
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan industri mendorong para pelaku bisnis untuk lebih 

peka terhadap berbagai perubahan. Hal ini berpengaruh terhadap pengelolaan dan 

perencanaan suatu industri, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika 

pelaku bisnis lambat dalam menentukan suatu keputusan maka akan tertinggal 

dari kompetitornya. Keadaan seperti ini jika dibiarkan, cepat atau lambat akan 

membuat suatu industri gulung tikar. Dengan demikian proses pengambilan 

keputusan menjadi suatu hal yang penting dalam keberlangsungan suatu 

perusahaan. 

Pengambilan keputusan akan tepat, cepat dan fokus jika dilandaskan pada 

suatu perencanaan yang matang dan terorganisasi. Dalam hal ini peran manajemen 

sangat menentukan. Apabila keputusan yang diambil hanya bersifat rutinitas saja, 

maka tidak banyak memberikan terobosan baru bagi perkembangan perusahaan. 

Oleh karena itu perlu adanya suatu manajemen strategis. Manajemen strategis 

memungkinkan perusahaan mengantisipasi kondisi yang selalu berubah-ubah, 

Manajemen strategis merupakan proses keputusan yang mengarah pada 

pengembangan suatu strategik. 

Pelaksanaan manajemen strategis mencakup perencanaan strategis yang 

merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga kelestarian 

antara tujuan perusahaan, sumberdaya perusahaan dan peluang pasar yang terus 

berubah seperti halnya dalam pengembangan sumberdaya manusia. Sumberdaya 
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manusia merupakan faktor penting, karena sumberdaya manusia ini sebagai 

penentu seberapa jauh sumberdaya yang lain dapat dimanfaatkan secara baik. 

Dengan kata lain, manajemen sumberdaya manusia ini diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas karyawan dalam organisasi. 

Efektivitas karyawan dapat ditingkatkan seoptimal mungkin, jika setiap 

pimpinan perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan membina 

sumberdaya manusia dan bersedia memberikan sumbangan kepada perusahaan 

secara optimal, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sejalan dengan 

kebutuhan akan sumberdaya manusia yang berkualitas, kebijakan yang 

dilaksanakan perusahaan adalah menggalakkan pendidikan manajer 

profesional dan tenaga terampil. Dalam hubungan ini, pengetahuan dan 

keahlian dalam bidang-bidang tertentu harus pula disertai dengan kemampuan dan 

keterampilan manajerial yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional. 

Dalam usaha memperoleh tenaga-tenaga profesional pihak manajemen 

memberikan kesempatan kepada setiap personil untuk memperoleh pendidikan 

dan pelat ihan, sehubungan dengan itu perlu suatu strategik yang jelas 

dan berkesinambungan di dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya 

manusia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) sebagai salah satu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengedepankan kemandirian, produktif dan 

memiliki daya saing yang tinggi, menyatakan diri sebagai investment holding 

company dengan fokus kepada tiga bidang usaha yaitu agroindustri, farmasi dan 

alat kesehatan serta perdagangan. Sektor agroindustri merupakan salah satu sektor 
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inti yang diunggulkan dan diharapkan mampu memanfaatkan peluang-peluang 

bisnis, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Namun ternyata rasio 

hutang terhadap total aset pada beberapa anak perusahaan telah berada di bawah 

ambang batas normatif. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 1 dibawah ini : 

  

  

Sumber : PT. RNI, 2009 

Gambar 1. Rasio Hutang terhadap Total Asset pada Anak Perusahaan PT. RNI 

 

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa PT. RNI perlu diwaspadai 

bahwa rasio hutang terhadap total asset menjadi sangat mengkhawatirkan di 

tengah pertumbuhan bisnis PT RNI group yang kian menurun. Oleh karena itu hal 

ini harus menjadi concern korporasi secara keseluruhan karena risiko ini 

diperkirakan akan terus naik jika tidak segera ditindaklanjuti.  
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Kenyataan itu bertolak belakang dengan keinginan PT. RNI untuk siap 

menyongsong era kompetisi yang bertumpu pada kemampuan sendiri, 

pengelolaan yang profesional dan inovatif serta keinginan PT. RNI untuk 

mewujudkan strategi pengembangan bisnis yang dimiliki PT. RNI pada Gambar 2 

sebagai berikut:  

 

Sumber : PT. RNI, 2009 

Gambar 2. Strategi Pengembangan Bisnis PT. RNI 

 

Inti permasalahan PT. RNI yang belum mampu mencapai keinginannya 

tersebut adalah kurang optimalnya kinerja SDM. Hal ini tentunya membuat PT. 

RNI memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan melalui proses 

stategik pengembangan sumberdaya manusia.  
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1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Permasalahan 

PT. RNI sesungguhnya telah memiliki strategi pengembangan SDM guna 

mewujudkan strategi perusahaan, namun strategi pengembangan SDM yang ada 

hanya berfokus pada sistem manajemen kinerja. Sistem Manajemen Kinerja 

(SMK) adalah suatu sistem manajemen yang mengatur mekanisme pengembangan 

prestasi kerja seorang karyawan melalui penetapan prestasi yang harus dicapai, 

pembimbingan dan konseling yang diperlukan, evaluasi hasil serta rencana 

pengembangan lebih lanjut karyawan yang bersangkutan. Strategi pengembangan 

SDM berbasis sistem manajemen kinerja ini dianggap kurang mencapai strategi 

perusahaan dan visi manajemen SDM PT. RNI yaitu “global competencies and 

high productivity”. Selain itu, strategi pengembangan SDM ini belum 

terdokumentasi secara sistematis dan masih menyebabkan beberapa permasalahan 

yang dilakukan oleh kinerja SDM. Adapun permasalahan yang teridentifikasi 

adalah berdasarkan rekomendasi laporan risiko PT. RNI pada tahun 2009 (The 

Top 10 RNI Business Risk Report).  

