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PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA  

PADA UNIT BISNIS KOPERASI KARYAWAN STIE KESATUAN 

 

PENDAHULUAN 

Eksistensi Perusahaan dalam sebuah mekanisme dan sistem bisnis yang 

semakin mengglobal, senantiasa dihadapkan dengan perubahan yang terkadang 

tidak bisa diduga dan diantisipasi. Perubahan dimaksud dapat berupa perubahan 

yang terkait dengan sumber daya manusia. Kondisi ketidak-pastian dan perubahan 

yang tidak terantisipasi merupakan sesuatu hal yang dapat menghancurkan 

eksistensi perusahaan. Sebagai contoh, di tengah pengembangan bisnis 

perusahaan, terdapat karyawan yang mengundurkan diri dan tidak mau 

melibatkan diri dalam operasionalisasi perusahaan, padahal di sisi lain perusahaan 

telah mengeluarkan dana yang besar untuk merekrut dan mengembangkan 

karyawan tersebut. Tentu permasalahan ini tidak boleh dibiarkan oleh 

perusahaan. Manajemen perusahaan harus melakukan perencanaan sumber daya 

manusia yang akan direkrut dan dikembangkan di kemudian hari, sehingga 

keberlanjutan eksistensi perusahaan dapat terjamin. 

Tulisan ini akan mencoba menguraikan tentang bagaimana perencanaan 

sumber daya manusia dilakukan pada Unit Bisnis Koperasi Karyawan STIE 

Kesatuan – Bogor. 

 

LANDASAN TEORI 

Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya 

fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan 

lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk 

memenuhi kepuasannya.  

Sikula (1981;145) mengemukakan bahwa: ”Perencanaan sumber daya 

manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan 

kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar 

pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi”. Yoder (1981:173) 

mendefinisikan bahwa: ”Perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, 
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pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin 

perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara 

benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat”. 

Perencanaan Sumber Daya Manusia harus mempunyai tujuan yang 

berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan 

perencanaan Sumber Daya Manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia 

yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk 

menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 

Perencanaan Organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan 

untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. 

Peramalan SDM dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat 

produksi dari perusahaan penyedia (suplier) maupun pesaing dapat juga 

berpengaruh. Meramalkan sumber daya manusia, perlu memperhitungkan 

perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir. 

Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia (tenaga kerja) memberikan 

petunjuk masa depan, menentukan dimana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga 

kerja dibutuhkan, dan pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki 

tenaga kerja. Melalui rencana suksesi, jenjang karier tenaga kerja dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan 

suatu organisasi. 

Syarat-syarat perencanaan Sumber Daya Manusia: 

a. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. 

b. Harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang calon 

tenaga kerja. 

c. Harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi dan situasi 

persediaan tenaga kerja. 

d. Harus mampu membaca situasi tenaga kerja masa kini dan masa mendatang. 

e. Mampu memperkirakan peningkatan tenaga kerja dan teknologi masa depan. 

f. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. 
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Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Strategi sumber daya manusia (tenaga kerja) adalah alat yang digunakan 

untuk membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan 

permintaan SDM. Strategi SDM ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai 

bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. Pengembangan 

rencana Sumber Daya Manusia merupakan rencana jangka panjang. Contohnya: 

Dalam perencanaan Sumber Daya Manusia suatu organisasi harus 

mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang 

tidak hanya enam bulan ke depan atau hanya untuk tahun ke depan. Alokasi ini 

membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang akan 

terjadi kelak seperti perluasan, pengurangan pengoperasian, dan perubahan 

teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. 

 

Prosedur perencanaan Sumber Daya Manusia: 

a.  Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan. 

b.  Mengumpulkan data dan informasi tentang tenaga kerja. 

c.  Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 

d.  Menetapkan beberapa alternatif. 

e.  Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. 

f.  Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. 

