
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemimpin adalah salah satu sumber keunggulan organisasi, yang 

keberadaannya dibatasi oleh kendala alamiah, seperti faktor usia dan faktor 

preferensi personal yang melandasi komitmen untuk tetap bergabung dalam 

organisasi. Agar keunggulan organisasi yang bersumber dari sosok pemimpin 

dapat berkesinambungan, keberadaan dan tumbuh kembang pemimpin perlu 

dikelola secara terencana dan sistematis. Seperti disampaikan Collins (2004), 

perusahaan yang mampu mempertahankan sukses secara berkelanjutan adalah 

perusahaan yang telah mempersiapkan pemimpin secara matang.   

Mempersiapkan calon pemimpin tidaklah cukup. Ketika calon kandidat 

pemimpin tersedia sebagai indikasi keberhasilan atas pengelolaan suksesi yang 

terencana, maka memilih pemimpin yang paling tepat menjadi permasalahan 

penting lainnya. Pemilihan pemimpin harus dilakukan dengan cepat dan 

bijaksana. Cepat, karena menyangkut operasional unit kerja yang secara agregat 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara utuh, bijaksana dalam arti telah 

melalui mekanisme pertimbangan yang cermat, objektif, konsisten dan matang.  

Pada periode tahun 2005 hingga tahun 2009, sebanyak 130 orang 

pemimpin strategis Perum BULOG, yaitu pemimpin pada jabatan jenjang utama, 

jenjang I, II dan III memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), demikian halnya pada 5 

tahun kedepan, Perum BULOG akan kehilangan sebanyak 207 orang pemimpin 

karena BUP (lampiran 1). Jumlah tersebut merupakan isyarat, bahwa setidaknya 

dalam setiap bulan, terdapat rata-rata 3 hingga 4 pemimpin baru yang harus 

dipilih melalui jalur promosi, dan jumlah lebih banyak ketika menyangkut rotasi, 

atau perpindahan jabatan pada jenjang jabatan yang setara.  
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Keputusan akhir pemilihan pemimpin strategis di Perum BULOG dilakukan 

oleh Direksi, berdasarkan kesepakatan atas pertimbangan yang bersumber dari 

faktor keyakinan dan kepercayaan. Faktor keyakinan, mengacu pada aspek 

informasi faktual kepegawaian yang disusun oleh Divisi SDM, meliputi informasi 

keterpenuhan atas persyaratan jabatan, latar belakang pendidikan, rekam jejak 

karir dan pengalaman, rekam jejak pengembangan, rekam jejak hasil penilaian 

kinerja, serta data lain yang terkait, seperti hasil evaluasi psikologi, hasil 

asessment dan catatan khusus menyangkut pelanggaran disiplin yang pernah 

dilakukan. Faktor kepercayaan adalah preferensi pengambil keputusan atas 

calon kandidat pemimpin, yang informasinya bersumber dari hasil pengalaman 

pribadi, melalui interaksi atau hubungan kerja langsung yang pernah terjalin, atau 

berdasarkan masukan pihak ketiga yang dipercaya.  

Penyusunan informasi penunjang faktual calon kandidat pemimpin, 

dilakukan Divisi SDM dengan memanfaatkan data-data yang sebagian besar 

diperoleh dari sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). Dukungan 

SIMPEG terhadap proses pemilihan pemimpin terbatas pada fungsi penyediaan 

data, karena sejak awal disain dan pengembangannya ditujukan hanya untuk 

mendukung proses administratif pengelolaan sumber daya manusia (SDM). 

Penyusunan data kedalam suatu format informasi tertentu, disusun dan 

disiapkan oleh Divisi SDM secara konvensional mandiri. Tatacara tersebut, ketika 

harus dilakukan pada banyak calon kandidat pemimpin, dalam keterbatasan 

tenggat waktu dan personil, berpotensi pada kesalahan yang berasal dari 

kesalahan manusia (human error). Pada sisi penentu keputusan, penyajian 

informasi faktual dalam format cetakan (hardcopy) tidak memberikan akses 

segera terhadap kebutuhan informasi, sehingga pemahaman menyangkut 

keunggulan seorang kandidat pemimpin diantara kandidat pemimpin lainnya 

membutuhkan lebih banyak waktu. Disamping itu, model keputusan yang 
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berbasis preferensi individu dan melibatkan banyak kriteria, rentan terhadap 

inkonsistensi keputusan, terlebih keberadaan sifat dasar manusia yang lebih 

mampu melakukan penilaian pada skala yang tidak pasti atau samar. Dengan 

kondisi demikian, tuntutan untuk mewujudkan suatu keputusan yang cepat dapat 

mengarahkan pada dua kemungkinan kondisi yang sama-sama merugikan 

organisasi, yaitu: keputusan yang diambil tidak melalui pertimbangan matang, 

karena demi mengejar tenggat waktu, atau sama sekali tidak muncul suatu 

keputusan, sehingga suatu unit organisasi untuk beberapa waktu akan 

mengalami kekosongan pemimpin.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pemilihan pemimpin Perum 

BULOG dirumuskan sebagai berikut, yaitu:  

1. Belum tersedianya sistem berbasis komputer yang dapat menunjang dan 

memfasilitasi proses pengambilan keputusan. 

2. Keputusan dalam memilih pemimpin belum didukung oleh suatu metode 

ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menghasilkan 

rekomendasi keputusan yang objektif dan konsisten. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Menyusun rancang bangun prototipe sistem pendukung keputusan untuk 

memilih pemimpin pada Perum BULOG menggunakan model fuzzy AHP. 

2. Mengimplementasikan pendekatan Fuzzy AHP sebagai model dalam 

merumuskan suatu rekomendasi keputusan yang terintegrasi dalam 

rancang bangun prototipe sistem pendukung keputusan pemilihan 

pemimpin Perum BULOG. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Memberikan alternatif solusi terhadap kendala yang ditemui pada proses 

pemilihan pemimpin Perum BULOG. 

b. Sebagai bahan implementasi rancang bangun prototipe sistem penunjang 

keputusan pemilihan pemimpin Perum BULOG menggunakan fuzzy AHP.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dibatasi pada proses pemilihan pemimpin strategis Perum 

BULOG, yaitu pemimpin pada jabatan jenjang utama, jenjang I, II dan III. Alasan 

untuk membatasi lingkup penelitian hanya pada proses pemilihan pemimpin pada 

jenjang strtetegis karena pada jenjang tersebut Direksi terlibat langsung dalam 

ketetapan keputusan akhir. 
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