Identifikasi permasalahan awal yang ada bahwa PT. RNI mengalami berbagai 

macam permasalahan yang jika dibiarkan maka akan berisiko pada 

keberlangsungan perusahaan milik negara ini. Segala sesuatu yang dapat 

menjauhkan perusahaan dari tujuannya dapat kita sebut sebagai risiko. Jika risiko 

atas suatu keputusan telah kita ketahui sebelum eksekusi akan jauh lebih baik, 

karena langkah-langkah yang akan ditempuh jika risiko tersebut terjadi sudah 

disiapkan sebelumnya. Hal ini dapat mengamankan posisi perusahaan dari 
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kerugian. Inilah pentingnya mengetahui risiko terlebih dahulu sebelum melakukan 

tindakan. Risiko yang diidentifikasi pada tahun 2009 seperti pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. RNI, 2009 

Gambar 3. Analisis Risiko PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 

 

Risiko yang diidentifikasi pada tahun 2009 dapat dijadikan sebagai 

permasalahan awal untuk dilakukan analisis serta dihasilkan suatu solusi strategik 

untuk menanggulanginya. Radar Risiko merupakan Tools yang cukup 

representatif untuk melihat snapshot dari risiko yang dihadapi oleh PT. RNI 

mencakup empat sektor industri yaitu Agroindustri,  Farmasi & Alkes,  Trading 

dan Manufaktur. Adapun kategori risiko di PT. RNI menjadi empat point of view, 

yaitu Risiko Finansial, Risiko Compliance, Risiko Operasi dan juga Risiko 

strategis. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin ke tengah maka risiko 
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makin mendekati keempat kategori kuadran risiko, tanda panah menunjukkan 

tingkat resiko yang terus meningkat (ke atas) dan menurun (ke bawah). 

Resiko kinerja ini dapat ditanggulangi dengan berbagai solusi strategik 

namun apapun solusinya, kinerja yang mampu meminimalisir resiko bergantung 

pada SDM yang menjalankan solusi tersebut. Menurut Mangkuprawira (2007) 

kinerja bentuknya dapat bersifat tangible dan intangible, tergantung pada bentuk 

dan proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Misalnya dalam dunia bisnis, 

pemanfaatan sumberdaya produksi untuk proses produksi, pengolahan, promosi, 

penjualan dan pemasaran. Hal itu diukur dari produktifitas karyawan dan 

perusahaan yang kemudian akan menghasilkan penerimaan dan profit serta pangsa 

pasar. Produktifitas karyawan antara lain sangat ditentukan oleh mutu SDM 

karyawan. 

Oleh karena itu, guna mencapai strategi perusahaan pada umumnya dan visi 

manajemen SDM pada khususnya, PT. RNI perlu mengatasi permasalahan dan 

mengevaluasi kembali strategi pengembangan SDM yang telah dilakukan. 

Mengingat sumberdaya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak akan 

bermanfaat apabila tidak dikelola dengan baik, maka sudah selayaknya melakukan 

suatu analisis yakni strategis pengembangan sumberdaya manusia di PT. RNI. 

1.2.2. Rumusan Permasalahan 

Permasalahan yang ada menggambarkan bahwa salah satu cara agar ke 

depan PT.RNI dapat lebih baik yakni dengan membenahi kembali aspek 

sumberdaya manusianya, dalam hal ini menyuguhkan dari sudut pandang strategik 

melalui strategi pengembangan sumberdaya manusia. Hal ini dikarenakan dengan 
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menempatkan SDM sebagai strategik maka dalam pengambilan keputusan akan 

secara penuh terintegrasi dengan fungsi-fungsi keorganisasian yang lainnya, 

seperti pemasaran, anggaran, hukum bahkan produksi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun beberapa rumusan permasalahan 

yang ada di PT. RNI, terkait dengan perencanaan strategi pengembangan 

sumberdaya manusia, yaitu sebagai berikut:  

1. Faktor internal dan eksternal apa yang berpengaruh strategis terhadap 

pengembangan sumberdaya manusia di PT. RNI? 

2. Bagaimana strategi alternatif yang digunakan untuk pengembangan 

sumberdaya manusia di PT. RNI? 

3. Bagaimana strategi prioritas yang direkomendasikan untuk pengembangan 

sumberdaya manusia di PT. RNI? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Identifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh strategis terhadap 

pengembangan pengembangan sumberdaya manusia di PT. RNI. 

2. Menyusun strategi alternatif pengembangan pengembangan sumberdaya 

manusia di PT. RNI. 

3. Merumuskan strategi prioritas terpilih untuk pengembangan sumberdaya 

manusia di PT. RNI. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan 

dengan program pengembangan bagi PT. RNI. 

2. Bagi penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama 

perkuliahan dan menguatkan daya analisis tentang suatu kasus. 

3. Terhadap lembaga pendidikan sebagai dasar (benchmark data) bagi penelitian 

selanjutnya dan memperkaya khasanah keilmuan tentang strategik 

pengembangan SDM. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian ini dibatasi pada faktor internal dan eksternal 

SDM yang berkaitan dengan strategi pengembangan sumberdaya manusia pada 

kantor pusat PT. Rajawali Nusantara Indonesia, Jakarta. 
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