Metode perencanaan Sumber Daya Manusia, dikenal atas metode nonilmiah 

dan metode ilmiah. Metode nonilmiah diartikan bahwa perencanaan Sumber Daya 

Manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan 

dari perencanaannya saja. Rencana Sumber Daya Manusia semacam ini risikonya 

cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

Akibatnya timbul mismanajemen dan pemborosan yang merugikan 

perusahaan. Metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan Sumber Daya Manusia 

dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan 

(forecasting) dari perencanaannya. Rencana tenaga kerja semacam ini risikonya 

relatif kecil karena segala 

sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. 
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Pengevaluasian Rencana Sumber Daya Manusia 

Jika perencanaan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan baik, akan 

diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut: Manajemen puncak memiliki 

pandangan yang lebih baik terhadap dimensi tenaga kerja atau terhadap 

keputusan-keputusan bisnisnya, biaya tenaga kerja menjadi lebih kecil karena 

manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang 

dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya, tersedianya lebih banyak 

waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi 

dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan, adanya 

kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas 

didalam rencana masa yang akan datang, pengembangan para manajer dapat 

dilaksanakan dengan lebih baik. 

 

Perekrutan Sumber Daya Manusia 

Kegiatan yang masih berkaitan dengan perencanaan Sumber Daya Manusia 

adalah perekrutan atau pengadaan tenaga kerja. Setelah organisasi/perusahaan 

menetapkan karakteristik atau ciri-ciri karyawan yang diperlukan serta jumlahnya 

masing- masing, maka kegiatan selanjutnya adalah upaya mendapatkan tenaga 

kerja yang diperlukan tersebut. Idealnya upaya pengadaan tenaga kerja ini untuk 

memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut dan ditempatkan nantinya adalah 

the right people in the right position. 

Pengadaan tenaga kerja itu sendiri adalah suatu proses untuk mendapatkan 

tenaga yang berkualitas dan memberikan harapan yang baik pada calon tenaga 

kerja tersebut untuk membuat lamaran kerja guna bekerja pada instansi / 

perusahaan tersebut. Khusus bagi organisasi/perusahaan yang besar, pengadaan 

tenaga kerja merupakan proses yang terus berlangsung dan kompleks dan 

menuntut perencanaan dan upaya yang ekstensif. Proses perekrutan dimulai dari 

mencari dan menarik pelamar yang mampu melakukan suatu pekerjaan sampai 

adanya lamaran masuk. 

Tujuan Perekrutan: 

a.  Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja / karyawan yang memenuhi 

syarat; 
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b.  Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan; 

c.  Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum 

lama bekerja; 

d.  Untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan 

pelatihan; 

e.  Untuk memenuhi tanggungjawab perusahaan dalam upaya menciptakan 

kesempatan kerja yang adil. 

 

Peramalan Sumber Daya Manusia 

Peramalan (forecasting) menggunakan informasi masa lalu dan saat ini untuk 

mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Proyeksi untuk masa yang 

akan datang tentu saja ada unsur ketidaktepatan. Basanya orang yang 

berpengalaman mampu meramal cukup akurat terhadap benefit organisasi dalam 

rencana jangka panjang. Pendekatan-pendekatan untuk meramal tenaga kerja 

dapat dimulai dari perkiraan terbaik dari para manajer sampai pada simulasi 

komputer yang rumit. Asumsi yang sederhana mungkin cukup untuk jarak 

tertentu, tetapi jarak yang rumit akan diperlukan untuk yang lain. Penekanan 

utama dari peramalan tenaga kerja saat ini adalah meramalkan kebutuhan tenaga 

kerja organisasi atau permintaan kebutuhan akan tenaga kerja. 

