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PELATIHAN 
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN SDM  
BERBASIS KOMPETENSI 

 
 
 

LATAR BELAKANG 
Salah satu tugas utama jajaran manajemen puncak (top executives) dan direktur perusahaan 
adalah merancang dan mengimplementasikan strategi bisnis, termasuk di dalamnya strategi 
dalam mengelola SDM perusahaan untuk mencapai sasaran bisnis, misi dan visi perusahaan. 
Dalam jangka panjang setiap organisasi perusahaan perlu membangun jajaran pegawai sebagai 
sumber keunggulan bersaing perusahaan yang berkelanjutan. Pegawai sebagai human capital 
yang profesional dan berkompetensi tinggi dapat disiapkan menjadi sumber keunggulan 
perusahaan yang berkelanjutan sekaligus sebagai pendukung daya saing perusahaan dalam 
memasuki era globalisasi.  
 
Sesuai dengan lingkungan pasar global yang semakin cepat berubah, jajaran manajemen puncak 
dan anggota direksi perlu selalu mengatur strategi untuk menjaga dan mengupayakan agar 
pegawai organisasi perusahaan unggul, memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang 
dipersyaratkan pekerjaan dan tuntutan lingkungannya. Sehubungan dengan hal tersebut, jajaran 
manajemen puncak perusahaan dan unit bisnis perlu mengenal dan memahami strategi yang 
paling tepat dalam mengelola SDM di lingkungan organisasi perusahaan agar selalu efektif dan 
efisien serta unggul dalam persaingan. 
 
Pelatihan untuk top executives ini dimaksudkan untuk membekali jajaran manajemen puncak 
dan calon manajemen puncak agar memiliki wawasan dan strategi yang sesuai dalam 
mengimplementasikan strategi pengelolaan pegawai terutama dalam perspektif stratejik bisnis. 
Pelatihan ini mencakup dua tema utama. Pertama, bagaimana berpikir strategis dan sistematis 
dalam mengelola SDM pada level perusahaan atau korporasi untuk menghadapi lingkungan 
usaha yang turbulen dan krisis finansial akhir-akhir ini. Kedua, bagaimana mengidentifikasikan 
tindakan-tindakan strategis  yang benar-benar diperlukan dalam mengimplementasikan 
kebijakan perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing perusahaan yang berkelanjutan.  
 
 

TUJUAN 
1. Memperluas wawasan tentang konsep Strategic HRM dalam kaitannya dengan Manajemen 

Strategi Korporasi dalam rangka untuk mencapai sasaran bisnis, misi dan visi Perusahan. 
2. Memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep dan tools manajemen SDM 

stratejik yang  dibutuhkan top executives organisasi dalam mengelola SDM perusahaan 
dalam rangka menukung strategi bisnis dan mencapai visi dan misi perusahaan serta  

3. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam merancang dan mengimplementasikan 
Strategi Manajemen SDM sehingga pimpinan puncak dapat meracik strategi implementasi 
yang paling efektif dan efisien serta dapat memberikan hasil dan dampak optimal. 
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MATERI 
1. Manajemen Stratejik Korporasi dan Manajemen SDM Stratejik (Strategic Human Resource 

Management) 
2. Sumber keunggulan bersaing perusahaan yang berkelanjutan dan strategi 

pengembangannya. 
3. Dua pendekatan utama dalam Strategic HRM dan Penyelarasan Strategi Bisnis Korporasi dan 

Strategi Manajemen SDM dalam membangun sumber keunggulan bersaing perusahaan yang 
berkelanjutan. 

4. Memahami instrumen manajemen SDM mulai dari rekrutasi, seleksi, penempatan, 
pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, penghargaan, hukuman dan terminasi.  

5. Memilih fokus instrumen manajemen SDM yang dibutuhkan perusahaan sesuai dengan 
strategi bisnis, misi, dan visi perusahaan. 

6. Implementasi sistem manajemen SDM sesuai strategi dan mengelola perubahan. 
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