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PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Arus globalisasi serta perkembangan dibidang llmu Pengetahuan dan 

Teknologi sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan modern bagi umat 

manusia, yang menuntut ketangguhan Surnber Daya Manusia (SDM) untuk 

berkompetisi baik ditingkat lokal, regional maupun internasional. Secara 

mikro Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dilakukan pada 

lingkungan suatu unit kerja seperti Departemen, Lembaga, Perusahaan 

maupun organisasi lainnya. 

Arah dan sasaran pembangunan Indonesia pada PJP II diprioritaskan 

pada pembangunan sektor industri. Pembangunan sektor industri 

diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah 

satu indikator peningkatan kesejahteraan tersebut adalah peningkatan 

pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita lndonesia saat tahun 1995 

telah mencapai US$ 1.023 dan diharapkan akan terus meningkat sampai 

US$1.500 atau lebih pada pertengahan PJP II (Kartasasmita G, 1996). 

Sementara itu, prioritas pembangunan pada sektor pertanian juga 

diarahkan pada sektor pertanian dengan daya dukung industri yang tangguh 

(Agroindustri). Agro industri merupakan industri sekunder atau industri lebih 

lanjut dengan komoditas pertanian sebagai bahan bakunya. 
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PSDM diperlukan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi, 

pengetahuan, wawasan, keterampilan kerja, kemampuan manajerial, sikap, 

perilaku maupun kepribadian serta faktor-faktor lain yang terdapat dalam diri 

manusia. Untuk dapat tetap mampu bersaing dalam era kehidupan 

perkonomian global dewasa ini, suatu perusahaan harus mampu beroperasi 

secara efisien dan efektif. Persaingan yang tinggi dewasa ini menuntut 

keunggulan bersaing yang tinggi pula dari suatu perusahaan. Dengan 

demikian keunggulan kualitas SDM yang menggerakkan perusahaan menjadi 

suatu ha1 yang sangat penting artinya. 

Upaya PSDM rnerupakan solusi yang harus dilakukan perusahaan 

jika ingin tetap memiliki aset SDM yang berkualitas. Hal ini berkaitan dengan 

upaya pencapaian tujuan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun 

dalam jangka panjang. 

Pada dasarnya semua pendekatan dalam upaya PSDM berusaha 

untuk perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kualitas kegiatan yang 

sudah ada. Dengan demikian, perubahan yang berkaitan dengan proses 

(desain pekerjaan, struktur organisasi dan sistem manajemennya) dapat 

dirancang secara terintegrasi. 

PD. Sari Sedap Indonesia tempat geladikarya ini dilakukan, 

merupakan perusahaan perorangan yang bergerak di bidang industri kecap, 

sirup dan sambal. Perusahaan tersebut merupakan suatu organisasi cukup 

besar dilihat dari omzet penjualannya (Lampiran I) yang memerlukan SDM 
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dimana para pelaksananya atau tenaga kerja merupakan sebagai aset yang 

sangat penting bagi organisasi tersebut untuk dapat mencapai tujuannya. 

6. PERUMUSAN MASALAH 

PD. Sari Sedap Indonesia mempunyai visi ke depan yaitu mengem- 

bangkan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasarnya. 

Disadari bahwa untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam era 

perdagangan bebas saat ini dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi 

serta penggunaan alat-alat teknologi yang canggih, suatu perusahaan harus 

dapat beroperasi secara efisien dengan memanfaatkan SDM yang tersedia. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, perusahaan perlu memiliki tenaga 

yang handal dan cakap sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Oleh 

karena itu, upaya " PSDM" perlu dilakukan secara berkesinambungan. 

Untuk kondisi saat ini diakui oleh pemilik (pimpinan) perusahaan 

(berdasarkan wawancara awal), bahwa dengan jumlah tenaga kerja 

sebanyak 970 orang dengan kualitas SDM yang relatif rendah dengan 

didukung hanya beberapa orang tenaga ahli saja, tantangan dalam 

menghadapi pesaing rnasih dapat diatasi, karena masih dikuasainya segmen 

pasar menengah ke bawah. Kondisilmasalah yang ada saat ini antara lain : 

- Persaingan dari perusahaan lain, baik yang sudah ada saat ini seperti 

pesaing setingkatnya dari Indofood, ABC dan pesaing lainnya yang 

berada di bawah kemampuan yang bersangkutan serta perusahaan- 
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perusahaaan sejenis yang akan muncul. Dimana perusahaan saat ini 

telah menguasai pasar untuk segmen menengah ke bawah. 

