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BAB II  

PERENCANAAN DAN TUGAS PELAKSANAAN 

A. Pengertian Perencanaan Tugas 

Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu (guite) dalam 

berbagai aktivitas organisasi, mengingat perencanaan sebagai guite maka 

perencanakan sebagai langkah awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya 

tujuan organisasi, perencanaan yang baik selalu diupayakan oleh setiap organisasi 

dengan harapkan akan mempermudah dalam setiap langkah-langkah kerja 

kedepan, perencanaan begitu penting bagi organisasi, sehingga setiap organisasi 

akan membuat perencanaan sebaik-baiknya, baik perencanaan tingkat korporasi, 

perencanaan  tingkat deparemen, dan tingkat operasional. 

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, 

karena orrganizing, staffing, directing dan kontroling pun harus terlebih dahulu 

direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan untuk 

masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan dan 

situasi. Perencanaan diproses oleh perencana (planner), hasilnya menjadi rencana 

(plan). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana.
1
 Jadi menurut 

Malayu Hasibuan perencanaan itu bersifat dinamis dimana perencanaan itu 

diproses oleh perencana sehingga menghasilkan sebuah rencana.  

                                                             
1
H. Malayu SP Hasibuan, Dasar  Pengertian dan Masalah,  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2011), h. 91  
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Perencanaan menurut Richard L. Daft berarti mengidentifikasi berbagai 

tujuan untuk kinerja organisasi dimasa mendatang serta memutuskan tugas dan 

penggunaaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. perencanaan 

adalah tindakan yang dilakukanuntuk menentukan tujuan perusahan.
2
Menurut Daft 

perencanaan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan 

mengidentifikasi berbagai tujuan kinerja organisasi, memutuskan tugas dan 

penggunaan sumber daya dimasa mendatang. Perencanaan yaitu pemilihan 

sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, 

bagaimana, dan oleh siapa.
3
Sedangkan menurut Robbins, perencanaan adalah 

suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun 

strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan 

mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kegiatan.  

Perencanaan ini sekaligus menyangkut tujuan (apa yang harus dikerjakan) 

dan sarana-sarana (bagaimana harus dilakukan).
4
Dari pengertian tersebut diatas 

bahwa perencanaan merupakan suatu pemilihan sekumpulan kegiatan dan 

pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, 

bagaimana harus dilakukan, dan oleh siapa yang harus melakukan.  

                                                             
2
Richard L. Daft, Era Baru Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), Ed Ke-9,h.212 

3
Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE-YOKYAKARTA, 1998), Ed.2,h. 77 

4
Stephen P Robbins dan Mary Coulter, Manajemen, (Jakarta: PT Prenhalindo, 1999), Ed ke-6, 

h. 200 
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Menurut Harold Koontzdan Cyril O’Donnel, perencanaan adalah fungsi 

seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-

kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. 

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo perencanaan adalah penentuan segala sesuatu 

sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan.
5
Jadi perencanaan yaitu penentuan segala 

sesuatu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, 

kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif yang ada 

sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan.   

Menurut GR Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta 

dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan 

jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Louis A. Allen, perencanaan adalah 

menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
6
Jadi 

perencanaan merupakan menetukan serangkaian tindakan dengan jalan 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan.  

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah 

suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi di masa 

mendatang, memutuskan tugas, serta menyusun strategi menyeluruh untuk 

                                                             
5
Sukanto Reksohadiprodjo, Dasar-dasar Management, (Yogyakarta: BPFE-

YOKYAKARTA, 1986), Ed-IV, h. 21 
6
Ibid, h.92 
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mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara 

menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. 

