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PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

• Strategic planning adalah pengembangan dari bentuk 
sasaran jangka panjang dan perencanaan untuk 
mengejar misi organisasional.

• Mengatur aktivitas yang ada didalam organisasi.• Mengatur aktivitas yang ada didalam organisasi.

• Dalam mencapai misi tersebut, maka perusahaan harus 
mempersiapkan karyawannya agar siap dan mampu 
dalam menghadapi persaingan. Salah satu caranya 
adalah dengan mengadakan training.

• Bila training berhasil menjalankan fungsinya maka misi 
tercapai dan OD dapat berjalan dengan baik. 



HRD dapat terlibat didalam Tiga 
level perencanaan strategis:

1. Pada level organisasi, HRD sangat 
berkontribusi dalam strategi 
persaingan organisasi.persaingan organisasi.

2. mengembangkan strategi HR 
organisasi.

3. Mengembangkan dan menerapkan 
strategi.



STRATEGIC PLANNING, TRAINING 
AND OD

Misi organizationalMisi organizationalMisi organizationalMisi organizational
misi yang baik adalah misi yang dapat misi yang baik adalah misi yang dapat misi yang baik adalah misi yang dapat misi yang baik adalah misi yang dapat 
mendeskripsikan secara umum tentang apa mendeskripsikan secara umum tentang apa mendeskripsikan secara umum tentang apa mendeskripsikan secara umum tentang apa mendeskripsikan secara umum tentang apa mendeskripsikan secara umum tentang apa mendeskripsikan secara umum tentang apa mendeskripsikan secara umum tentang apa 
yang organisasi lakukan. hal ini berkaitan yang organisasi lakukan. hal ini berkaitan yang organisasi lakukan. hal ini berkaitan yang organisasi lakukan. hal ini berkaitan 
dengan bagaimana suatu organisasi dengan bagaimana suatu organisasi dengan bagaimana suatu organisasi dengan bagaimana suatu organisasi 
menjelaskan tentang produk atau pelayanan menjelaskan tentang produk atau pelayanan menjelaskan tentang produk atau pelayanan menjelaskan tentang produk atau pelayanan 
yang diberikan organisasi dan apa yang yang diberikan organisasi dan apa yang yang diberikan organisasi dan apa yang yang diberikan organisasi dan apa yang 
diharapkan untuk dicapai.diharapkan untuk dicapai.diharapkan untuk dicapai.diharapkan untuk dicapai.



Strategi…Strategi…Strategi…Strategi…

“strategi berusaha untuk mengoptimalkan kesesuaian 
antara misi organisasi, apa yang sedang terjadi, atau 
direncanakan untuk terjadi didalam lingkungan 
eksternal dan internal organisasi. Strategi yang 
dimaksud meliputi (1) setting bisnis jangka pendek dan 
jangka panjang yang sesuai secara objektif dengan 
organisasi, (2) setting perjalanan tindakan-tindakan organisasi, (2) setting perjalanan tindakan-tindakan 
yang penting untuk mencapai keobjektivitasan 
organisasi tersebut dan (3) menetapkan sumber-
sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tindakan 
tersebut”

(definisi strategi organisasi menurut Bower, Chandler, Jamison, 
Tichey, Fombrun, Devanna)



Competitive strategyCompetitive strategyCompetitive strategyCompetitive strategy
3 strategi pasar yang menggambarkan strategi persaingan:

1. Market leader disebut juga prospectors atau innovators

→ menemukan dan mengeksploitasi produk baru dan 
kesempatan pasar.kesempatan pasar.

2. Market follower disebut juga “analyzer” dan “differentiator”

→ meminimalisir resiko dan memaksimalkan keuntungan

3. Cost leader

→ menjadi provider yang menjaga harga tetap murah dalam 
perindustrian.



