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ABSTRAKSI: 
 

Sebuah organisasi agar bisa terus bertahan dan efisien memerlukan suatu 
perencanaan sumber daya manusia,baik organisasi public maupun 
organisasi privat.tanpa perencanaan yang jelas,organisasi akan 
mengalamikesulitan dalam menentukan kebutuhan riil akan pegawai baik 
sehubungan dengan perluasan maupun peningkatan kualitas 
organisasi.perencanaan sumber daya manusia dirancang untuk menjamin 
bahwa kebutuhan organisasi mengenai kebutuhan pegawai akan 
terpenuhi secara tepat. Dimana perencanaan SDM merupakan fungsi 
yang pertama kali harus dilaksanakan dalam organisasi. 
Manajemen SDM yang berbasis kompetensi merupakan salah satu 
konsep manajemen yang mengaitkan aktivitas SDM di dalam organisasi 
dengan kompetensi dasar yang akan diunggulkan.dimana di dalam 
perencanaan SDM memang perlu disusun sebuah rancangan komptensi 
terseebut dalam bentuk peta kompetensi.  
 
Kata Kunci : Perencanaan, Manajemen SDM. 
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PENDAHULUAN 
 

Komponen dasar dari sebuah organisasi terdiri dari Sumber Daya 

Manusia ( people ), teknologi ( technology ), Prosedur Kerja ( Task ), dan 

Struktur Organisasi ( Organization Structure ). Keempat elemen dasar 

tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya secara simultan dan 

sinergis dalam upaya meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi atau 

perusahaan.dari keempat komponen tersebut komponen SDMlah yang 

paling penting diantara komponen yang lainnya. 

Ada beberapa alasan bahwa unsur SDM ( manusia ) merupakan 

komponen yang paling penting, yaitu : 

1. manusia adalah yang menciptakan ketiga komponen lainnya, seperti 

struktur organisasi, menciptakan teknologi dan juga menciptakan 

prosedur kerja. 

2. keberadaan manusia justru sebagai motor penggerak utama.hal ini 

bisa dilihat meskipun sebuah organisasi memiliki prosedur kerja yang 

baik, memiliki struktur organisasi dan juga teknologi tetapi apabila di 

dalam organisasi tersebut tidak ada manusia maka semua komponen 

di atas tidak akan mempunyai arti apa-apa dalam upaya 

menggerakkan organisasi. Begitu juga sebaliknya. 

3. keberadaan manusia menjadi penting karena manusia tidak bisa ditiru 

atau di jiplakoleh orang lain, sementara teknologi, prosedur kerja dan 

struktur organisasi bisa ditiru atau dijiplak.keunggulan SDM merupakan 

keunggulan kompetitif yang juga sekaligus dapat digunakan sebagai 

keunggulan komperatif. 
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4. kemampuan atau daya manusia dapat terus dikembangkan bahkan 

hampIr tanpa batas, sedangkan teknologi, prosedur kerja dan struktur 

Organisasi berkembang menurut perkembangan pemikiran manusia. 

Dengan beranjak dari kesimpulan di atas ,maka di dalam rangka 

meningkatkan kinerja sebuah organisasi perlu kiranya dikembangkan atau 

ditingkatkan kemampuan dari Sumber Daya Manusia melalui Manajemen 

Sumber Daya Manusia. 

 Manajemen Sumber Daya Manusi menurut Gelade dan Ivery 

(2003) melingkupi : 

“semua aktivitas yang berkaitan dengan anggotanya, baik 

mencakup seleksi penerimaan, pendidikan dan pelatihan, pemberian 

penghargaan dan sanksi-sanksi (reward and punishments), promosi serta 

pemecatan. Segala aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan 

MSDM dilakukan dalam organisasi yang secara sadar berusaha 

meningkatkan kinerjanya”. 

 Dimana salah satu ruang lingkup MSDM adalah rancangan 

Organisasi yang terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, analisis 

pegawai, rancangan pegawai, tim kerja dan system informasi. 

 Perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan 

sistematis tentang permintaan dan penawaran SDM untuk masa yang 

akan datang bagi suatu organisasi. Yang menjadi focus perhatian adalah 

langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih 

menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk 

menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada 
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waktu yang tepat dimana kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan 

dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan. 