Tugas adalah sesuatu yg wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah 

ditentukan untuk dilakukan, Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, 

Pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi 

masing-masing. Tugas juga merupakan wujud dari pertanggung jawaban individu 

ataupun organisasi.
7
Tugas menurut fiedler adalah suatu situasi kerja yang variabel 

membantu menentukan kekuatan seorang manajer.
8
 

Dari pengertian tersebut di atas maka tugas adalah suatu perintah yang telah 

ditentukan untuk dilakukan. Tugas dimaksudkan, kegiatan apa yang harus 

dikerjakan, dengan tuuan dimaksudkan, nilai-nilai yang diharapkan untuk 

diperoleh atau diadakan. 

Perencanaan tugas adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran 

atau tujuan organisasi yang telah menjadi tanggung jawab organisasi, di masa 

mendatang, memutuskan tugas, serta menyusun strategi menyeluruh untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara 

menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. 

Suscatin (Kursus calon pengantin) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan 

berupa pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu 

                                                             
7
http://seputarpengertian.blogspot.co.id, (dikutip tanggal 19 oktober 2015) 

8
Amin Widjaja Tunggal, Kamus Bisnis dan Manajemen, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), h, 

208 

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/
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singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga/keluarga  

supaya dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah.  

Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 

tentang Suscatin bahwa dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, 

perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan 

kehidupan keluarga yang sakinah maka perlu dilakukan Kursus Calon Pengantin.
9
 

Perencanaan tugas suscatin adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan 

berupa pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu 

singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga yang telah menjadi 

tanggung jawab organisasi, dimasa mendatang, serta menyusun strategi 

menyeluruh untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan 

mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kegiatan. 

B. Perencanaan Tugas 

Perencanaan dibuat perlu memperhatikan sifat, manfaat dan kelemahan. 

Harold Koontz dan Cyril O’Donnell mengatakan bahwa perencanaan yang dibuat 

orang haruslah bersifat sebagai berikut: 

1. Menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. 

2. Merupakan dasar tolok fungsi management yang lain yaitu organisasi pengarah, 

koordinasi dan pengawasan. 

                                                             
9
 Sajian Utama, “Reposisi Peran dan Fungsi BP4”, Majalah Bulanan Perkawinan dan 

Keluarga, (No. 458 XXXVIII,2010), h. 7 
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3. Merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam organisasi, baik 

horisontal maupun vertikal. 

4. Efisien, artinya bila dilaksanakan, rencana tersebut dapat mencapai tujuan 

secara berhasil dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
10

 

Maka dari itu jelas sulit untuk membuat suatu rencana yang harus memenuhi 

syarat tersebut. Setiap orang memang tidak boleh meremehkan perencanaan 

karena hal seperti itu merupakan tugas berat sehingga tidak mudah jika dalam 

mengambil keputusan ditentukan secara sepihak. Perencanaan pada hakekatnya 

merupakan pemilihan dari berbagai alternatif tujuan, strategi, kebijaksanaan, 

taktik, prosedur dan program-program. inti dari perencanaan itu adalah pemilihan 

jalan yang akan ditempuh yang merupakan prinsip utama perencanaan. 

Salah satu maksud utama tentang pentingnya perencanaan adalah agar dapat 

melihat tugas-tugas yang dipergunakan untuk meningkatkan pencapaian tujuan 

Suscatin diwaktu yang akan datang, yaitu dapat meningkatkan pembuatan 

keputusan Suscatin yang lebih baik. Ada dua alasan perlunya perencanaan yaitu, 

protective benefits dan positive benefits.
11

Protective benefits merupakan yang 

dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan 

keputusan. Sedangkan positive benefits merupakan dalam bentuk meningkatkan 

sukses pencapaian tujuan organisasi. 