Strategic contingencies

� Kesuksesan dari strategi kompetitif tergantung 
bagaimana kesepakatan faktor internal dan faktor 
eksternal dari sebuah organisasi

� Faktor internal : struktur organisasi 
& teknologi

� faktor eksternal : nilai-nilai ekonomi, 
norma-norma sosial, 
hukum-hukum & 
aturan-aturan



Hubungan antara lingkungan, strategi, struktur Hubungan antara lingkungan, strategi, struktur Hubungan antara lingkungan, strategi, struktur Hubungan antara lingkungan, strategi, struktur 
dan teknologidan teknologidan teknologidan teknologi

Environmental 

↕

External Internal 

Strategy StrategyStrategy Strategy



Mission Technology Structure



• Eksternal environment

Lingkungan eksternal dari suatu organisasi 
terdiri dari elemen-elemen diluar organisasi 
yang mempengaruhi kemampuan organisasi 
untuk mencapai misi-misinya.

Ketidakpastian itu ditentukan oleh 2 faktor:Ketidakpastian itu ditentukan oleh 2 faktor:

1. Complexity : jumlah faktor-faktor yang ada 
didalam lingkungan dan bagaimana 
hubungan diantaranya.

2. Stability : tingkatan dimana faktor-faktor 
kunci dalam lingkungan tersebut berubah.



Tipe teknologi:

1. Routine technology

teknologi yang ditawarkan untuk tugas-
tugas yang memiliki prediksi tinggi 
terhadap hasil, sedikit masalah yang 
terjadi dan struktur yang baik dan 
solusi yang baik ketika masalah-
masalah itu terjadi.masalah itu terjadi.

2. Non routine technology
dikarakteristikkan oleh hasil tugas yang sulit 
untuk diprediksi, masalah-masalah sering 
terjadi, dan tidak diharapkan, dan solusi-solusi 
untuk masalah-masalah yang tidak siap ada 
dan membutuhkan untuk mengembangkan 
dasar kasus per kasus



3 komponen struktur organisasi:3 komponen struktur organisasi:3 komponen struktur organisasi:3 komponen struktur organisasi:
1.1.1.1. Organizational designOrganizational designOrganizational designOrganizational design
2.2.2.2. DecisionDecisionDecisionDecision----making autonomymaking autonomymaking autonomymaking autonomy2.2.2.2. DecisionDecisionDecisionDecision----making autonomymaking autonomymaking autonomymaking autonomy
3.3.3.3. Division of laborDivision of laborDivision of laborDivision of labor



Proactive and reactive strategy

• Proactive strategy : proses menentukan 

bagaimana organisasi berespon terhadap 

antisipasi lingkungan bisnis. 

Tujuannya adalah menciptakan keselarasan 

yang bagus antara organisasi dan yang bagus antara organisasi dan 

lingkungan masa depannya. 

• Reactive strategy : proses yang lebih 

berfokus kepada kondisi bisnis jangka 

pendek. 



Matching internal to external 
strategy

Apapun strategi eksternal yang digunakan, hal itu harus
didukung oleh Strategi internal.

beberapa internal strategy yang dibutuhkan dalam organisasi:
1. menyusun kembali untuk menambah ukuran dan pengaruh 

perkembangan produk dan penelitian fungsi pasar.
1. menyusun kembali untuk menambah ukuran dan pengaruh 

perkembangan produk dan penelitian fungsi pasar.
2. menambah fleksibilitas dari produksi teknologi (kemampuan 

untuk mengganti dari produk ke produk cepat).
3. menambah interaksi diantara perkembangan produk dan 

penelitian pasar. (struktur)
4. menembah kreatifitas dengan pengembangan produk. 

(struktur)
5. bekerja sama inovasi dukungan kultur. (struktur)
6. menambah ilmu pengetahuan berdasarkan pekerja. (teknologi 

dan struktur)



Fungsi HR & HRD pada strategi 

competitive

• Fungsi HR adalah untuk mendapatkan 
dan menjaga sumber daya manusia yang dan menjaga sumber daya manusia yang 
dibutuhkan oleh organisasi



Perubahan-perubahan dan penyesuaian 

terhadap permasalahan HR

High rate of change in marked demand Membutuhkan karyawan yang dapat 
mengembangkan atau menyesuaikan produk dan 
pelayanan dengan cepat.