 Suatu perencanaan haruslah senantiasa berpijak pada kenyataan 

yang ada, disertai penggunaan asumsi-asumsi untuk masa depan, 

sehingga  perencanaan sumbr daya menusia diperlukan kecermatan yang 

maksimal  karena bersangkutan dengan harkat dan hajat hidup manusia.  

 Perencanaan pendidikan dan latihan memegang peranan penting 

dan sekaligus juga menjadi bagian dari perencanaan tenaga kerja. 

Perencanaan sumber daya manusia ( manpower/tenaga kerja ) tidak 

dapat dilepaskan dari peranan pemerintah suatu Negara dalam 

melaksanakan kebijaksanaan ketenagakerjaan. 

 Dalam rangka peningkatan kualitas SDM perlu pula ditingkatkan 

dalam hal pendidikan baik ditingkat manajemen maupun para 

pelaksananya. Agar SDM lebih meningkat perlu beberapa peluang yang 

bisa diberikan diantaranya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Namun dalam kenyataan banyak sekali kendala dan hambatan yang 

menghadang. 

 Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, disektor 

pendidikan salah satu tonggak yang penting, dengan meningkatkan 

fasilitas yang baik, dengan demikian memberi motivasi untuk 

meningkatkan kualitasnya dalam proses peningkatan SDM yang lebih 

baik. 
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 Manajemen SDM berbasis kompetensi merupakan salah satu 

konsep manajemen SDM yang mengaitkan aktivitas SDM di dalam 

organisasi dengan kompetensi inti/dasar yang mau diunggulkan. 

 Di dalam perencanaan SDM perlu disusun sebuah rancangan 

kompetensi ( dalam bentuk peta kompetensi ) seperti apa yang mau 

dibangun untuk mencapai visi dan misi. Manfaat yang dapat diterima 

dengan dimilikinya peta kompetensi seperti : 

a. Organisasi mengetahui SDM mana yang siap untuk mengisi posisi 

tertentu yang sesuai dengan kompetensi yang dituntut dan bagaimana 

cara untuk menarik, menyeleksi calon baik dari dalam perusahaan  

b. Organisasi mengetahui arah pengembangan SDM-nya bukan hanya 

sekedar ikut-ikutan tren mode pengembangan SDM yang ada tetapi 

benar-benar mengembangkan SDM sesuai dengan kebutuhan 

kompetensinya. 

c. Organisasi lebih adil dalam memberikan kompensasinya. 

d. Organisasi dapat menyusun peencanaan karier yang lebih pasti bagi 

pegawai 

e. Organisasi lebih adil dalam menilai kinerja karyawannya 

Berbicara mengenai kompetensi SDM dalam arti sempit, tidaklah 

dapat dilepaskan dari persyaratan pekerjaan yang ada.Artinya, 

perusahaan haruslah mengetahui terlebih dahulu bagaimana pekerjaan itu 

harus dilaksanakan dan membutuhkan kompetensi apa dari para 

pelaksana pekerjaannya. Kompetensi ini bisa meliputi aspek 

pengetahuan, ketrampilan sikap dan perilaku karyawan. 
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Dalam arti luas, kompetensi ini akan terkait dengan strategi 

organisasi dan pengertian kompetensi ini dapatlah kita padukan dengan 

soft kill, hard skill, social skill,dan mental skill.Hard skill  mencerminkan 

pengetahuan dan ketrampilan fisik SDM, soft skill menunjukkan intiusi, 

kepekaan SDM, social skill  menunjukkan keterampilan dalam hubungan 

social SDM, mental skill  menunjukkan ketahanan mental SDM. 

Organisasi hidup di dalam lingkungan yang secara terus menerus 

mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Untuk hal ini, 

organisasi haruslah senantiasa melakukan upaya – upaya yang dapat 

memperkokoh keberadaanya di dalam lingkungannya.upaya ini hanya 

dimungkinkan apabila organisasi memiliki SDM kompeten . 