                                                             
10

Amin Widjaja Tunggal, Op.Cit, h. 22 
11

Hani Handoko, Op.Cit, h. 80 
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Ada beberapa manfaat perencanaan yaitu 1) perencanaan dapat membantu 

organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, 2) 

membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama, 3) 

memungkinkan organisasi memahami keseluruhan gambaran tugas lebih jelas, 4) 

membantu organisasi dalam penempatan tanggung jaab lebih tepat, 5) memberikan 

cara pemberian perintah untuk bertugas, 6) memudahkan dalam melakukan 

koordinasi diantara berbagai bagian organisasi, 7) membuat tujuan lebih khusus, 

terperinci dan lebih mudah dipahami, 8) meminimumkan pekerjaan yang tidak 

pasti, dan 9) menghemat aktu, usaha dan dana.
12

 

Beberapa kelemahan perencanaan, yaitu 1) tugas yang tercakup dalam 

perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata, 2) perencanaa cenderung 

menunda kegiatan, 3) perencanaan mungkin terlalu membatasi organisasi untuk 

berinisiatif dan berinovasi, 4) kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan 

oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat 

masalah tersebut terjadi, 5) ada rencana-rencana yang di ikuti cara-cara yang tidak 

konsisten.
13

 

Meskipun jika dilihat dari banyaknya kelemahan perencanaan, namun 

terdapat juga manfaat-manfaat dari perencanaan tersebut. Maka perencanaan ini 

tidak hanya sekedar ada dalam organisasi namun harus dilakukan perencanaan. 

 

                                                             
12

Ibid, h. 81 
13

Ibid, h. 82 
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a. Jenis-jenis Perencanaan 

Menurut Robbins menjabarkan rencana-rencana organisasi adalah 

menurut luasnya (strategi lawan oprasional), kerangka waktu (jangka pendek 

lawan jangka panjang), kekhususan (pengarahan lawan khusus), dan 

penggunaan (dipakai sekali lawan terus-menerus).
14

 

Rencana Strategis Lawan Rencana Oprasional, rencana strategis 

merupakan rencana-rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, menentukan 

sasaran umum organisasi tersebut dan berusaha menempatkan organisasi 

tersebut dalam lingkungannya. Rencana oprasional merupakan rencana yang 

menetapkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. 

Menurut Daft rencana strategis merupakan penentuan aktivitas dan 

alokasi sumber daya organisasi, baik yang berupa modal, personal, ruangan, 

maupun fasilitas, yang diperlukan untuk memenuhi target. Sedangkan rencana 

operasional merupakan rencana yang disusun ditingkat organisasi yang lebih 

rendah untuk menetukan langkah-langkah dan tindakan untuk mencapai tujuan 

operasional dan untuk mendukung rencana taktis.
15

 

Dari uraian tersebut, maka perencanaan operasional merupakan rencana 

yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara menetukan 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang disusun ditingkat organisasi yang 

lebih rendah. 

                                                             
14

Stephen P Robbins dan Mary Coulter , Op.Cit, h. 201 
15

Richard L. Daft, Op.Cit, h. 220 
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Tujuan operasional untuk mengarahkan pegawai dan sumber daya atau 

untuk mencapai apa yang diinginkan, dan memungkinkan bagi organisasi untuk 

berkinerja secara efisien dan efektif. Organisasi juga menggunakan sejumlah 

pendekatan perencanaan, termasuk sasaran, rencana sekali pakai, dan rencana 

tetap. Terdapat tiga perbedaan yang telah diidentifikasikan oleh: kerangka 

waktu, jangkauan, dan apakah rencana-rencana itu mencantumkan serangkaian 

sasaran organisasi yang telah diketahui. Penjelasan dari tiga perbedaan itu ialah 

rencana-rencana operasional cenderung meliputi periode waktu yang pendek, 

seperti rencana bulanan, mingguan, harian. Rencana-rencana stategis cenderung 

mencakup periode waktu yang lama, seperti rencana tiga tahun atau lebih. 

Rencana-rencana itu juga mencakup sudut pandang yang lebih luas dan kurang 

menangani wilayah-wilayah khusus.  

Rencana strategis mencakup perumusan sasaran, sementara rencana 

operasional mengasumsi adanya sasaran. Sedangkan rencana operasional hanya 

merumuskan cara-cara untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Rencana 

Jangka Pendek Lawan Rencana Jangka Panjang,rencana jangka panjang 

merupakan rencana yang menggunakan kerangka waktu diatas tiga tahun.  