High level of uncertainty in marked demand Membutuhkan karyawan yang dapat 
memperkirakan dengan akruat dan bertindak 
lebih fleksibel.

Rising costs combined with competitive pressures 
on profit margins

Membutuhkan karyawan dengan batasan KSA 
yang luas, sehingga dengan sedikit orang, bisa 
melakukan banyak hal dengan baik.melakukan banyak hal dengan baik.

High rate of technological change Membutuhkan karyawan yang menguasai 
teknologi mutakhir

More complex organization (number and type of 
products, technologies, location, customers, etc)

Membutuhkan karyawan yang dapat memproses 
dan menganalisa informasi kompleks dari 
berbagai sumber

More diverse labor pool Membutuhkan karyawan yang dapat berinteraksi 
secara efektif di berbagai ragam budaya dan 
etnis.

Smaller labor pool Membutuhkan karyawan yang dapat lebih efektif 
dan rekrutmen karyawan baru yang lebih baik.



HRD, staffing & Strategy 

Development

• HRD merupakan usaha untuk mendukung 

strategi, tujuan dan sasaran dari 

organisasi. 

• Pada pendekatan staffing, informasi • Pada pendekatan staffing, informasi 

mengenai kompetensi didapatkan melalui 

rekrutmen dan penyewaan karyawan 

(hiring).  HRD dibutuhkan saat orientasi 

karyawan baru dan berbagai pelatihan 

bagi karyawan baru lainnya



The Learning Organization: An Internal 
Strategy

• Learning organizational merupakan 
suatu contoh dari strategi internal 

• Learning organizational merupakan 
suatu contoh dari strategi internal 
untuk meningkatkan dasar kompetensi 
dari organisasi.



Komponen Learning 

Organization

1.Personality Matery 

2.Mental Models 

3.Building a Shared vision.

4.Team Learning.4.Team Learning.

5.System Thinking

6.Systematic Problem Solving.

7.Experimentation.

8.Learning Erom Experience.

9.Transference of Knowledge.



WHAT ABOUT SMALL 

BUSINESS ?

Di dalam memproses keuntungan Wheelen 
dan Hunger (1995) mencatat banyak pemilik 
bisnis kecil dan manajer tidak melakukan 
penggunaan dalam perencanaan strategi 
untuk alasan berikut:untuk alasan berikut:

• Tidak cukup waktu.
• Tidak terbiasa.
• Kekurangan kemampuan.
• Kekurangan kepercayaan.



PERATURAN HRD DALAM 

MENDORONG STRATEGI

• Strategi-strategi yang siap diterapkan 
adalah sebuah rencana tindakan yang 
siasat yang mana kekonsistenan tindakan 
yang ditetapkan dan tanggapan dari unit-yang ditetapkan dan tanggapan dari unit-
unit untuk tindakan-tindakan tersebut. 

• Unit-unit harus dapat mengembangkan 
strategi dan siasat yang ditetapkan untuk 
mencapai tujuan. 



DEVELOPMENT AND HRD 

STRATEGY

• Analisa dari lingkungan kepemimpinan 
untuk strategi yang dicapai tentang 
teknologi digunakan untuk 
mengembangkan kebutuhan karyawan mengembangkan kebutuhan karyawan 
yang memiliki kemampuan. Sebuah 
penganalisis organisasi akan 
menyediakan bagian yang besar dari data 
yang dibutuhkan untuk menciptakan 
strategi pelatihan



TRAINING ENVIRONMENT

• pada umumnya faktor-faktor eksternal 
maupun internal sebenarnya penting maupun internal sebenarnya penting 
dalam menentukan strategi pelatihan 
dikebanyakan organisasi.