 

PELAKSANAAN PERENCANAAN SDM PADA UNIT BISNIS KOPERASI 

KARYAWAN STIE KESATUAN 

1.  Proses Rekrutmen Tenaga Kerja.  

Proses pengadaan atau rekrutmen tenaga kerja di  Koperasi Karyawan STIE 

Kesatuan meliputi :  

a) Kebutuhan tenaga kerja  

b) Proses rekrutmen  

c) Seleksi  

d) Penempatan, orientasi dan induksi karyawan  
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Kebutuhan Tenaga Kerja  

Peramalan kebutuhan merupakan awal untuk merekrut tenaga kerja. Proses ini 

meliputi analisis kebutuhan, apakah memang benar-benar membutuhkan tenaga 

kerja. Sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan. Peramalan kebutuhan 

tenaga kerja ini didasarkan kepada informasi jumlah produksi, ramalan-ramalan 

usaha, perluasan usaha, perkembangan teknologi, tingkat permintaan dan 

penawaran tenaga kerja. Dan perencanaan karir tenaga kerja, jika memang dari 

pertimbangan tersebut koperasi membutuhkan karyawan, langkah selanjutnya 

proses rekrutmen tenaga kerja.  

 

Proses Rekrutmen  

Proses penarikan awal yang dilakukan oleh perusahaan adalah menentukan 

lowongan atau posisi yang akan ditempati oleh calon karyawan. Tahapan-tahapan 

dalam penarikan calon tenaga kerja adalah sebagai berikut:  

1) Menetapkan jabatan-jabatan apa yang memerlukan adanya tenaga kerja, 

maksudnya adalah pekerjaan ini selalu harus berkaitan dengan pekerjaan yang 

sebelumnya telah dilakukan, yaitu perencanaan SDM/tenaga kerja.  

2)  Tahap selanjunya mengambil data tentang masing-masing jabatan yang 

memerlukan tenaga kerja.  

3)  Mencari data tentang sumber tenaga kerja intern, apakah ada karyawan yang 

bisa ditranfer ke jabatan yang kosong tersebut, Apakah ada yang bisa 

dipromosikan dan menduduki jabatan yang kosong atau apakah ada yang perlu 

didemosi.  

4) Dan apabila teryata dari sumber intern tidak terdapat tenaga kerja  baik dalam 

kualitas ataupun kuantitas yang memadai dengan syarat-syarat jabatan yang 

kosong. Tahap ini adalah mencari tenaga kerja dari luar organisasi. Dengan ini 

Koperasi Karyawan STIE Kesatuan mulai mengadakan perekrutan karyawan 

melalui tahap-tahap sebagai berikut:  

a) Kebutuhan  

b) Melalui tes-tes  

c) Umumkan hasilnya  

d) Training  
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e) Magang  

f) Karyawan  

Kendala-kendala dalam proses rekrutmen  

1)  Sulitnya mencari tenaga kerja yang berkualitas yang sesuai dengan kriteria-

kriteria yang ditentukan.  

2)  Sasaran tidak tercapai.  

3)  Calon pelamar tidak mencantumkan nilai akhir pendidikan.  

Adapun dalam melakukan proses rekrutmen, tenaga kerja yang berperan dalam 

menentukan langkah-langkah adalah sebuah tim dan lembaga independen yang 

ditunjuk oleh pihak Koperasi Karyawan STIE Kesatuan yang khusus menangani 

proses rekrutmen.  

 

Seleksi  

Penentuan pilihan calon tenaga kerja tidak bisa dilakukan berdasarkan pendapat 

individu sehingga akan berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang dan 

menentukan orang yang tidak layak dan tidak patut, sehingga seleksi dilakukan 

untuk memilih tenaga kerja yang benar-benar cocok untuk mengisi lowongan 

tersebut.  

Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kualified dan 

sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Koperasi Karyawan STIE Kesatuan.  

Adapun seleksi ini meliputi: Tes tertulis (tes intelegensi, tes mengenai koperasi), 

Psiko-tes, Wawancara dan terakhir Pengumuman hasil seleksi.  

Seleksi yang dilakukan di Koperasi Karyawan STIE Kesatuan adalah seleksi yang 

sangat selektif dan karena untuk mendapatkan tenaga kerja yang produktif harus 

sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.  

