


• Menjelaskan teknik utama yang digunakan dalam 

perencanaan kerja dan peramalan. 

 

• Menyusun daftar dan membahas sumber-sumber utama calon 

dari luar. 

 

• Merekrut calon pekerja dengan efektif.  

 

• Memberikan daftar nama dan menggambarkan sumber-

sumber utama kandidat/calon dari  internal.  

 

• Membantu mengembangkan menyusun iklan.  

 

• Menjelaskan bagaimana merekrut tenaga kerja yang lebih 

beragam.  



 

 

BAWALAH PAYUNG SEBELUM HUJAN 

 







*Persaingan strategi organisasi dari suatu perusahaan 

secara keseluruhan menjadi dasar dari adanya 

perencanaan sumber daya manusia 

*Perencanaan sebagai inti manajemen 

*Perencanaan sumber daya manusia merupakan  suatu 

bagian integral dari perencanaan bisnis dan organisasi 

*Kualitas perencanaan 

 



*Perencanaan pertama kali dikemukakan oleh Fayol (1841-

1925), stability of tenure of personnel. 

*Menurut Fayol, administrator bertanggung jawab terhadap 

perencanaan sdm, manusia dan sd organisasi konsisten 

dengan tujuan, sumberdaya dan kebutuhan bisnis (1930) 
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Sumber: Sikula, dalam Mangkunegara 







 





*Perencanaan SDM => suatu 
perencanaan yang sistematik tentang 
perkiraan kebutuhan dan pengadaan 
atau pasokan pekerja (karyawan). 
(Werther & Davis, 1998) 

*Perencanaan SDM => serangkaian 
kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi permintaan-permintaan 
bisnis dan lingkungan pada organisasi 
diwaktu yang akan datang,  dan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
tenaga kerja yang ditimbulkan oleh 
kondisi-kondisi tersebut. 
 



empat kegiatan yang membentuk sistem 

perencanaan sumberdaya manusia yang terpadu 

*persediaan sumberdaya manusia sekarang,  

*peramalan suplai dan permintaan sumberdaya 

manusia,  

*rencana-rencana untuk memperbesar jumlah 

individu-individu yang memenuhi syarat dan 

berbagai prosedur pengawasan dan  

*evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada 

sistem. 

 



Perencanaan sumberdaya manusia digunakan organisasi untuk: 

*Memperbaiki penggunaan sumberdaya manusia. 

* Memadukan kegiatan-kegiatan personalia dan tujuan-tujuan 

organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. 

*Melakukan pengadaan karyawan-karyawan baru secara 

ekonomis. 

*Mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk 

membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi 

lainnya. 

*Membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara 

sukses. 

*Mengkoordinasikan program-program manajemen personalia 

yang berbeda-beda, seperti rencana-rencana penarikan dan 

seleksi. 

 



*PERMINTAAN SDM 
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Ramalan Permintan SDM 

* Jangka Panjang 

* Rencana Strategis 

* Kependudukan 

* Ekonomi  

* Teknologi Trend 

* Social Trend 

* Jangka Pendek 

* Jadwal produksi / anggaran 

* Pencegahan disriminasi 

* Pemindahan / penutupan 

 

Ramalan Persediaan SDM 

– Persediaan sekarang 

– Tingkat produktivitas 

– Tingkat pergantian tenaga kerja 

– Tingkat ketidakhadiran 

– Tingkat perpindahan antar 

pekerjaan 
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*
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*juga mendapatkan estimasi dari sekelompok ahli, biasanya 

manajer. Para perencana departemen personalia berfungsi 

sebagai penengah, menyimpulkan berbagai pendapat, dan 

melaporkan kesimpulan-kesimpulan kembali kepada para 

ahli. Kemudian para ahli melakukan survai lagi setelah 

mereka menerima umpan balik tersebut. Kegiatan-

kegiatan ini diulang sampai para ahli mencapai konsensus. 



*Dua metode forecasting paling sederhana adalah ekstrapolasi 

dan indeksasi. Ekstrapolasi mendasarkan pada tingkat 

perubahan di masa lalu untuk membuat proyeksi di waktu yang 

akan datang. Sebagai contoh, bila rata-rata 2 karyawan bagian 

produksi diterima setiap bulan dalam dua tahun yang lalu maka 

berarti ada 24 karyawan yang akan diterima selama satu tahun 

yang akan datang. 

*  Indeksasi adalah metode estimasi kebutuhan karyawan di 

waktu yang akan datang dengan menandai tingkat 

perkembangan karyawan dengan indeks. Contoh klasik adalah 

ratio antara karyawan produksi dengan penjualan. Sebagai 

contoh, para perencana bisa menyimpulkan bahwa untuk setiap 

sepuluh juta rupiah kenaikan penjualan, departemen produksi 

memerlukan satu tambahan karyawan baru. 

 







*Jangan pernah meremehkan rekruitmen karena 

keputusan rekruitmen yang buruk berimplikasi biaya 

sekitar 30% dibandingkan pendapatan tahun pertama 

karyawan (Hacker 1997).  

*Biaya ini termasuk: produktivitas rendah, potensi 

kehilangan klien, biaya pelatian, biaya iklan, biaya 

rekruitmen dan paket yang berlebihan (Smith and 

Graves 2002). 

 



REKRUITMEN  

DAN  

SELEKSI 

PERILAKU  

MASA  DEPAN 

REKRUITMEN  

DAN  

SELEKSI 
TRADISIONAL 

NON 

TRADISIONAL 

* PENEMPATAN INDIVIDU DGN TEPAT 

* POSISI2 YG SALING TERKAIT 

FOKUS PD 

PEKERJAAN 

PROSES SISTEMATIS DAN TUJUAN 