Training Technology

• Teknologi pelatihan mengarah pada alat, 
metode dan media yang digunakan 
dimana kesempatan belajar tercipta dan dimana kesempatan belajar tercipta dan 
menghasilkan efek. 



� Economic Condition

Kondisi ekonomi adalah penting dalam 

pengembangan strategi pelatihan dalam 

perusahaan termasuk strategi HRD. 

Keadaan ekonomi juga memiliki dampak 

langsung pada pengembangan strategi 

pelatihan.



��OrganizationalOrganizational andand HRHR StrategyStrategy

Pengambilan strategi kompetisi Pengambilan strategi kompetisi 
memiliki implikasi yang luas memiliki implikasi yang luas 
terhadap fungsi sumber daya terhadap fungsi sumber daya 
manusia. Karena  strategi ”market manusia. Karena  strategi ”market 
leader” bergantung pada inovasi, leader” bergantung pada inovasi, leader” bergantung pada inovasi, leader” bergantung pada inovasi, 
pengetahuan  dan keahlian pegawai pengetahuan  dan keahlian pegawai 
sangat penting. sangat penting. 



• OrganizationalOrganizationalOrganizationalOrganizational CultureCultureCultureCulture

Kebudayaan organisasi 

menentukan apakah nilai – nilai 

organisasi. Pelatihan harus organisasi. Pelatihan harus 

menyesuaikan dengan budaya 

organisasi kecuali pelatihan itu 

sendiri bertujuan untuk mengubah 

budaya organsasi. 



THE TRAINING ENVIRONMENT AND AMOUNT 

OF CENTRALIZATION

� Jumlah ketidakpastian lingkungan 
mempunyai dampak yang besar pada 
senteralisasi dalam organisasi HRD. 
Dalam lingkungan yang terprediksi, 
kebutuhan dan biaya training telah 
diketahui lebih dulu kualitasnya pada diketahui lebih dulu kualitasnya pada 
masa yang akan datang

� Dalam lingkungan yang tidak pasti, 
sistem pelatihan seharusnya lebih 
desentralisasi dan fleksibel supaya 
dapat menyesuaikan dengan perubahan 
kondisi.



OD, Strategy and TrainingOD, Strategy and Training
�� OD and StrategyOD and Strategy
�� Organizational development adalah lingkunan studi yang Organizational development adalah lingkunan studi yang 

berinteraksi dengan menciptakan dan melaksanankan berinteraksi dengan menciptakan dan melaksanankan 
perubahan yang direncanakan dalam organisasiperubahan yang direncanakan dalam organisasi

Ada tiga inti isu dalam mengembangkan dan melaksanakan Ada tiga inti isu dalam mengembangkan dan melaksanakan 
srategi ( Tichey)srategi ( Tichey)

1.1.1.1. Technical design issue, ini berhubungan dengan bagaimana Technical design issue, ini berhubungan dengan bagaimana 
menghasilkan atau servis yang akan ditentukan, diciptakan menghasilkan atau servis yang akan ditentukan, diciptakan 
dan disampaikandan disampaikan

2.2. Cultural/ ideological issue, berhubungna dengan membagi Cultural/ ideological issue, berhubungna dengan membagi 
nilai dan kepercayaan yang dibutuhkan oleh pekerja untuk nilai dan kepercayaan yang dibutuhkan oleh pekerja untuk 
pelaksanaan stratgi yang lebih efektif.pelaksanaan stratgi yang lebih efektif.

3.3. Political issue, ini terjadi sebagai hasil dari kekuatan regu dan Political issue, ini terjadi sebagai hasil dari kekuatan regu dan 
sumber bagi organisasi dalam mengejar strategi.sumber bagi organisasi dalam mengejar strategi.



