




i 

STRATEGI PERSAINGAN BISNIS DI ERA 

DIGITAL DENGAN PENGEMBANGAN 

KARYAWAN 

 

 

Ganang Widhi Wibowo, S.E., M.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA 

  



ii 

STRATEGI PERSAINGAN BISNIS DI ERA DIGITAL 

DENGAN PENGEMBANGAN KARYAWAN 

 

 

Penulis  : Ganang Widhi Wibowo, S.E., M.M. 

 

Desain Sampul : Eri Setiawan 

 

Tata Letak : Nurlita Novia Asri 

 

ISBN  : 978-623-5251-03-5 

 

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2022 

 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 

NO. 225/JTE/2021 

 

Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 

 

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 

 

Cetakan Pertama : 2022 

 

All right reserved 

 

 

 

 

 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh 

isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, 

termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman 

lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit. 

  



iii 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulisan 

buku "Strategi Persaingan Bisnis di Era Digital dengan 

Pengembangan Karyawan”, sudah dapat diselesaikan dengan baik. 

Pada kesempatan yang membahagiakan ini saya sangat bersyukur 

atas limpahan anugerah dan berkat-Nya.  

Dengan rasa hormat yang tulus, perkenankan saya 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perlunya dibuat 

buku ini, diantaranya adalah untuk mendarmabaktikan sedikit 

pengetahuan saya untuk masyarakat luas, utamanya bagi para 

pebisnis-pebisnis.  

Disamping itu saya juga ingin berbagi untuk mengadakan 

pembaharuan manajemen SDM agar lebih efektif, efisien, 

demokratis, terbuka, bersih dan harmonis, untuk membangun 

kapasitas dan citra positif. Saya akan sangat menghargai dan 

berterima kasih, apabila pembaca berkenan memberikan kritik dan 

saran untuk buku yang baru terbit yang mudah mudahan berguna 

bagi penyempurnaan lebih lanjut, dan mudah-mudahan buku dan 

ringkasan buku ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.  

Semoga Allah SWT. melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya, 

memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, dan 

menerima apa yang kita lakukan sebagai bagian dari ibadah kita 

kepada-Nya. Aamiin Ya Rabbal'Alaamiin. 

  



iv 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ......................................................................... iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................ iv 

BAB 1   PENDAHULUAN ................................................................... 1 

A. Perkembangan Bisnis di Indonesia ....................................... 1 

B. Persaingan Bisnis .................................................................... 3 

C. Bisnis Digital ........................................................................... 5 

D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia ..................................... 6 

BAB 2   MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ....................... 9 

A. Pentingnya Perencanaan Sumber Daya Manusia ................ 9 

B. Perencanaan Sumber Daya Manusia................................... 12 

C. Model Perencanaan SDM ..................................................... 17 

BAB 3 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA ............................................................................. 20 

A. Pelatihan Karyawan.............................................................. 23 

B. Pengembangan Karyawan ................................................... 26 

C. SOP sebagai Bagian dari Pengembangan ........................... 32 

BAB 4   KNOWLEDGE MANAGEMENT ........................................ 38 

A. Pengertian Knowledge Management .................................. 38 

B. Peran Manajemen Pengetahuan .......................................... 42 

C. Sarana Infrastruktur dalam Mengembangkan  

Pengetahuan .......................................................................... 44 

BAB 5   MANAJEMEN PERUBAHAN ............................................. 48 

A. Pertanda Organisasi Memerlukan Perubahan ................... 49 

B. Langkah-Langkah Perubahan.............................................. 56 

C. Mencegah Penolakan Terhadap Perubahan ....................... 60 

D. Perubahan dari Bawah ......................................................... 61 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 63 

TENTANG PENULIS ......................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB 

1 

 