- Mesin-mesin yang dimiliki dan digunakan pada proses produksi antara 

lain: mesin pasteurisasi, mesin pencuci botol, mesin pengisi kecapl 

siruplsambal dan mesin uap. Yang menjadi faktor kritis dalam 

operasionalisasi mesin-mesin tersebut ialah terbatasnya jumlah SDM 

yang menguasai teknologi mesin-mesin tersebut, sehingga kondisi ini 

dapat menyebabkan resiko produksi, misal terganggu dan bahkan 

terhentinya proses produksi karena tidak adanya SDM yang menguasai 

teknologi mesin-mesin tersebut. 

- Membuat baranglproduk dengan mutu produksi yang sesuai dengan 

selera konsumen untuk waktu-waktu mendatang dengan semakin 

ketatnya persaingan dalam memenuhi keinginan serta selera konsumen. 

Untuk masa yang akan datang perusahaan menghadapi tantangan 

berupa persaingan dari perusahaan lain, akuisisi alat-alat teknologi yang 

digunakan, pemanfaatan alat-alat teknologi untuk menghasilkan produk 

secara optimal dalam rangka memenuhi permintaan pasar yang sesuai 

dengan keinginan dan selera konsumen. Melihat kualitas dan jumlah (tenaga 

ahliltingkat pimpinan) SDM saat ini yang masih rendah, perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam mengantisipasi tantangan tersebut. Oleh karena 

, itu, diperlukan strategi PSDM secara tepat dalam rangka peningkatan 
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rnotivasi, peningkatan produktivitas, perbaikan sikap mental dan peningkatan 

ded~kasi dan loyalitas terhadap perusahaan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, rnaka dirurnuskan beberapa rnasalah 

sebagai berikut : 

1. Bagairnana perusahaan rnengantisipasi tantangan berupa persaingan 

yang tajam dirnasa yang akan datang. 

2. Faktor-faktor apa yang rnernpengaruhi upaya PSDM tersebut. 

3. Alternatif strategi apa yang diperlukan untuk peningkatan kualitas SDM, 

agar mampu beradaptasi dan mengantisipasi berbagai perubahan, baik 

internal rnaupun eksternal. 

C. TUJUAN 

Geladikarya ini bertujuan untuk : 

1. Mempelajari kondisi dan faktor-faktor kritis yang berkaitan dengan PSDM. 

2. Merancang formulasi strategi dan komponen-komponen strategi PSDM 

agar dicapai kualitas SDM yang handal sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

D. RUANG LINGKUP 

Geladikarya ini dibatasi pada aspek-aspek pengembangan 

perusahaan yang berkaitan dengan aspek SDM. SDM yang dimaksud 

adalah pirnpinan (pemilik) perusahaan dan tenaga kerja staf (pihak 

manajemen) maupun tenaga kerja operasional. 
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Alternatif strategi PSDM pada geladikarya ini dibatasi pada 

Alternatif sfrategi PSDM melalui : 

- pendidikan dan pelatihan 

- pelaksanaan sistem kompensasi 

- sistem perencanaan karir. 

PSDM melalui pendidikan dan pelatihan memiliki dua alternatif yang 

dapat ditempuh, yaitu : 

a. Pendidikan dan pelatihan di dalam pekerjaan. 

Pendidikan dan pelatihan didalam pekerjaan dilaksanakan berupa 

kegiatan "on the job fraining, metode supervisi dan metode coaching" . 

b. Pendidikan dan pelatihan di luar pekerjaan. 

Pendidikan dan pelatihan di luar pekerjaan dilakukan berupa kegiatan 

presentasi informasi, permodelan tingkah laku dan magang di 

perusahaan lain. 

PSDM melalui pelaksanaan sistem kompensasi memiliki dua alternatif 

yang dapat ditempuh, yaitu : 

a. Mempertahankan sistem kompensasi yang ada atau 

b. Menetapkan sistem kompensasi yang baru. 

Pada sistem kompensasi yang baru berbeda dengan sistem kompensasi 

yang lama, disamping sistem kompensasi melalui upahlgaji dan 

tunjangan-tunjangan, juga perlu-dikembangkan sistem kompensasi berupa 

bonus dan bentuk penghargaan prestasi lainnya. 
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PSDM melalui pelaksanaan sistem perencanaan karir memiliki empat 

alternatif cara yang dapat ditempuh yaitu : 

a. Mutasi yang dilaksanakan secara periodik. 

b. Promosi yang dilaksanakan secara periodik. 

c. Mutasi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

d. Promosi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan. 

Pengkajian dilakukan dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik. 

Pengkajian tersebut dilakukan pada tenaga kerja bidang manajemen dan 

tenaga kerja non manajemen (TK pelaksana teknis atau operasional). 

Pengkajian juga dilakukan terhadap faktor-faktor lain yang ter- 

pengaruh terhadap upaya PSDM, seperti kondisi dan kultur perusahaan, 

sarana dan prasarana perusahaan maupun kondisi lingkungan eksternal 

perusahaan seperti peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan dan 

perusahaan pesaing. 
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