
I .  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Tugu Pratama Group (PT TPG) merupakan anak perusahaan PT Tugu 

Pratama Indonesia (PT TPI) yang bergerak di bidang usaha Gedung 

Perkantoran. Pada tahun 1999, PT TPG bergabung dengan anak perusahaan 

PT TPI lainnya, PT Tugu Mitra Pratama (PT TMP) menjadi PT Pratama Mitra 

Sejati (PT PMS) dimana fokus lingkup bidang usaha yang ditunjukkan dalam 

strategi bisnis PT PMS, 2999. 

a. Penyewaan Gedung Perkantoran 

b. Penyewaan Kendaraan 

c. Usaha Tambang Kaolin 

Pada tahun 2002, manajemen PT PMS merumuskan keputusan strategis 

rencana bisnis 5 tahun ke depan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan dalam menghadapi kompetitor yang semakin banyak dengan 

melakukan efisiensi penekanan biaya yang tidak perlu, seleksi ulang terhadap 

karyawan yang tidak kompeten dan rencana jangka panjang pengembangan 

bisnis inti. Tahapan rencana bisnis perusahaan dalam bentuk rencana jangka 

panjang PT PMS, 2002 sebagai berikut : 

a. Tahap konsolidasi ( 2002-2003) - fokus pada penekanan biaya, pelepasan 

investasi yang tidak sesuai dengan bidang usaha inti dan restrukturisasi 

organisasi 

b. Tahap revitalisasi (2004) - fokus pada peletakkan landasan pertumbuhan 

perusahaan 



c. Tahap pertumbuhan ( 2005-2008 ) - pertumbuhan laba perusahaan, 

pembentukan organisasi dan budaya perusahaan baru, peningkatan kualitas 

dan kuantitas usaha 

Menilik perkembangan usaha PT PMS, pada awal tahun 2003, Dewan 

Komisaris dan Direksi memutuskan untuk kembali pada bidang usaha inti dan 

melepas usaha diluar penyewaan gedung perkantoran dan penyewaan 

kendaraan. 

Untuk menunjang strategi perusahaan ke depan, PT PMS memandang perlu 

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

a. Pengembangan struktur organisasi baru yang menunjang strategi usaha PT 

PMS: 

b. Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk periode 

2003 - 2008. Termasuk disini penilaian dan penyeleksian kembali tenaga 

SDM PT PMS untuk penempatannya dalam struktur organisasi baru 

Untuk maksud tersebut perlu dilakukan kajian tentang pengembangan 

struktur organisasi baru PT PMS dan penentuan kebutuhan tenaga kerja untuk 

periode 2003 - 2008. 

1.2 ldentifikasi Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang di atas, permasalahan,yang dihadapj oleh 

PT Pratama Mitra Sejati adalah: 

a. Perubahan lingkungan yang cukup berarti yakni kondisi persaingan yang 

sangat ketat dalam industri penyewaan ruang perkantoran karena luas ruang 



perkantoran yang ditawarkan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan. 

Hal ini terlihat dari tingkat hunian gedung perkantoran di Jakarta sebesar 

70%. Perubahan karakteristik pelanggan yang menjadi semakin kritis 

terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan di industri 

penyewaan kendaraan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut maka penting 

bagi perusahaan untuk menentukan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh 

karyawanya. 

b. Jumlah SDM belum optimal dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas untuk bisa 

sun/ive dan berkembang dalam menghadapi persaingan maupun dalam 

upaya pencapaian visi dan misi perusahaan. Data perusahaan menunjukkan 

bahwa 75% karyawan berpendidikan SLTA ke bawah, 7% Diploma dan 18% 

Sarjana. Hasil wawancara dengan beberapa Departemen Manager. 

terindikasi jumlah karyawan melebihi kebutuhan, sehingga perlu ditidak lanjuti 

dengan melakukan analisa beban kerja untuk mengetahui kebutuhan jumlah 

karyawan yang tepat. 

c. Belum adanya program pengembangan SDM yang didasarkan pada 

kebutuhan spesifikasi jabatan dan kompetensi sehingga kegiatan pelatihan 

dan pengembangan karyawan hanya didasarkan atas anggaran biaya dan 

kebutuhan organisasi jangka pendek 

Dari masalah-rnasalah yang dihadapi di atas maka tantangan utama P i  PMS 

saat ini adalah bagaimana menentukan jumlah SDM yang tepat agar perusahaan 

bisa berfungsi secara efisien untuk mencapai visi dan misi ke depan. 



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

a. Mengevaluasi ketersediaan SDM perusahaan saat ini 

b. Menentukan jumlah SDM yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

c. Menyusunan strategi perencanaan SDM 2003 - 2008 agar dapat mendukung 

rencana bisnis yang telah ditetapkan serta pencapaian visi dan misi 

perusahaan. 

d. Menganalisis kebutuhan kompetensi inti di organisasi PT PMS 

e. Menetapkan kebutuhan pelatihan agar dapat memenuhi kebutuhan 

kompetesi sesuai dengan kemampuan kerja jabatan. 

1.4 Manfaat penelitian 

a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan mengenai komposisi 

jumlah SDM yang optimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

b. Memberikan masukan atas strategi perencanaan dan pengembangan SDM 

untuk mendukung pencapaian rencana bisnis. 

c. Sebagai data dasar (bench data) untuk penelitian selanjutnya dalam 

kaitannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi hanya sampai pada tahap rekomendasi jumlah SDM 

yang tepat saat ini maupun yang akan datang dari sisi kuantitas dan kualitas, 

rekomendasi perencanaan dan pengembangan SDM, sedangkan implementasi 

diserahkan pada pihak perusahaan. Rekomendasi komposisi SDM yang akan 

datang dibatasi hanya untuk 5 tahun ke depan 




