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A. Perencanaan SDM 

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 pada waktu yang tepat. 

Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai 

sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan SDM merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu 

yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan kerja yang 

ditimbulkan oleh kondisi tersebut. perencanaan SDM berkaitan 

erat dengan pengidentifikasian persoalan, ancaman, dan 

peluang dalam organisasi dan lingkungan organisasi. 

Selain itu, perencanaan SDM adalah proses penentuan 

kebutuhan SDM dalam suatu organisasi yang menjamin bahwa 

organisasi memiliki jumlah serta kualifikasi orang yang tepat 

dalam pekerjaan serta tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan 

SDM adalah suatu keharusan untuk mengatasi keterbatasan 

waktu yang signifikan dan biasanya terjadi antara diketahuinya 

kebutuhan SDM untuk mengisi pekerjaan dan mendapatkan 

orang yang kualifikasinya sesuai untuk mengisi kebutuhan itu.  

Dengan kata lain, adalah tidak mungkin untuk 

mendapatkan orang yang tepat hanya dalam waktu semalam. 

Perencanaan SDM yang efektif dapat juga membantu 

mengurangi pergantian melalui informasinya tentang 

kesempatan karir di dalam perusahaan  bagi karyawan. 

PENDAHULUAN 
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Salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi, baik yang berorientasi bisnis dengan fokus utamanya 

mencari keuntungan (profit) secara finansial, mapun organisasi 

nirlaba yang orientasi utamanya sosial kemanusiaan, adalah faktor 

sumberdaya manusia (SDM) yang merupakan aset penting 

sekaligus sebagai modal (human capital). Dulu banyak orang yang 

berpendapat bahwa SDM itu bukan faktor utama, bahkan hanya 

dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan, sehingga nyaris 

tidak diangap penting untuk merencanakan SDM, kalau pun ada 

hanya sekedarnya saja. 

Dalam pandangan modern, SDM merupakan faktor utama 

yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik 

organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu jika sebuah 

organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis dan 

berkembang mengalami kemajuan dan perbaikan secara 

berkelanjutan (continuous improvement) maka harus memiliki 

kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan SDM melalui sebuah 

perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis. 

Perencanaan SDM merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap 

organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus 

yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. 

Secara akademis, di kalangan perguruan tinggi, perencanan 

SDM merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki sebuah 

obyek kajian tertentu dan dijadikan sebuah mata kuliah wajib, baik 

pada level diploma, sarjana, maupun pasca sarjana. Apa yang dikaji 

dan diteliti di lingkungan akademik, diharapkan dapat membantu 

KONSEP DASAR 

PERENCANAAN SDM 



19 

BAB 

3 

 

 

A. Fungsi Perencanaan Makro SDM 

Perencanaan strategis makro SDM pada level nasional 

memiliki fungsi strategis, karena menentukan masa depan 

bangsa pada suatu negara. Perencanaan makro menjadi salah 

satu rujukan dan kiblat bagi perencanaan mikro pada level 

organisasi atau korporasi. Di samping itu perencanaan SDM 

pada tingkat nasional, menjadi pedoman dan arah bagi sebuah 

lembaga atau kementerian, dan institusi pendidikan yang 

mempersiapkan calon tenaga kerja dalam berbagai bidang 

keahlian, juga sekaligus alat kontrol negara dalam mengawasi 

dan mengendalikan program kegiatan penyediaan SDM. 

Perencanaan strategis makro merupakan perencanaan 

yang menetapkan pilihan kebijakan yang harus dilaksanakan, 

tujuan yang ingin dicapai dan cara mencapai tujuan pada tingkat 

nasional. Rencana pembangunan nasional ini secara strategis 

meliputi rencana semua sektor yang menjadi tugas negera dalam 

segala bidang, antara lain bidang SDM dan perekonomian. 

