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ARTI PENTINGNYA PERENCANAAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 Perencanaan merupakan proses untuk 
memutuskan tujuan-tujua apa yang akan dicapai 
selama periode waktu mendatang dan apa yang 
akan dilakukan agar mencapai tujuan tersebut 

 perencanaan ini merupakan proses menganalisis 
kebutuhan sdm dan melakukan aktifitas-
aktifitas yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi 

 Perencanaan SDM merupakan fungsi utama 
yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna 
menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat 
untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan 
pekerjaan yang tepat dan pada waktu yang  



PERENCANAAN SDM MENURUT 

PARA AHLI 

1. WILLIAM WERTHER DAN KEITH DAVIS 

   Perencanaan SDM adalah proses yang sistimatis 
untuk meramalkan kebutuhan pegawai (demand) 
dan ketersediaan (supply) pada masa yang akan 
datang, baik jumlah maupun jenisnya sehingga tiap 
departemen SDM dalam organisasi merencanakan 
pelaksanaan rekruitment, seleksi, pelatihan dan 
aktifitas lain 

2. TORRINGTON DAN TAN CHWEE HUAT 

   Perencanaan SDM adalah merupakan kegiatan 
khusus yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan 
SDM perusahaan, baik kebutuhan jangka panjang 
dengan memprediksi seberapa banyak orang/pegawai 
yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas baik 
jumlah maupun jenisnya 



PROSES PERENCANAAN SDM 

   Ada 4 kegiatan yang harus dilakukan dalam 

perencanaan SDM 

 

1. Menginventarisasi persediaan SDM 

2. Memprediksi sumber daya manusia 

3. Penyusunan  rencana-rencana sumber daya 

manusia 

4. Memonitor dan mengevaluasi 



FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERENCANAAN SDM 

   Perencanaan SDM sangat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari 
dalam organisasi (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar 
organisasi (faktor eksternal) 

 

I. Faktor Internal 

 Faktor internal yang menjadi kendala dalam organisasi adalah: 

1. Rencana strategis 

2. Anggaran 

3. Estimasi produksi dan penjualan 

4. Perluasan usaha atau kegiatan baru 

5. Rancangan organisasi dan tugas pekerjaan 

  

Faktor internal ini jika berdasarkan sistemnya 

1. Sistem informasi manajemen dan organisasi 

2. Sistem manajemen keuangan 

3. Sistem marketing dan pasar sistem manajemen pelaksanaan 



FAKTOR- FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERENCANAAN SDM 

II. Pengaruh Faktor Eksternal 

   Faktor eksternal merupakan faktor yang 

pertumbuhan dan berada diluar organisasi 

1. Situasi ekonomi 

2. Sosial budaya 

3. Politik 

4. Peraturan perundang-undangan  

5. Teknologi 

6. pesaing 



TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN 

SDM 

Dalam organisasi secara umum tanggung jawab 

perencanaan SDM adalah manager puncak. 

Manager puncak bertanggung jawab terhadap 

perencanaan strategis secara keseluruhan. 

Manager puncak biasanya meminta unit-unit 

SDM memproyeksikan kebutuhan sumber daya 

manusia dalam menerapkan sasaran dari 

organisasi secara keseluruhan. 



KESIMPULAN 

 Perencanaan sdm merupakan fungsi utama yang 

harus dilaksanakan organisasi, menjamin 

tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk 

menduduki posisi, jabatan dan pekerjaan yang 

tepat pada waktu yang tepat 

 Perencanaan SDM merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

permintaan bisnis dan lingkungan pada 

organisasi di waktu yang akan datang 



KESIMPULAN 

 Perencanaan SDM perlu bagi organisasi supaya 
organisasi tidak mengalami hambatan bidang SDM 
dalam mencapai tujuan dalam rangka menghadapi 
dampak perkembangan (teknologi, IPTEK, 
lingkungan yang berubah). Perencanaan SDM harus 
mengikuti perkembangan dan tuntutan perusahaan 
yang selalu berubah 

  ada 2 (dua) kepentingan perencanaan SDM 

1. Kepentingan Individu 

(dapat membantu meningkatkan potensinya) 

2. Kepentingan Organisasi 

     Mendapatkan karyawan yang memenuhi klasifikasi. 
Calon-calon karyawan berpotensi untuk menduduki 
posisi manager 



SEKIAN 
TERIMA KASIH 