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kompetensi SDM, yaitu : 

Pertama, merencanakan kompetensi SDM. Disini organisasi harus 

berpijak dari visi dan misi yang ekmudian diterjemahkan ke dalam strategi 

fungsional. Maksudnya, visi dan misi ini diterjemahkan ke dalam stategi 

pengelolaan SDMnya yang kemudian diterjemahkan menjadi tuntutan 

kompetensi SDM. 

Selanjutnya, kompetensi SDM ini haruslah dipetakan agar lebih 

mudah dalam pengelolaannya. Pemetaan kompetensi ini akan merupakan 

rancangan kompetensi yang mau dibangun organisasi, baik yang 

merupakan kompetensi inti maupun pendukungnya. 

Kedua, pengorganisasian kompetensi SDM. Setelah peta 

kompetensi  dibuat, organisasi harus melakukan pengelompokan atas 
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kompetensi tersebut. Pengelompokan ini bisa dilakukan melalui 

penentuan bidang-bidang kompetensi inti yang merupakan tonggak 

organisasi maupun bidang kompetensi pendukung. 

Ketiga, pengembangan kompetensi. Upaya ini dimulai dengan 

penilaian terhadap kompetensi yang saat ini sudah dimiliki oleh SDM yang 

ada. Kemudian dibandingkan dengan peta kompetensi tadi sehingga 

dapat diketahui gap anatara kompetensi yang dimiliki dengan yang 

diharapkan. Berangkat dari kondisi ini, selanjutnya organisasi melakukan 

berbagai upaya pembangunan dan pengembangan SDM sehingga peta 

kompetensi tadi dapat terisi dengan baik. 

Keempat, organisasi melakukan evaluasi terhadap kompetensi 

yang sudah dibangun dan dikembangkan tadi, untuk mengetahui sampai 

sejauh mana upaya yang dilakukan telah mencapai sasaran peta 

kompetensi yang disusun awal. Upaya evaluasi ini haruslah senantiasa 

memprhatikan perkembangan situasi yang ada sehingga apabila 

diperlukan organisasi harus juga melakukan berbagai penyesuaian baik 

terhadap peta kompetensi maupun pengembangan kompetensinya. 

PEMBAHASAN 

Pengadaan Tenaga Kerja  

 Pengadaan tenaga kerja merupakan upaya untuk memperoleh 

jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi.fungsi ini 

terutama menyangkut tentang penentuan kebutuhan tenaga kerja dan 

penarikannya, seleksi dan penempatannya. 
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 Menentukan kebutuhan tenaga kerja, menyangkut jumlah maupun 

mutu tenaga kerja, sedangkan seleksi dan penempatan menyangkut 

masalah memilih dan menarik tenaga kerja, pembahasan formulir 

lamaran, tes psikologi dan wawancara. 

 Pada organisasi yang besar, fungsi pengadaan tenaga kerja ini 

biasanya didelegasikan kepada para ahli bagian personalia, sedangkan 

untuk unit organisasi yang kecil seringkali cukup ditangani oleh pimpinan 

unit yang bersangkutan. 

a. Kualitas / mutu tenaga kerja yang diinginkan sesuai persyaratan 

jabatan yang ada 

b. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

Kedua hal di atas bersifat “over all”, sehingga diperlukan adanya 

koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dari setiap eselon dalam 

organisasi yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian keterpaduan 

perencanaan pengadaan tenaga kerja dalam organisasi tersebut tercapai. 

 Untuk menentukan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang 

dibutuhkan tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui sifat dan kondisi 

pekerjaan / jabatan yang memerlukan tenaga kerja yang dimaksud 

sehingga diperlukan adanya analisa jabatan. 

Analisa Jabatan 

 Analisa jabatan adalah suatu kegiatan untuk memberikan analisa 

pada setiap jabatan ? pekerjaan, sehingga dengan demikian akan 

memberikan pula gambaran tentang spesifikasi untutk jabatan tertentu. 

Analisa jabatan adalah merupakan informasi tentang jabatan itu sendiri 
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dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memangku jabatan 

tersebut dengan baik. 