Dalam perspektif perencanaan strategis makro, tujuan yang 

harus dicapai negara, khususnya dalam bidang peningkatan 

SDM, adalah pengembangan sistem pendidikan untuk 

menghasilkan SDM sebagai tenaga pembangunan baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif proses 

pendidikan harus menghasilkan tenaga dengan jumlah yang 

dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara 

kualitatif harus dapat menghasilkan SDM atau tenaga kerja 

PERENCANAAN 

STRATEGIS MAKRO 

DAN MIKRO SDM 
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Setiap organisasi atau perusahaan, idealnya  memiliki sebuah 

perencanaan SDM, baik untuk jangka pendek, jangka menegah, 

maupun jangka panjang. Sebagaimana telah dibahas pada bagain 

sebelumnya, bahwa terdapat banyak manfaat bagi perusahaan atau 

organisasi dari perencanaan SDM. Oleh karena itu banyak sekali 

perusahaan atau organissi, terutama yang termasuk kategori besar, 

memiliki sebuah perencanaan SDM.  Adapun langkah-langkah 

perencanaan SDM diamksud mengacu pada komponen 

perencanaan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, 

yakni sebagai berikut: 

 

A. Menetukan Tujuan 

Setiap perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas yang 

harus dicapai, antara lain:  

1. memenuhi kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan 

produk atau membuat produk baru;  

2. melakukan perluasan usaha dengan cara membuka anak 

perusahaan;  

3. menyiapkan pengganti yang mau pensiun, promosi, mutasi, 

dsb.   

Dalam tujuan tersebut harus tertuang juga level pekerjaan 

dan status tenga kerja. Apakah statusnya diproyeksikan untuk 

pegawai tetap, pegarawai kontrak, atau outsourcing. 

 

LANGKAH-LANGKAH 

PERENCANAAN SDM 
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A. Kompetensi SDM Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi  

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara harus 

merupakan salah satu bagian dari  program prioritas utama 

dalam upaya meningkatkan kesejateraan dan tarap hidup 

bangsanya. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan 

aspek yang menjadi kunci pokok, yaitu aspek sumber daya, 

khususnya sumber daya manusia (SDM) yang merupakan 

modal (human capital) yang sangat penting.  

Pertumbuhan merupakan kinerja utama  dalam 

perekonomian suatu negara untuk kesejahteraan seluruh lapisan 

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah 

pertumbuhan yang berkualitas dan dinamis, yaitu pertumbuhan 

yang  memiliki sensitivitas terhadap lapangan pekerjaan untuk 

mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan 

kemiskinan, baik secara lokal maupun nasional.  Pertumbuhan 

ekonomi merupakan indikasi keberhasilan perkembangan 

ekonomi suatu negara. Oleh karena itu setiap negara berupaya 

seoptimal mungkin melakukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan 

pembangunan yang ingin dicapai oleh negara di mana pun. 

Untuk itu maka perlu ada perencanaan SDM yang sistematis 

agar dapat memenuhi kebutan dalam menopang pertumbuhan 

ekonomi dimaksud, karena kualitas SDM merupakan faktor 

penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Adapun kompetensi SDM secara umum yang diperlukan pada 

PERENCANAAN SDM 

DALAM PERTUMBUHAN 

EKONOMI 
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A. Pengertian Orientasi  

Orientasi diartikan sebagai sebuah peninjauan dalam 

menentukan sikap, arah, tempat dan sebagainya yang tepat dan 

benar. Orientasi karyawan adalah suatu program yang dibuat 

oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan 

kegiatan yang harus dikerjakan, tempat pekerjaan yang baru, 

peran karyawan dalam kehidupan bersosial budaya terhadap 

lingkungan di tempat kerjanya, nilai, keyakinan. Program ini 

sangat diperlukan untuk karyawan supaya paham dan fokus 

dalam pekerjaan yang baru. 

Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan 

awal bagi karyawan baru yang memberikan mereka informasi 

mengenai perusahaan, jabatan dan kelompok kerja. Orientasi 

pada dasarnya merupakan salah satu komponen proses 

sosialisasi pegawai baru yaitu suatu proses penanaman sikap, 

standar nilai, dan pola prilaku yang berlaku dalam perusahaan 

kepada pegawai baru. Dengan demikian, kegiatan orientasi 

merupakan persiapan atau pembekalan kepada seorang 

karyawan yang baru dengan menyediakan informasi dasar 

mengenai segala sesuatu berkaitan dengan tempatnya bekerja 

supaya dapat memahami pekerjaannya dan melaksanakan 

pekerjaannya secara memuaskan. 

 

 

 

 

PERENCANAAN ORIENTASI 

DAN PENINGKATAN 

KOMPETENSI PEGAWAI 
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A. Makna Karir 

Semua karyawan dimana pun bekerja, apakah di suatu 

organisasi atau perusahaan swasta penuh, badan usaha milik 

nagara (BUMN) atau perusahaan multi nasional, badan usaha 

milik daerah (BUMD) bahkan ketika Ia berwirausaha, dsb, pada 

dasarnya berkeinginan memiliki karier (career) yang baik dalam 

perjalanan kerjanya, karena jenjang karier seseorang berkorelasi 

posistif dengan peluang memperoleh kesejahteraan yang lebih 

baik. Karier adalah semua jabatan atau pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh seseorang dalam bidang tertentu dan dalam 

jangka waktu tertentu.  

Bagi yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi, 

karier seseorang, di samping faktor internal, juga  banyak 

dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar dirinya, dalam hal ini 

terutama dari perusahaan atau organisasi tempat yang 

bersangkutan bekerja, sedangkan bagi yang mandiri yang terjun 

dalam aktivitas wirausaha atau suatu profesi tertentu seperti 

penyanyi, penari, musisi, budayawan, sastrawan, akuntan, 

konsultan bidang tertentu, penulis, dokter, dll cenderung lebih 

banyak dipengaruhi oleh faktor internal dirinya sendiri. Oleh 

karena itu terdapat perbedaan pola dan perencanaan karier bagi 

yang bekerja pada orang lain dengan yang bekerja mandiri.  

Dalam kesempatan tulisan ini fokus bahasan tertuju pada 

perencanan karier yang bekerja pada suatu organisasi atau 

perusahaan. 

 

PERENCANAAN 

KARIR SDM 
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A. Makna Perencanaan Kontingensi 

Perencanaan SDM merupakan sebuah keharusan bagi 

sebuah perusahaan, sehingga bisa diasumsikan setiap 

perusahaan memiliki perencanaan. Namun tidak semua 

perencanaan yang telah dibuat, dapat dilaksanakan sepenuhnya 

sesuai dengan harapan, yang disebabkan oleh berbagai hal.  

 Indra Imam dan Siswandi (2009:11) berpendapat bahwa 

apabila perencanaan tidak dapat mencapai apa yang telah 

ditetapkan, maka ada  beberapa kemungkinan penyebabnya, 

yaitu : 

1. Tujuan yang hendak dicapai tidak realistis;  

2. Tujuan yang hendak dicapai realistis akan tetapi perencanaan 

yang disusun tidak sejalan dengan tujuan;  

3. Tujuan yang hendak dicapai tidak realistis sedangkan 

operasionalisasi perencanaannya adalah salah.  

Keadaan darurat (force majeure).  

Tentang kemungkinan penyebab perencanaan tidak 

dapat mencapai apa yang seharusnya dicapai sebagai mana tiga 

butir di atas, dapat ditambahkan satu lagi, yaitu terjadi kondisi 

darurat yang memaksa (force majeure) di luar kendali dan 

kekuasaan perusahaan.   