A. Perkembangan Bisnis di Indonesia 

Beberapa dekade terakhir ini dunia mengalami beberapa 

goncangan ekonomi yang cukup membuat ekonomi beberapa 

negara termasuk Indonesia mengalami kendala yang cukup 

berarti, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi 

yang cukup popular yang disebut dengan krisis moneter pada 

tahun tersebut perekonomian indonesia mengalami kelesuan, 

sederhananya ketika krisis 1998 tersebut terjadi penurunan nilai 

mata uang yang sangat drastis, karena perubahan inilah sebuah 

negara yang tadinya memiliki nilai hutang di angka tertentu 

secara tiba-tiba melonjak dalam sekejab menjadi 3-10 kali lipat 

(tergantung nilai penurunan mata uang negara masing-masing, 

namun tidak semua negara di dunia berdampak pada krisis ini) 

dari nilai hutang sebelumnya dikarenakan menurunnya nilai 

mata uang negara tersebut dibanding dengan USD, dan ekonomi 

di Indonesia saat itu mengalami kontraksi hingga -13%. 10 tahun 

kemudian di tahun 2008 kembali Indonesia di goncang dengan 

krisis ekonomi yang dampaknya meski tidak sepopuler krisis 

1998 namun di tahun 2008 ini juga Indonesia mengalami 

dampaknya meski pertumbuhan ekonomi di saat itu masih 

mengalami pertumbuhan sekitar 4% nan. 

Namun menariknya disini adalah ketika terjadinya krisis 

baik di tahun 1998 dan 2008 justru bisnis UMKM lah yang 

menjadi penyelamat pemulihan perekonomian di Indonesia saat 

itu. Meski memang berdampak langsung terhadap bisnis 

UMKM namun nyatanya bisnis inilah yang menjadi roda 

PENDAHULUAN 
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A. Pentingnya Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat 

memang menawarkan kesempatan kepada siapapun untuk 

berkembang, FTX merupakan starup crypto dengan growth 

tercepat didunia selama tahun 2020-2021. Coba bayangin aja 

perusahaan yang baru dua tahun berkembang namun telah 

memiliki nilai perusahaan yang menyamai GOTO (gabungan 

Gojek dan Tokopedia) dimana GOTO sendiri butuh waktu 

selama 10 tahun untuk mencapai nilai perusahaan sebesar $18M, 

namun FTX hanya membutuhkan waktu singkat untuk 

mencapai nilai valuasi yang sama dengan GOTO. Disini tidak 

akan membahas secara detail mengenai perusahaan starup FTX 

ini, namun disini ingin mengajak pembaca terutama mereka 

yang paham tentang IT membayangkan bagaimana hebatnya 

kinerja team FTX ini, ini tidak sampai disini jika dipikir dengan 

perkembangan perusahaan yang begitu cepat maka wajar ketika 

mengira bahwa team FTX terdiri dari ribuan atau ratusan orang 

maka pikiran itu salah besar. Karena FTX sampai tahun 2021 ini 

hanya memiliki 32 orang yang bekerja didalamnya.  

Keberhasilan FTX ini dicapai karena pemilihan/ 

perekrutan karyawan yang benar-benar tepat sejak awal, seperti 

dicontohkan tentang nahkoda pada bab sebelumnya, FTX pun 

menerapkan hal yang sama yaitu memilih orang yang tepat 

untuk menempati posisi yang tepat ditambah lagi dengan 

sebuah sistem yang bisa diandalalkan maka akan tercipta sebuat 

team yang sangat hebat seperti FTX ini.  

MANAJEMEN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 
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Dalam dunia bisnis, marketing merupakan hal yang paling 

utama untuk kelangsungan bisnis, bagaimana produk/jasa bisa 

terjual itu adalah tergantung bagaimana bagian marketing ini 

berkinerja, jadi tidak mengherankan jika sebagian orang menggap 

bahwa divisi marketing adalah “nadi”-nya sebuah bisnis. Namun 

baik buruknya kinerja marketing juga tergantung dari individu-

individu manusia yang ada dalam divisi ini.  