 Analisa jabatan atau Job Analysis dibedakan dalam 4 jenis, yaitu: 

a. Job Analysis for personnel specification 

b. Job Analysis for training purposes 

c. Job Analysis for setting rates 

d. Job analysis for method improvements 

Job Analysis for personnel specification bertujuan untuk menentukan 

syarat mental yang dibutuhkan seseorang untuk dapat sukses memangku 

suatu jabatan tertentu.Job anlysis for training purposes bertujuan untuk 

menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajarkan 

sesuatu pekerjaan kepada tenaga baru( untuk keperluan latihan dan 

pendidikan ). Job analysis for setting rates bertujuan untuk menentukan 

nilai masing-masing jabatan suatu organisasi sehingga dengan demikian 

dapat ditentukan tingkat upah Job analysis for method improvement 

ditujukan untuk mempermudah cara bekerja tenaga kerja pada suatu 

jabatan tertentu. masing-masing secara adil. 

Manfaat Analisa Jabatan 

 Analisa jabatan pada dasarnya merupakan alat bagi pimpinan 

organisasi dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan secara 

manusiawi.analisa jabatan dapat memberikan manfaat dalam banyak hal, 

antara lain : 

a. dalam penarikan ,seleksi dan penempatan kerja 

b. dalam pendidikan 
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c. dalam penilaian jabatan 

d. dalam perbaikan syarat – syarat jabatan 

e. dalam perencanaan organisasi 

f. dalam penindakan dan promosi 

dengan adanya analisa jabatan maka kualifikasi personil yang dibutuhkan 

dapat dicantumkan di dalam analisa jabatan. 

 Untuk mendidik dan / melatih seorang calon tenaga kerja untuk 

memangku jabatan tertentu, terlebih dahulu diketahui keahlian khusus 

yang dibutuhkan. Anlisa jabatan dapat pula memberikan manfaat pada 

perbaikan – perbaikan syarat pekerjaan. Suatu perencaan pada sutu 

organisasi akan lebih mudah dikerjakan apabila telah diketahui dengan 

tepat dan jelas batasan masing-masing jabatan dan hubungan jabatan 

yang satu dengan yang lain. Sehingga, dapat dihindari adanya tumpag 

tindih tugas dalam satu organisasi. 

Prinsip-Prinsip Analisa Jabatan 

 Ada beberapa prinsip yang perlu sekali mendapat perhatian dalam 

menganalisa jabatan, antara lain sebagai berikut : 

a. Analisa jabatan harus memberikan semua fakta yang penting, yang 

ada hubungannya dengan jabatan yang bersangkutan. Fakta-fakta 

yang penting tergantung pada untuk tujuan apa hasil analisa akan 

digunakan. 

b. Analisa jabatan tunggal harus dapat memberikan fakta-fakta yang 

dapat diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Apabila untuk 
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masing-masing tujuan dibuat analisa jabatan tersendiri, maka hal ini 

akan memakan biaya yang besar. 

c. Analisa jabatan harus sering ditinjau kembali dan apabila perlu bisa 

diperbaiki.dalam organisasi-organisasi yang besar jabatan-jabatan itu 

tidaklah statis, namun sering terjadi perubahan, baik mengenai proses, 

metode, alat maupun aspek-aspek lainnya. Bahkan dapat dikatakan 

bahwa ana;lisa jabatan merupakan program yang terus menerus 

dalam organisasi besar. 

d. Analisa jabatan harus dapat menunjukkan unsure-unsur jabatan mana 

yang paling penting diantara beberapa unsure jabatn dalam tiap 

jabatan.kadang-kadang setiap jabatan mengandung beberapa unsure 

jabatan yang penting. 

e. Analisa jabatan harus dapat memberikan informasi yang teliti dan 

dapat dipercaya. Untuk menentukan data yang demikian itu 

memerlukan pelayanan-pelayanan dari para ahli dalam analisa 

jabatan.ada 4 macam informasi yang merupakan dasar bagi analisa 

jabatan : 

1. Analisa jabatan memberikan gambaran umum tentang unsure-

unsur jabatan yang dilakukan dalam jabatan 

2. Analisa jabatan mencatat syarat-syarat perorangan yang penting 

untuk masing-masing jabatan 

3. Analisa jabatanmencatat tanggung jawab dari pemegang jabatan 

4. Analisa jabatan mencatat beberapa kondisi kerja yang penting 
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Deskripsi Jabatan 

 Pada dasarnya deskripsi jabatan merupakan hasil pertama yang 

diperolah dari proses analisa jabatan yang telah diuraikan sebelumnya. 

