
A. Alasan Pemilihan J ud u l 

SABI 

PENDAHULUAN 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan selalu 

;rempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan 1tu terutama untuk mencari 

aoa atau keuntungan guna mempertahankan kelangsungan hidup 

:;erusahaan Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan 

ertentu dengan menggunakan faktor produks1 seperti sumber daya manusia, 

tanah, modal, teknologi, informasi, dan masukan la1nnya 

Bagi organisasi (perusahaan) faktor manus1a adalah merupakan unsur 

.::rpenting sebagai penggerak organlsasi dalam pencapa1an tuiuan yang 

:: nginkan.Pendidikan dan latihan diperlukan untuk mendapat pegwa1 yang 

terampil, terdidik dan dapat bekerja dengan efeklif, efes1en dan produktif 

_a: han diperlukan bukan hanya pada pegawai baru tetapi juga bag1 pegawai 

a'."ia. Bagi pegawai baru, latihan di perlukan agar mereka dapat melaksakan 

..gas yang menjadi kewajibannya. Sedangkan pegawa1 lama lat1han 

: ;;erlukan karena adanya tuntutan dan tugas-tugasnya sekarang, untuk 

-enyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan 

atauoun untuk mempersiapkan dirinya berhubung akan dipromosikan pada 

-:::a:an lain. Diklat yang tepat harus diberikan pada pegawa1 supaya dapat 

rnemngkatkan produktifitas kerja mereka dan bermamfaat bagi kelangsungan 
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aa� kemajuan perusahaan Da lam hal im terfihat bahwa peranan d1klat 

sa'.'lgat penting dalam meningkatkan produklifitas pegawa1 

Disamp ing hal tersebut d1atas labhan iuga berguna untuk 

li'leningkatk an efisiensi seh1ngga prestasi keqa pegawa1 meniad1 semak1n 

b.� k Prestasi kerja yang baik akan mendorong p1mp1nan perusahaan untuk 

"'leningkatkan kanr pegawa1 tersebut keieniang yang leb1h t1ngg1 Untuk 1tulah 

per..Jsahaan penting membuat perencanaan kanr bag1 pegawainya 

Perencanaan kanr int lidak hanya menguntungkan pegawa secara 

perorangan tetapi juga menguntungkan perusahaan Dengan 

mengembangkan pegawa1-pegawa1 untuk Jabatan yang akan datang.Dengan 

adanya perencanaan kanr 1ni maka hal ini akan memudahkan bag1 

p.; usahaan dalam penyusunan tenaga ke�a intern organrsas1 dan 

engurangi biaya tenaga keria dan luar dan seleks1 Suatu strategi 

perencanaan kanr memungkrnkan organisasi mengembangkan dan 

menetapkan pegawa1 dalam iabatannya yang sesuar dengan m1nat, 

tebi..tuhan dan tujuan kanr. Hal ini dapat menambah kepuasan pegawa1 dan 

periamfaatan pegawar secara optimal yang selaniutnya dapat membantu 

e""lpertahankan dan memot1fasi pegawa1. 

Munculnya kond1s1-kond1s1 yang baru dalam perusahaan mendorong 

!a:ia.emen untuk terus memperhat1k an dan menyusun program-progam 
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