 

Penempatan Orientasi Dan Induksi Karyawan  

Langkah selanjutnya adalah diterima atau ditolak jika diterima  dilakukan 

penempatan ke posisi yang telah tersedia. Setelah dilakukan orientasi kondisi 

perusahaan tempat kerja, Cara dan kewajiban sebagai karyawan. Pada Koperasi 

Karyawan STIE Kesatuan penempatan tergantung pada kemampuan tenaga kerja 

sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Koperasi Karyawan STIE Kesatuan.  
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Seiring dengan perkembangan dan persaingan antar koperasi yang lain, maka 

perekrutan tenaga kerja tidak mutlak lulusan SD, SLTP dan SLTA tetapi juga 

lulusan S1. tetapi tidak berarti orang yang ingin melamar menjadi tenaga kerja 

haruslah lulusan S1 semua. Karena pada dasarnya perusahaan juga tetap ingin 

membedakan antara tenaga kerja yang ingin menjadikan profesinya sebagai karir 

yang diutamakan adalah lulusan S1, sedangkan bagi mereka yang lulusan SD 

bekerja sebagai cleaning servis, SLTP sebagai pengemudi, dan SLTA sebagai 

penampang susu. Dan dari tenaga kerja yang hanya ingin menjadikan pekerjaanya 

sebagai profesi atau sampingan, bagi koperasi lulusan SD atau SLTP saja sudah 

cukup asalkan mempunyai keahlian dan kemampuan di bidangnya selain itu juga 

sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan di koperasi.  

 

Metode Rekrutmen Tenaga Kerja  

Metode rekrutmen akan berpengaruh besar terhadap lamaran yang masuk 

kedalam perusahaan, metode rekrutmen calon karyawan baru mengunakan dua 

metode. Yaitu Metode terbuka dan metode tertutup, metode rekrutmen yang dapat 

dipilih oleh perusahaan/ organisasi dalam melakukan rekrutmen adalah seperti 

iklan, employee referrals, walk-ins & write-ins, perusahaan pencari tenaga kerja, 

lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih 

dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi.  

Adapun dari metode tersebut yang diterapkan oleh Koperasi Karyawan STIE 

Kesatuan adalah metode terbuka. Metode ini diterapkan dengan alasan lebih luas 

untuk merekrut para pelamar. Dengan demikian maka peluang untuk 

mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas lebih luas. Implikasi dari penerapan 

ini adalah koperasi merupakan suatu koperasi yang terbuka dimana para 

karyawan merupakan rekrutmen dari hasil seleksi yang telah ditetapkan oleh 

Koperasi Karyawan STIE Kesatuan. Metode ini meliputi:  Iklan, Radio, Media koran, 

Pamflet, Kerja sama dengan perguruan tinggi.  

Dengan semakin luas informasi yang tersebar maka untuk mendapatkan 

tenaga kerja yang berkualitas lebih banyak. Dan mempermudah seleksi yang 

diinginkan.  
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Sumber Rekrutmen Tenaga Kerja.  

Yang dimaksud dengan sumber rekrutmen tenaga kerja adalah tempat asal 

dimana tenaga kerja berada. Sumber tenaga kerja dapat diperoleh dari dalam 

organisasi dan dari luar perusahaan itu sendiri. Ada beberapa saluran yang dapat 

dipakai untuk memperoleh calon tenaga kerja yang ada diluar organisasi yaitu 

meliputi:  

a.  Advertensi/iklan.  

Iklan disini adalah berisikan permintaan agar pembaca yang  berkepentingan 

dengan isi advertensi tersebut mau mengajukan lamarannya.  

b.  Biro/agen tenaga kerja  

Biro/ agen tenaga kerja bisa dimiliki oleh pemerintah/ swasta. Organisasi bisa 

menghubungi biro/agen tersebut.  

c.  Rekomendasi dari karyawan yang ada dalam organisasi  

Para karyawan yang ada diberi informasi bahwa organisasi sedang memerlukan 

tenaga kerja untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Kepada mereka diminta 

untuk memberikan rekomendasi pada orang luar yang menurut karyawan 

tersebut cukup memenuhi syarat.  

d.  Sekolah-sekolah perguruan tinggi, dan kursus-kursus  

e.  Himpunan-himpunan profesi  

f.  Nepotisme.  Mencari tenaga kerja dari kalangan keluarga sendiri. Umumnya  

cara ini dilakukan untuk memperkuat rasa loyalitas pada organisasi.  

g.  Open house  

h.  Mencari karyawan dari organisasi lain  

i.   Walk-ins, yaitu Pencari pekerjaan yang datang kepada bagian personel di 

perusahaan.  