Deskripsi jabatan harus menunjukkan keteraturan yang sistematis dan 

logis dari berbagai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai 

jabatan tertentu. Dengan demikian maka suatu deskripsi jabatan harus 

mudah dimengerti dan dipahami serta dihayati. Pokok-pokok isi suatu 

deskripsi jabatan ( job description ) tersebut dapat berwujud sebagai 

berikut : 

a.  Identifikasi jabatan 

b.  Ringkasan jabatan 

c.  Tugas yang dilaksanakan 

d. Pengawasan yang diberikan dan yang diterima 

e. Hubungan dengan jabatan-jabatan lainnya 

f. Bahan-bahan,alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan 

g.  Kondisi kerja 

h. Penjelasan istilah-istilah yang tidak lazim 

i. Komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan di atas 

 Bagian terpenting dari penyususnan deskripsi jabatan tersebut 

adalah menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk suatu 

jabatan tertentu yang bersangkutan. Untuk dapat dilakukan,kata-kata 

penolong harus dijabarkan lebih lanjut secara tepat dan sistematis, yakni 

jawaban atas pertanyaan :” apa “, “ mengapa “, “bagaimana “, dan “ 



   Laily Purnawati, Perencanaan Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan   Kualitas 
                                          Sumber Daya Manusia Didalam Manajemen Sumber Daya Manusia 

143

kemana “ pekerjaan ataupun tugas – tugas tersebut. Umumnya, dalam 

menyususn sebuah deskripsi jabatan dimulai dengan kata kerja. 

 Dengan demikian deskripsi jabatan dapat diberikan batasan / 

definisi, yaitu : catatan yang sistematis dan teratur tentang tugas dan 

tanggung jawab suatu jabatan yang didasarkan pada kenyataan – 

kenyataan apa, bagaimana, mengapa, kapan dan dimana suatu pekerjaan 

dilaksanakan. 

Spesifikasi Jabatan 

 Kejelasan dan kelengkapan data tentang deskrpisi jabatan tersebut 

di atas, maka permasalahan selanjutnya adalah “siapa yang memangku 

jabatan tersebut?”. Dengan kata lain “kualifikasi personil yang bagaimana 

yang seharusnya memangku jabatan tersebut?”. Seluruh jawaban 

pertanyaan tersebut kemudian disusun menjadi apa yang disebut 

spesifikasi jabatan. Jadi spesifikasi jabatan adalah catatan yang 

menjelaskan prsyaratan yang diperlukan oleh seorang karyawan untuk 

memangku dan mengerjakan suatu pekerjaan dari jabatan tertentu. 

 Dengan demikian jelaslah bahwa titik berat dari spesifikasi jabatan 

adalah pada syarat – syarat yang dibutuhkan oleh seseorang  untuk dapat 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bebean dan 

tanggung jawab jabatan tersebut. 

 Pada umumnya , suatu spesifikasi jabatan mengandung hal-hal 

sebagai berikut : 

a. identifikasi jabatan 

    1. nama 
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    2. kode 

    3. bagian 

b. persyaratan kerja 

    1. pendidikan 

    2. tingkat kecerdasan 

    3. pengalaman yang diperlukan 

    4. pengetahuan dan ketrampilan 

    5. persyaratan fisik 

    6. status perkawinan 

    7. jenis kelamin 

    8. usia 

    9. kewarganegaraan 

    10. kualifikasi emosi 

    11. kemampuan – kemampuan khusus dan sebagainya. 

 Dengan hal-hal tersebut di atas, suatu unit organisasi dapat 

menggunakan sebagai pedoman untuk menarik tenaga kerja, latihan, 

pendidikan dan pengembangan lebih lanjut. 

Standar personalia dalam upaya menentukan kualifikasi tenaga kerja 

 Setiap upaya analisa jabatan pasti pada akhirnya berkaitan dengan 

persyaratan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk 

mengisi jabatan atau pekerjaan yang dianalisa tersebut. Karena itu, 

standar personalia sebagai pembanding harus terlebih dahulu ditentukan. 