Yang biasa terjadi di luar kendali perusahaan (faktor 

eksternal), antara lain bencana alam berupa banjir, tsunami, 

gempa bumi, longsor, wabah penyakit epidemi, pandemi, sosial, 

politik, dll. Ketika perencanaan yang telah dibuat secara ideal 

ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya, maka 

PERENCANAAN 

KONTINGENSI 

(CADANGAN/ALTERNATIF) 
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A. Pengertian Audit SDM 

Pengertian audit secara umum dapat disederhanakan 

bahwa audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual 

dan signifikan melalui interaksi pemeriksaan, pengukuran dan 

penilaian serta penarikan kesimpulan secara sistematis, objektif 

dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas nilai manfaat. 

Sekarang ini jenis audit telah berkembang mencakup 

berbagai bidang atau fungsi yang ada dalam organisasi antara 

lain audit manajemen, audit operasional, audit mutu, audit 

keuangan, audit sistem informasi, audit komunikasi, audit 

lingkungan, audit pemasaran dan kini diperkenalkan audit 

SDM. 

Audit SDM adalah pemeriksaan dan penilaian secara 

sistematis, objektif dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi 

organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM denga 

tujuan memastikan dipenuhinya azas kesesuaian, efektivitas 

dan efisiensi dalam pengelolaan SDM untuk mendukung 

tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan 

organisasi secara keseluruhan baik untuk jangka pendek, jangka 

menengah maupun jangka panjang. Tiga kegiatan utama yang 

dilakukan oleh seorang auditor internal yaitu memastikan, 

menilai dan merekomendasikan. 

 

 

KONSEP DASAR 

AUDIT SDM 
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Audit harus dilakukan secara sistematis, karena audit SDM 

adalah kegiatan yang sangat penting dan sensitif. Kegiatan audit 

berpotensi menciptakan nilai manfaat yang luar biasa besarnya bagi 

organisasi. Kegiatan audit bersifat interaktif dan bahkan sampai 

batas tertentu auditor menyoroti berbagai kegiatan. Karena itu agar 

audit dapat berjalan efektif dan untuk mencegah hal yang tidak 

diinginkan, maka sebelum audit SDM dilaksanakan, perlu 

dipikirkan berbagai aspek yang dapat membuat keberhasilan 

proses audit dari kegagalan. 

Perencanaan audit SDM dapat dibedakan menjadi tiga tahap 

yaitu 

1. Rancangan sistem audit SDM yang ingin dikembangkan di 

dalam suatu organisasi 

2. Perencanaan operasional audit SDM berupa program dan 

penjadwalan audit SDM 

3. Perencanaan berkenaan dengan persiapan kerja auditor pada 

tahap pelaksanaan audit. 

Dari sudut pandang sistem, audit SDM harus berlandaskan 

pada kebijakan pimpinan sebagai landasan formal atau acuan 

dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. 

Kemudian dijabarkan secara lebih terperinci dalam prosedur audit 

SDM, sebagai acuan operasional bagi semua pihak yang terkait.  

 

 

SISTEM AUDIT 

SDM 
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Perencanaan audit SDM merupakan tahapan kegiatan audit 

yang sangat penting. Berhasil tidaknya audit SDM sangat 

ditentukan oleh seberapa baik perencanaan dan persiapan auditor 

sebelum pelaksanaan audit. Perencanaan yang baik akan 

membantu auditor untuk mengendalikan proses audit sehingga 

bisa berjalan lancar, efisien dan efektif. 

Secara lebih spesifik perencanaan kerja seorang auditor 

sebelum melaksanakan audit minimal mencakup aspek-aspek 

sebagai berikut 

A. Tujuan audit SDM 

B. Lingkup audit SDM 

C. Objek audit 

D. Alokasi waktu 

E. Metode audit 

F. Persiapan diri dan 

G. Format laporan 

 

A. Tujuan Audit SDM 

Audit adalah kegiatan yang berorientasi pada tujuan, 

yakni mencari nilai manfaat. Seorang auditor perlu memahami 

dan mengingat kebijakan dan tujuan audit sebelum dan selama 

proses audit, sehingga audit tidak menyimpang dari tujuan. 

Audit SDM sendiri bukanlah tujuan melakukan suatu instrumen 

untuk membantu mencapai tujuan.  