 

Sedangkan sumber tenaga kerja dari dalam perusahaan (internal) perusahaan, 

yakni tenaga kerja yang ditarik (diterima) antara lain berasal dari 

perusahaan/lembaga itu sendiri. Dengan cara ini perusahaan mencari karyawan 

yang ada didalam lingkungan sendiri untuk ditempatkan pada posisi tertentu. 

Adapun Keuntungan merekrut dari dalam perusahaan adalah:  

a. Tidak terlalu mahal 
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b.  Sudah terbiasa dengan suasana perusahaan sendiri.  

c. Dapat memelihara loyalitas dan mendorong usaha yang lebih besar antara 

para karyawan dan perusahaan.  

 

Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut:  

a. Pembatasan terhadap bakat-bakat  

b. Menggurangi peluang  

c. Dapat meningkatkan perasaan puas diri  

 

Sumber tenaga kerja yang ada di Koperasi Karyawan STIE Kesatuan mencakup dua 

sumber yaitu internal dan eksternal. Sumber internal diambil jika tenaga kerja 

yang bersangkutan dianggap mempunyai kapasitas lebih dan pengalaman yang 

cukup. Sumber ini dilakukan umumnya untuk Pemindahan (transfer) dan promosi, 

pemindahan dan promosi dilakukan terhadap karyawan, yang menetukan adalah 

manager Koperasi Karyawan STIE Kesatuan dan apabila tenaga kerja dianggap 

sudah jenuh dengan pekerjaan yang selama ini digelutinya, alternatif lainnya 

demosi dan transfer dilakukan untuk mengatasi ketidak sesuaian karyawan baru 

pada posisinya misalnya: karyawan pada penjualan kurang bisa bekerja dengan 

baik sehingga disarankan pada penjualan swalayan dan tidak pada kasir swalayan.  

 

Sistem Rekrutmen Tenaga Kerja  

Sistem yang dipakai dalam rekrutmen di Koperasi Karyawan STIE Kesatuan 

adalah menggunakan sistem meryt, yaitu penarikan tenaga kerja yang didasarkan 

kepada kemampuan, kecakapan, bakat, keterampilan, kesehatan dan Sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, sistem ini digunakan untuk 

perekrutan calon tenaga kerja. Dan didalam menentukan kualitas ini harus 

dibuktikan  dengan tes tulis maupun tes wawancara, ijazah yang dimiliki dan 

keterangan-keterangan lain yang diperlukan tersebut,  

 

Seleksi Dan Prosedur Rekrutmen Tenaga Kerja  

Proses seleksi adalah bertujuan untuk memilih calon tenaga kerja dari 

beberapa calon tenaga kerja yang akan ditawari pekerjaan atau jabatan yang harus 
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diisi. Tujuan dari tahap ini, menurut Ruky (2003 : 155) adalah mencari calon yang 

dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan (dan seyogianya mempunyai 

potensi untuk dikembangkan agar dapat bisa mengisi jabatan-jabatan lain yang 

mungkin lebih berat  tanggung jawabnya). Dengan kata lain tujuan seleksi tidak 

hanya mencari orang yang baik atau qualified tetapi juga orang yang tepat bagi 

jabatan tersebut dalam tatanan (setting) dan lingkungan budaya perusahaan 

(organisasi).  

Sifat / karakter yang diperlukan yang meliputi:  

1. Jujur  

2. Loyal  

3. Komunikatif  

4. Energik  

5. Luwes  

6. Menarik  

7. Supel  

 

Persyaratan Fisik  

1. Sehat rohani dan jasmani.  

2. Penampilan Menarik  

3. Mampu bekerja di luar ruangan  

4. Tinggi minimal 155 cm  
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