 Standar ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi 

agar seorang pekerja/pegawai/karyawan dapat menjalankan pekerjaannya 
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baik. Penentuan mutu ini, menurut Drs Heidjrachman cs ddalam bukunya 

manajemen personalia, akan menyangkut : 

a. Rancangan jabatan 

b. Studi terhadap tugas dan kewajiban suatu jabatan untuj menentukan 

kemampuan karyawan yang diperlukan bagi jabatan tersebut. 

Dengan demikian standar personil harus ditentukanuntuk 

mempermudah langkah-langkah berikutnya yakni : penarikan, seleksi, 

latihan dan sebagainya. Penentuan standar personalia ini sangat 

berkaitan erat dengan spesifikasi jabatan. Keeratan hubungan antara 

standar personil yang dibutuhkan dengan job specification sangat penting 

untuk dipahami karena berhasil tidaknya pemangku jabatan yang 

bersangkutan melakukan tugas-tugasnya, dipengaruhi benar oleh ada 

tidaknya persamaan antara kualifikasi pejabat dengan spesifikasi 

jabatannya. 

Spesifikasi jabatan dengan demikian, merupakan hasil yang 

diperoleh dari suatu deskripsi jabatan yang menjelaskan karakteristik dari 

pegawai/pejabat yang dibutuhkan untuk memangku auatu jabatan tertentu 

yang didasarkan atas suatu kualifikasi tertentu yang menurut standar 

tertentu. 

Suatu contoh standar personil bagi seorang calon manajer agar 

dapat melaksanakan fungsinya dengan baik adalah yang memiliki : 

a. taraf intelligence yang tinggi 

b. leadership ability  yang mantap 

c. communication ability yang efektif 
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d. moral virtues  yang tinggi 

e. good judgement 

f. kaya akan initiative 

Seorang tokoh dalam ilmu manajemen Peter Drucker beranggapan 

bahwa salah satu sifat hakiki dari seorang manajer adalah kesempurnaan 

watak atau integrity. 

Dari uraian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk 

menentukan suatu standar personil yang dibutuhkan suatu organisasi 

ditempuh berbagai cara yang sistematis yakni antara lain dengan analisa 

jabatan yang selanjutnya dengan menyususn deskripsi jabatan yang 

diperlukan yang pada dasarnya merupakan langkah-langkah untuk 

menuntaskan penentuan standar personil yang berkualitas. 

Dengan spesifikasi jabatan boleh dikatakan merupakan standar 

personalia yang akan dipergunakan sebagai pembanding bagi para calon 

pegawai/pemangku jabatan yang akan diisi. Sehingga suatu spesifikasi 

jabatan akan dapat memberikan dasar bagi pembentukan prosedur 

seleksi nantinya. 

Sumber dan Prosedur Pengadaan Tenaga Kerja 

 Dalam upaya mendapatkan tenaga kerja untuk kepentingan 

organisasi perlu menentukan sifat dan keadaan dari jabatan yang akan 

dipangkuoleh orang-orang yang diperlukan organisasi yang bersangkutan. 

Setelah kualifikasi diketahui barulah ditentukan : 

1. darimana dan bagaimana dapat memperoleh orang – orang seperti 

yang dipersyaratkan tersebut. 
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2. berapa jumlah dan jenis tenaga yang diperlukan. 

Sumber Tenaga Kerja 

 Pada umumnya sumber tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu 

organisasi, diperoleh dari 2 sumber, yakni : sumber dari dalam organisasi 

dan  sumber dari luar organisasi. Masing – masing sumber tentunya 

memiliki kelebihan maupun kelemahan. 

C.1.a. sumber dari dalam organisasi 

 Hal ini berarti untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu 

organisasi akan diisi tenaga dari dalam organisasi itu sendiri ( sumber 

intern ). Dalam proses semacam ini sering terjadi adanya rangkap jabatan 

karena pengisisan jabatan tersebut akan mengakitkan kekosongan 

jabatan yang lain.  

Suatu pertimbangan yang sering dikemukakan mengapa perhatian 

terlebih dahulu ditujukan pada orang dalam , tidak saja karena telah 

diketahui benar sifat, pribadi dan kecakapan mereka, tetapi cara ini secara 

psikologis dapat lebih meningkatkan moral pada karyawan dari organisasi 

yang bersangkutan. Inilah yang sering disebut dengan “ the promotion 

from within “.   