Tujuan audit SDM adalah membantu memecahkan 

persoalan yang dihadapi organisasi dalam perspektif SDM 

untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara 

PERENCANAAN 

AUDIT SDM 
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A. Mengamati Kegiatan 

Auditor dapat memulai tugasnya dengan mengamati atau 

melakukan observasi secara lagsung atas aktivitas organisasi 

dalam perspektif manajemen SDM. Melalui pengamatan ini 

auditor dapat mengumpulkan data atau informasi dan 

mendeteksi apakah terdapat gejala adanya penyimpangan atau 

kesenjangan yang bersifat kritis, signifikan sehingga 

memerlukan perhatian lebih mendalam. Sebagai contoh, auditor 

dapat mengamati suatu proses kerja untuk menilai kompetensi 

akryawan yang tengah melaksanakan pekerjaan tersebut. atau 

mengamati kesibukan karyawan untuk menilai tingkat efisiensi 

jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan volume pekerjaan 

yang ahrus diselesaikan. 

Informasi signifikan seringkali dapat diperoleh dari 

pemeriksaan secara langsung atas berbagai fasilitas pengelolaan 

SDM, misalnya mengamati kondisi tempat penyimpanan 

dokumen SDM yang penting dan rahasia. Bagaimaan 

penanganan dokumen yang berkaitan dengan informasi gaji 

atau data tenaga kerja yang ada dalam perangkat lunak. Apakah 

kondisinya aman, terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak 

yang tidak berhak. 

 

B. Meminta Penjelasan Atau Menanyakan 

Auditor dapat menggali informasi dengan cara meminta 

penjelasan dari auditee mengenai objek audit yang telah 

direncanakan dalam lingkup audit. Pendekatan audit dengan 

meminta penjelasan adalah pendekatan audit yang paling 

PELAKSANAAN 

AUDIT SDM 
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Audit SDM menghasilkan sebuah laporan, yang disusun oleh 

auditor setelah pelaksanaan audit. Untuk membuat laporan audit 

yang baik bukanlah pekerjaan mudah. Auditor yang terampil 

dalam menggali informasi selama audit belum tentu terampil dalam 

menyusun laporan yang baik. Untuk menyusun laporan hasil audit 

SDM diperlukan keterampilan khusus. 

Ada 4 aspek pokok yang perlu diperhatikan yakni meliputi 

A. Esensi 

Secara esensial laporan hasil audit yang baik haruslah 

mengandung informasi lengkap atau cukup dan bersifat faktual, 

signifikan dan relevan. Yang dimaksud informasi faktual adalah 

informasi yang dimuat dalam laporan merupakan 

fakta/kebenaran dan didukung bukti objektif. Bukti objektif 

adalah data apa adanya seusai kenyataan yang bisa dikaji untuk 

membuktikan kebenarannya. Yang dimaksud informasi 

signifikan adalah informasi yang mengandung bobot atau nilai 

penting untuk ditindaklanjuti. Yang dimaksud informasi 

relevan adalah informasi yang masih terkait dnegan konteks 

organisasi atau perspektif manajemen SDM. 

Ada 7 hal penting yang perlu dimuat dalam laporan 

penulisan audit SDM 

1. Kebijakan 

Laporan audit perlu menyinggung kebijakan SDM dan 

peraturan atau rposedur yang menjadi acuan penilaian 

auditor terhadap suatu temuan. Suatu temuan dinilai 

merupakan masalah bila menyimpang secara signifikan dari 

PENULISAN 

LAPORAN HASIL 

AUDIT SDM 
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Audit SDM tidak berhenti hanya sampai pada penyusunan 

laporan. Audit SDM dikatakan efektif bila permasalahan yang 

sudah ditemukan dan disampaikan kepada auditee telah 

ditindaklanjuti secara tuntas dan efektif. Permasalahan dikatakan 

tuntas dan efektif bila tindak lanjut yang direalisasikan 

menghasilkan perbaikan yang mengandung nilai manfaat dan 

permasalahan yang sama tidak terulang kembali di waktu 

mendatang. 