Pengembangan SDM merupakan cara jitu dalam 

menghadapi tantang persaingan bisnis saat ini, banyak pemilik 

bisnis enggan atau masih belum yakin untuk berinvestasi pada 

sumber daya manusia, mereka lebih memilih berinvestasi pada 

teknologi yang bisa membuat produk/jasa lebih dihargai, namun 

seperti kita ketahui bahwa secanggih apapun teknologi tanpa 

adanya campur tangan manusia maka teknologi tidak akan 

memberi manfaat yang maksimal. Beberapa tahun lalu kita bisa 

membeli sebuah ponsel dengan spesifikasi yang paling tinggi, 

namun hari ini teknologi yang terbenam pada ponsel kita tersebut 

telah kalah jauh dari ponsel keluaran terbaru dan itu hanya berjalan 

kurang dari 1 tahun, jelas disini bahwa perubahan teknologi tejadi 

sangat cepat sehingga membuat teknologi menjadi cepat sekali 

usang, berinvestasi pada teknologi hanya akan membuat 

keunggulan kompetitif terbatas, namun ketika kita berinvestasi 

pada SDM maka itu yang akan membuat organisasi/perusahaan 

kita mampu cepat beradaptasi dengan perubahan dan memberikan 

daya saing yang kompetitif secara berkesinambungan dan terus-

menerus, karena apa yang melekat pada individu satu dan lainnya 

PELATIHAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 
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A. Pengertian Knowledge Management 

Seperti kita ketahui negara China saat ini menjadi negara 

yang sangat maju dalam segala bidang, baik dalam bidang 

ekonomi dan juga teknologinya. Diakui maupun tidak namun 

kenyataannya adalah demikian, perubahan dari China dari 

negara miskin kemudian saat ini berkembang menjadi negara 

yang maju tentunya tidak luput dari beberapa hal yang 

diterapkan oleh pemerintah China.  

Strategi China membangun wilayah Zona Ekonomi 

Ekslusife di pinggiran pantai dan memberikan kemudahan-

kemudahan kepada investor asing untuk membangun dan 

bekerjasama dengan penduduk China ini merupakan cara jitu 

untuk “mencuri” ilmu pengetahuan dari negara maju lainnya, 

china tidak pernah mau menerima bantuan dalam bentuk uang 

dari para investor, namun china memberikan kemudahan 

sampai dengan memberikan subsidi penggunaan listrik kepada 

investor yang mau membangun dan mempekerjakan warga 

negaranya jika investor tersebut mau mendirikan pabrik di 

wilayah zona ekonomi ekslusifnya china. Tidak berhenti sampai 

disini, tenaga kerja china terkenal dengan tenaga kerja yang 

murah sehingga hal-hal inilah yang membuat para investor 

banyak yang mendirikan pabrik-pabrik di negara china dan 

mempekerjakan tenaga kerja china.  

Rupanya strategi china ini pun berhasil, saat ini china 

mampu “mencuri” ilmu pengetahuan yang didapat dari 

perusahaan perusahaan investor yang di dirikan china tersebut, 

KNOWLEDGE 

MANAGEMENT 
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Jaman semakin maju dan ilmu pengetahuan teknologi juga 

semakin maju, ada pepatah mengatakan organisasi yang mampu 

menyesuaikan dengan perubahan maka organisasi itulah yang akan 

mampu bertahan dalam perubahan. Waldesee dan Griffiths (2004) 

membedakan perubahan menjadi dua tipe yaitu technical-structural 

change (perubahan teknis-struktural) dan behavioral-social change 

(perubahan perilaku-sosial). Perubahan teknis-struktural berkaitan 

dengan perubahan aspek teknis-struktural dalam organisasi seperti 

pembentukan struktur organisasi, penerapan sistem, strategi, 

prosedur dan cara kerja; sedangkan perubahan perilakusosial 

berkaitan dengan perubahan terhadap perilaku, hubungan sosial, 

tata nilai dan budaya perusahaan. Menurutnya perubahan teknis 

dalam organisasi dapat diterapkan tanpa harus mengubah 

hubungan yang bersifat sosial ketika anggota organisasi tersebut 

sudah terbiasa terhadap perubahan. Sebaliknya, jika anggotanya 

tidak terbiasa terhadap perubahan maka perubahan teknis akan 

berdampak pada perubahan yang bersifat sosial. Karenanya, antara 

kedua perubahan tersebut perlu bisa saling menyesuaikan agar 

tercipta kondisi yang ideal bagi organisasi. 

Ketika perubahan teknis memerlukan perubahan perilaku 

dan hubungan sosial anggota organisasi, atau dimungkinkan akan 

berdampak pada hubungan sosial dalam organisasi maka 

pemimpin perlu mendesain agar perubahan tersebut tingkat 

resikonya kecil dan tidak kontraproduktif terhadap kinerja 

organisasi. 

 

MANAJEMEN 

PERUBAHAN 
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