            Ini juga berarti suatu kesempatan untuk meningkatkan 

kemampuan dan prestasi mereka masing – masing di jabatan yang baru, 

atas dasar prestasi sebelumnya yang telah ditunjukkan. Keadaan inilah 

yang memungkinkan terciptanya the right man on the right place. 

Disamping itu biaya yang diperlukan relative murah. Hanya saja ada 
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kelemahan yang perlu dikemukakan yakni : adanya kesulitan yang dapat 

timbul dalam menentukan jasa, senioritas, prestasi dan sebagainya. 

 Sebagai contoh, apabila yang senior yang dipilih, maka belum tentu 

yang berpredikat senior itu akan lebih baik dan bermutu daipada yang 

junior. Sedang apabila berdasar prestasi, maka harus seobyektif mungkin 

jangan sampai pilih kasih atau atas dasar emosi yang tentunya menjadi 

tidak wajar lagi. Disamping itu cara “ the promotion from within “ tersebut 

akan membatasi kemungkinan masuknya ide – ide baru ysng justru dating 

dari luar organisasi. 

 Untuk mengatasi kelemahan – kelemahan tersebut, organisasi 

harus mempunyai data yang lengkap dan benar, baik tentang semua 

jabatan yang . ada maupun tentang karyawan atau pejabat – pejabat 

dalam organisasi yang  bersangkutan. Selain itu harus jelas criteria apa 

yang dipakai untuk memungkinkan suatu promosi. 

Sumber dari Luar Organisasi 

 Apabila sumber dari dalam belum cukup atau sudah tidak mungkin 

lagi, maka langkah lain untuk menarik tenaga kerja ialah sumber dari luar 

organisasi ( sumber ekstern ). Tentunya harus memenuhi persyaratan – 

persyaratan yang telah ditentukan. 

 Sumber – sumber tenaga kerja dari luar organisasi yang dapat 

dimanfaatkan antara lain adalah : 

1. Teman atau anggota keluarga karyawan 

Biasanya dengan suatu rekomendasi tertentu dari karyawan dalam 

organisasi yang bersangkutan, yang pada dasarnya merupakan 
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“screening” pendahuluan. Belum tentu yang bersangkuatan memenuhi 

syarat, namun paling tidak sudah sedikit ada jaminan tentang 

kemungkinan kemampuan atau kecakapannya, karena rekomendasi 

tersebut tentunya tidak sembarangan saja. Namun kelemahannya 

adalah kemungkinan timbulnya “main mata / klik-klik”. 

2. Lamaran yang masuk secara kebetulan. 

Dapat pula terjadi, bahwa suatu perusahaan tidak atau belum 

mengumumkan suatu lowongan jabatan, tetapi toh ada lamaran yang 

dating. Pelamar semacam ini apabila ternyata memenuhi syarat 

mungkin saja dapat diterima dalam perusahaan tersebut. 

3. Lembaga pendidikan 

Lulusan suatu lembaga pendidikan merupakan tenaga – tenaga yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengisi lowongan jabatan. Lowongan 

jabatan tersebut tentunya diisi oleh mereka yang memenuhi 

persyaratan pendidikannya ( SD, SMP, SMU,Akademi atau sarjana 

dan sebagainya). Dengan makin berkembangnya jabatan – jabatan 

dalam perusahaan, maka persyaratan yang timbul akan makin 

kompleks dan teknis, sehingga memerlukan tenaga-tenaga lulusan 

yang makin tinggi tingkat pendidikannya. Karena itu, sering kita jumpai 

di dalam masyarakat adanya beberapa perusahaan yang membina 

hubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk mempermudah 

memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan. 

4. Badan – badan penempatan tenaga kerja. 
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Pada umumnya terdapat 3 jenis badan – badan penempatan tenaga 

sebagai berikut : 

a. badan pencari tenaga kerja yang dibentuk bersama oleh 2 atau 

lebih perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk 

perusahaan itu sendiri. 

b. Badan swasta yang khusus didirikan untuk mencari tenaga kerja. 

