyediaan SDM. Estimasi permintaan SDM 

dapat dibagi dengan dua cara, yakni Estimasi suplai internal dan Estimasi suplai 

eksternal. Selain itu terdapat dua kegiatan dalam system perencanaan sumber daya 

manusia, yaitu : penyusunan sumber anggaran tenaga kerja (manpower budgeting), 

dan penyusunan program tenaga kerja (man power programming).  

Untuk merancang dan mengembangkan suksesi perencanaan sumber daya 

manusia yang efektif menurut Manzini (1996) untuk, terdapat tiga tipe perencanaan 



yang saling terkait yaitu strategic planning, operational planning, human resources 

planning. Pimpinan yang secara teratur melakukan proses pengembangan strategi 

sumber daya manusia pada organisasinya akan memperoleh manfaat berupa 

distinctive capability yang bersifat strategis dan opersional.  Adapun tahapan suksesi 

perencanaan SDM menurut Jackson dan Schuler (1990) antara lain, pengumpulan dan 

analisis data,  mengembangkan tujuan,  merancang dan mengimplementasikan, 

mengawasi dan mengevaluasi. 

 

3.2 Saran 

 Perencanaan SDM berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai 

perusahaan, karena pada dasarnya sasaran perusahaan adalah mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Perusahaan yang tidak membuat perencanaan SDM sering 

ditemukan bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan 

tujuan dari perusahaan yang efisien dan efektif. Produktivitas dari suatu perusahaan 

akan meningkat apabila SDM yang ada pada perusahaan tersebut merupakan orang-

orang yang sudah direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan 

tersebut. Sebagai contoh orang-orang tersebut dapat bekerja sesuai dengan keinginan 

atau kebutuhan perusahaan, tidak lagi dengan cara try and try, sehingga akan 

merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus segera menerapkan 

perencanaan terhadap SDM.  Melalui perencanaan dapat mempermudah setiap upaya 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena sejak penyusunan hingga pelaksanaannya 

perlu melibatkan semua pihak, karena rencana hanyalah sebagai alat bukan tujuan. 

Sebab itu, melalui rencana yang dibuat dengan baik maka tujuan perusahaan akan 

tercapai. 
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