
Praktikum
SDM
Dr. Hendrik Heri Sandi, M.M.



Perencanaan SDM

Diperlukan informasi tentang pekerjaan beserta persyaratan yang harus dipenuhi agar

tidak terjadi kesulitan dalam pembagian pekerjaan dan kesalahpahaman seperti yang dialami

Takahara Kozihiro sebagai Direktur Perusahaan Assan Motor, American Division. Pada film

Nampak jelas bahwa SDM dengan latar belakang budaya yang berbeda akan mempunyai

sejumlah kesulitan berkaitan dengan kelancaran pekerjaan yang dilakukan. Bagi tim manajemen

dari Jepang, orientasi pada pekerjaan melalui perilaku kerja efisien dan efektif menjadi

keunggulan hasil pekerjaan, tetapi mempunyai efek pada hubungan antar manusia yang kurang.

Bagi karyawan yang keseluruhannya orang Amerika, orientasi pada orang atau hubungan antar

manusia akan mampu meningkatkan motivasi dan akhirnya memengaruhi produktivitas kerja,

tetapi berdampak pada lambatnya waktu pengerjaan dan kurangnya kualitas produk.

Petunjuk



Perencanaan SDM

Penyusunan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang benar (dengan pilihan: berorientasi

pada pekerjaan, orang, atau keduanya) akan menjadi jembatan yang baik bagi perbedaan perilaku

dan pada kesiksesan Takahara Kozihiro mengkoordinir seluruh pegawai. Deskripsi jabatan berisi

tentang deskripsi pekerjaan, uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan posisi jabatan.

Deskripsi jabatan yang lengkap dan jelas merupakan standar kualitas seseorang dalam melakukan

pekerjaan tertentu. Selain deskripsi jabatan perlu pula dibuat spesifikasi jabatan, yaitu syarat-

syarat yang dibutuhkan untuk memegang suatu jabatan, spesifikasi dibuat melipujti syarat

Knowledge, Skill, dan Ability.
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Tugas yang Harus Dikerjakan

Amatilah pekerjaan Direktur Perusahaan Assan Motor. Bersama kelompok, buatlah deskripsi jabatan
dan spesifikasi jabatan untuk posisi Direktur Perusahaan Assan Motor, American Division di Hadleyville
Pennsylvania. Tugas dikerjakan sesuai pembagian kelompok, dan ditulis sebagai laporan kelompok untuk
didiskusikan di kelas.
a) Semua kelompok membuat deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan untuk jabatan Direktur Assan 

Motor.
b) Kelompok 1 bertugas mempresentasikan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang sudah 

disusun.
c) Kelompok lain bertugas membahas dengan cara menanyakan hal yang belum jelas, menyanggah

jika ada yang salah, memberi masukan untuk perbaikan hasil pekerjaan kelompok 1.
d) Kelompok 1 bertugas membuat revisi berdasarkan hasil diskusi.
e) Semua kelompok memahami hasil diskusi, untuk dapat digunakan sebagai persiapan proses seleksi

di pertemuan praktikum berikutnya.


