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Hubungan Administrasi 

  

 Disini manajer puncak dan manajer 

fungsional yang lainnya menganggap fungsi 

SDM relatif tidak penting dan memandang 

manusia bukan sebagai keterbatasan 

maupun aset perusahaan dalam 

pengambilan keputusan bisnis. 



Hubungan Satu Arah 

 
 Terdapat hubugan satu arah antara 

perencanaan strategis dengan fungsi-fungsi 
SDM. Fungsi SDM merancang program 
dan sistem untuk mendukung tujuan 
strategis perusahaan. Jadi SDM bereaksi 
terhadap inisiatif strategis tetapi tidak 
memiliki pengaruh, karena meskipun 
sudah dianggap penting namun belum 
dianggap sebagai mitra bisnis yang 
strategis. 



Hubungan Dua Arah 

 

 Ditandai dengan hubungan resiprokal 

(saling berbalasan) dan saling 

ketergantungan antara perencanaan 

strategi dengan SDM. Fungsi SDM 

dipandang penting dan dapat dipercaya. 

SDM berperan dalam penentuan arah 

strategis perusahaan dan sudah dijadikan 

mitra strategis. 

 



Hubungan Integratif 

 
 Ditandai oleh hubungan yang dinamis dan 

inter aktif antar fungsi-fungsi SDM dan 

perencanaan strategis. Di sini manajer 

SDM dipandang sebagai sebenar-benarnya 

mitra bisnis staregis dan dilibatkan dalam 

keputusan strategis. 

 



Faktor Pendorong Pembentukan 

Integrasi yang Efektif 
 Lingkungan : Kekuatan lingkungan yang 

sangat berperan dalam persaingan yang 

semakin meningkat. 

 Sejarah dan kultur organisasi : Budaya 

organisasi yang berorientsi pada sumber 

daya manusia yang kuat mampu 

mengembangkan hubungan alamiah antara 

kegiatan sumber daya manusia dengan 

perencanaan strategis. 



Lanjutan 

 Strategis : Strategi pemusatan pada satu jenis 
bisnis inti dapat memacu potensi bagi terciptanya 
hubungan perencanaan strategis dengan sumber 
daya manusia yang semakin integratis karena 
memungkinkan dikembangkannya dan 
diterapkannya program dan sistem sumber daya 
manusia di seluruh perusahaan. 

 Struktur : Penempatan unit sumber daya manusia 
dalam struktur organisasi, senior eksekutif 
sumber daya manusia di beri status sama seperti 
direktur fungsional lainnya. 



Lanjutan 

 Keterampilan dan Nilai yang dianut eksekutif : 

Sumber daya manusia memiliki pengetahuan yang 

baik mengenai bisnis dan mampu memberikan 

masukan kedalam proses perencanaan strategis. 

 Keterampilan dan Nilai yang dimiliki Karyawan : 

bantuan fungsi SDM yang diterima manajemen untuk 

memecahkan masalah ketenagakerjaan akan 

menguatkan pentingnya fungsi SDM. 



Lanjutan 

 Sistem Manajemen yang meliputi sistem imbalan, 
sistem komunikasi dan informasi SDM sehingga 
SDM dan perencanaan strategi akan semakin 
terintegrasi jika para senior eksekutifnya memiliki 
persentase yang substansial konpensasi 
menanggung resiko. 

 Sistem Komunikasi yang memiliki tujuan 
membangun kesadaran manajer terhadap tujaun 
strategis perusahaan dan mendorong mereka 
mengembangkan motivasi bawahannya didukdung 
dengan database SDM yang dikembangkan dengan 
baik. 



Sekian 