 

A. Surat Untuk Mengingatkan 

Agar pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya efektif, 

auditor perlu memantau perkembangan tindakan koreksi yang 

dilakukan auditee dengan cara mengingatkan auditee atas 

tanggung jawab penyelesaian permasalahan yang telah 

dilaporkan. Auditor dapat mengingatkan auditee misalnya 

melalui telpon, email, memo, surat atau melakukan kunjungan 

langsung untuk mengetahui kemajuan tindakan perbaikan yang 

tengah dilaksanakan. Dalam hal tindakan koreksi yang 

diharapkan tidak efektif, maka hal tersebut dapat diteruskan 

kepada direksi atau dijadikan agenda untuk dibahas pada rapat 

tinjauan manajemen. 

  

B. Disposisi Direksi 

Peranan pimpinan akan menentukan berhasil tidaknya 

audit SDM. Salah satu peran pimpinan yang paling mungkin 

TINDAK LANJUT 

HASIL AUDIT 

SDM 
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Sukses tidaknya audit SDM, dalam suatu organisasi 

ditentukan secara signifikan minimal oleh tiga faktor utama. 

Pertama ditentukan oleh kompetensi auditor sendiri, kedua 

kerjasama auditee dan ketiga dukungan direksi. : 

 

A. Kompetensi Auditor Sendiri 

Kemampuan auditor dalam melaksanakan audit, 

menyusun laporan hasil audit dan menindak lanjuti temuan 

audit akan menentukan berhasil tidaknya suatu audit. Semakin 

baik kompetensi auditor, semakin memungkinkan audit SDM 

menghasilkan nilai manfaat secara signifikan bagi perusahaan.  

Aspek kompetensi apa saja yang perlu dimiliki seorang 

auditor SDM adalah 

1. Memiliki dan mengembangkan pengetahuan tentang 

proses manajemen strategis dan manajemen operasional 

2. Berwawasan mengenai organisasi dimana audit SDM 

dilaksanakan 

3. Keterampilan berkomunikasi  

4. Melakukan analisa data 

5. Kemampuan mengambil keputusan  

Pada dimensi sikap, seorang auditor SDM perlu memiliki 

sikap dewasa, stabil, kritis, integritas, jujur, ulet, bersemangat 

tinggi, mampu memotivasi diri sendiri dan kesehatan fisik. Pada 

dimensi sosial, seorang aduitor perlu memiliki kemampuan 

membina hubungan positif dengan orang lain. 

FAKTOR PENENTU 

KEBERHASILAN 

AUDIT SDM 
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Salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi, baik yang berorientasi bisnis dengan fakos utamanya 

mencari keuntungan (profit) secara finansial, mapun organisasi 

nirlaba yang orientasi utamanya sosial kemanusiaan, adalah faktor 

sumberdaya manusia (SDM) yang merupakan aset penting 

sekaligus sebagai modal (human capital). Dulu banyak orang yang 

berpendapat bahwa SDM itu bukan faktor utama, bahkan hanya 

dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan, sehingga nyaris 

tidak diangap penting untuk merencanakan SDM, kalau pun ada 

hanya sekedarnya saja.    

Dalam pandangan modern, SDM merupakan faktor utama 

yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik 

organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu jika sebuah 

organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis dan 

berkembang mengalami kemajuan dan perbaikan secara 

berkelanjutan (continuous improvement) maka harus memiliki 

kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan SDM melalui sebuah 

perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis. 

Perencanaan SDM merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap 

organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus 

yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya.  

Sebagai pertanda bahwa SDM merupakan hal yang penting, bahkan 

penting sekali, pada level nasional pun, Pemerintah menempatkan 

pembangunan SDM sebagai salah satu prioriats utama dalam 

program pembangunan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

PENUTUP 
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