Umumnya badan semacam ini mencari laba dan  merupakan 

tempat pendaftaran mereka yang menganggur atau yang sedang 

mencari pekerjaan. Badan inilah yang nantinya akan menawarkan 

kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. 

c. Jawatan kantor tenaga kerja atau suatu badan pemerintah yang 

khusus didirikan untuk bertugas mencari tenaga kerja. Hal 

semacam ini di Amerika Serikat disebut “United States  

Employment Service “. 

5. Iklan  

Penggunaan iklan di dalam mencari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 

suatu organisasi banyak dilakukan dalam praktiknya. Penarikan tenaga 

kerja melalui iklan merupakan hal yang umum dilaksanakan di 

berbagai Negara atau dimanapun terjadi kebutuhan tenaga kerja. Cara 

ini akan mempermudah diperoleh calon tenaga kerja yang cukup 

banyak sehingga mempermudah untuk memilih yang terbaik. Drs. 

Manullang menyebut adanya 2 macam iklan : 

a. “ Blind advertisement “, yakni dalam iklan tersebut tidak disebutkan 

perusahaan mana yang membutuhkan tenaga kerja. 
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b. “ Open advertisement “, yakni yang jelas-jelas menyebutkan 

perusahaan mana yang membutuhkan tenaga kerja. 

6. Sumber – sumber lain 

Sumber lain ini menurut Drs. Manullang antara lain : 

a. lingkungan pertanian ( pada musim paceklik dan sebagainya ) 

b. imigrasi / imigran ( dari luar negeri maupun dari desa ke kota ) 

c. organisasi – organisai tertentu ( organisasi buruh, veteran dan 

sebagainya ) 

 Demikian berbagai macam sumber tenaga kerja yang dapat kita 

manfaatkan sebaik – baiknya, dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

organisasi yang membutuhkan tenaga kerja itu sendiri. 

KESIMPULAN 

 Untuk meningkatkan daya saing sebuah organisasi perlu pula 

dijalankan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia. Hal ini berpangkal 

pada pemikiran bahwa dari keempat komponen dasar sebuah organisasi 

yaitu Sumber Daya Manusia ( people ), Teknologi ( technology ), Prosedur 

kerja ( task ), dan Struktur Organisasi ( Organization Structure ), 

komponen manusialah ( SDM ) yang terpenting. 

 Sehingga agar komponen SDM bisa mempunyai daya saing yang 

tinggi perlu sebuah pengelolaan SDM agar bisa maksimal melalui sebuah 

Manajemen Sumber Daya Manusia. Dimana ruang lingkup Manajemen 

Sumber daya Manusia yang termasuk di dalam rancangan 

Organisasi,yaitu : 

1. perencanaan Sumber Daya Manusia 
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2. analisis pegawai 

3. rancangan pegawai 

4. tim kerja 

5. system informasi 

Sehingga dengan memahami hal ikhwal yang menyangkut 

pengelolaan sumber daya manusia tersebut, berarti memahami suatu 

faktor utama yang menentukan maju mundurnya suatu organisasi. 

Perencanaan SDM berguna untuk meramalkan secara sistematis 

tentang permintaan dan penawaran SDM untuk masa yang akan dating. 

Sehingga organisasi bisa dengan tepat merencanakan penyediaan tenaga 

kerja untuk menduduki berbagai kedudukan dan jabatan yang dibutuhkan 

organisasi.sehingga akan terwujud “ The Right Man On The Right Place “. 

Setelah membuat sebuah perencanaan maka organisasi perlu 

membuat sebuah analisa jabatan. Dimana analisa jabatan dibuat untuk 

membuat uraian pekerjaan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

keterangan –keterangan yang perlu untuk dapat menilai jabatan guna 

suatu keperluan. 

Apabila analisa jabatan sudah dibuat, maka langkah selanjutnya 

adalah membuat deskripsi jabatan yang menunjukkan keteraturan yang 

sistematis dan logis dari berbagai tugas dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan sesuai jabatan tertentu. 

Dengan dilaksanakannya alur seperti di atas, maka diharapkan bisa 

lebih meningkatkan daya kompetensi manusia sebagai Sumber Daya 

Manusia dalam rangka pendayagunaan Aparatur Publik. 
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