SOME STRATEGIC TRAININGSOME STRATEGIC TRAINING

ALTERNATIVESALTERNATIVES

�� Primary providerPrimary provider

Semua kegiatan yang dilakukan ada pada Semua kegiatan yang dilakukan ada pada 
dalam organisasi oleh bagian HRDdalam organisasi oleh bagian HRD

�� Manager/ IntermediaryManager/ Intermediary

kegiatan training seluruhnya atau hampir kegiatan training seluruhnya atau hampir kegiatan training seluruhnya atau hampir kegiatan training seluruhnya atau hampir 
seluruhnya dilaksanakan oleh pihak luar seluruhnya dilaksanakan oleh pihak luar 
organisasiorganisasi

�� The mixed strategyThe mixed strategy

ada kerjasama dari internal dan eksternal ada kerjasama dari internal dan eksternal 
untuk menghadipi perubahan dari luar untuk menghadipi perubahan dari luar 
lingkunagan organisasi.lingkunagan organisasi.



EXAMPLE OF OD TECHNIQUES:EXAMPLE OF OD TECHNIQUES:

A.A.Diagnostic and Planing Diagnostic and Planing 
Intervention (Macro)Intervention (Macro)

�� Survey feedbackSurvey feedback

�� ForceForce--field analysisfield analysis

�� Organization confrontation Organization confrontation 
meetingmeetingmeetingmeeting

B.B.TecnoTecno--structuralstructural interventionsinterventions

Bgmn struktur Bgmn struktur 
organisasi,teknologinya,bgmn organisasi,teknologinya,bgmn 
pekerjaan itu dilakukan.? pekerjaan itu dilakukan.? 



Level of internal change and Level of internal change and 
resistanceresistance

–– Tiga level seharusnya ada yaitu: Tiga level seharusnya ada yaitu: 

a.a. the organizational itself.the organizational itself.a.a. the organizational itself.the organizational itself.

b.b. groups and their interrelationship.groups and their interrelationship.

c.c. individual within groups.individual within groups.



Resistance  to ChangeResistance  to Change

Cakupan  komitmen karyawan dengan Cakupan  komitmen karyawan dengan 
perubahan, ada beberapa alasan yaitu:perubahan, ada beberapa alasan yaitu:

1.1. mereka sering diintimasi dengan sistem saat mereka sering diintimasi dengan sistem saat 
ini.ini.

2.2. mereka menjadi berpengetahuan tentang apa mereka menjadi berpengetahuan tentang apa 
yang akan terjadi dari hasil perubahan yang akan terjadi dari hasil perubahan yang akan terjadi dari hasil perubahan yang akan terjadi dari hasil perubahan 
(mereduksi ketakutan yang belum terjadi)(mereduksi ketakutan yang belum terjadi)

3.3. mereka melakukan mereka melakukan suatu suatu cara bahwa cara bahwa 
dukungan pada perubahan merupakan suatu dukungan pada perubahan merupakan suatu 
proses, dan mereka yakin tentang perubahan proses, dan mereka yakin tentang perubahan 
itu akan lebih baik.itu akan lebih baik.



Why Trainers Need OD Competencies?

� OD dapat membantu trainers mencapai pekerjaan 
mereka.

OD menyarankan bahwa trainers membutuhkan � OD menyarankan bahwa trainers membutuhkan 

penegrtian kenapa sebuah training harus dikembangkan, 

apa yang diharapkan trainee untuk kembali ke 

pekerjaannya dan mengahadapi rintangan ketika 

pelatihan tersebut diberlakukan



Why OD Professionals Need Training 
Competencies?

1. Ketika proses OD dimulai, pelatihan dibutuhkan 
untuk menyediakan pendidikan tentang 
perubahan proses dan untuk menyediakan 
keperluan KSAs.

2. Setelah proses ditempatkan untuk sementara 2. Setelah proses ditempatkan untuk sementara 
waktu, beberapa pengulangan pelatihan atau 
upgrading dari KSAs adalah dimintakan untuk 
mempertahankan proses tersebut.

3. Sebagai pekerja yang baru masuk kedalam sebuah 
organisasi, mereka membutuhkan pengertian dari 
proses dan KSAs.