Rencana jangka pendek merupakan rencana yang mencakup satu tahun atau 

kurang. Pada hakekatnya rencana jangka panjang itu diatas tujuh tahun, namun 

sewaktu lingkungan-lingkungan organisasi telah menjadi tidak menentu maka, 

definisi jangka panjang itu telah diubah. Artinya ketika kita membayangkan apa 

yang akan kita lakukan dalam kurun waktu tujuh tahun, maka kita dapat mulai 
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merasakan sulitnya menentukan rencana-rencana yang jauh kedepan. 

Sedangkan jangka pendek merupakan periode waktu apa saja yang ada 

diataranya, seperti merancang batas waktu berapa saja yang diinginkannya 

untuk tujuan-tujuan perencanaan.  

Rencana yang Mengarahkan (Directional) Lawan Rencana Khusus 

(Specific), rencana khusus merupakan rencana yang sudah dirumuskan dengan 

jelas dan tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Tidak ada ambiguitas dan 

juga tidak ada kesalah pahaman. Akan tetapi rencana khusus juga mempunyai 

kekurangan, rencana-rencana itu membutuhkan kejelasan dan suatu 

kemampuan meramalkan yang seringkali tidak ada. Maka orang lebih suka 

menggunakan rencana yang mengarah. 

Rencana Direksional merupakan rencana yang fleksibel yang menetapkan 

pedoman umum.Rencana-rencana ini mengarah tetapi tidak mengunci 

organisasi pada sasaran-sasaran khusus atau serangkaian tindakkan. Menurut 

George A Strainer, jenis perencanaan bila dilihat dari unsurnya yaitu: aturan, 

prosedur, anggaran, program, kebijakan, strategi, tujuan, maksud, standar dan 

program.
16

Aturan ialah pernyataan bahwa kegiatan tertentu harus atau tak boleh 

dilakukan dalam situasi tertentu. Prosedur yaitu serangkaian perintah yang 

terperinci untuk menjalankan kegiatan yang berurutan yang sering atau yang 

biasa terjadi.  

                                                             
16

Sukanto, Op.Cit, h. 24 
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Anggaran adalah rencana yang dinyatakan dalam angka-angka, biasanya 

merupakan pernyataan sumber-daya keuangan yang diadakan untuk 

melaksanakan kegiatan khusu tertentu atau merupakan pernyataan alokasi 

sumber-daya berbagai kegiata kegiatan. Program merupakan rencana sekali-

pakai yang meliputi serangkaian kegiatan dan berisi langkah untuk mencapai 

tujuan, mereka yang bertanggung-jawab untuk tiap langkah yang diambil serta 

usulan dan waktu langkah tersebut berakhir. Kebijaksanaan ialah pedoman 

umum untuk mengambil keputusan. Strategi merupakan program yang luas 

untuk mencapai tujuan organisasi sehingga misi terlaksana.  

Tujuan yaitu segala sesuatu yang menjadi arah akhir yang dituju oleh 

organisasi dengan memanfaatkan rencana satu kali pakai dan/atau rencana yang 

terus menerus dipakai. Maksud sebagai bentuk perencanaan pokok suatu 

organisasi. Standard adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa 

suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik 

rekayasa atau teknis yang seragam. 

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis 

perencanaan bila dilihat dari unsurnya yaitu aturan, prosedur, anggaran, 

program, kebijakan, strategi, tujuan, maksud, standar dan program dengan 

menggunakan luasnya (strategi lawan oprasional), kerangka waktu (jangka 

pendek lawan jangka panjang), kekhususan (pengarahan lawan khusus), dan 

penggunaan (dipakai sekali lawan terus-menerus). 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Norma
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
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b. Tahapan-tahapan Perencanaan   

Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan adalah sebuah 

proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. 

Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, karena dalam kenyataannya 

perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen 

lainnya. Sebelum organisasi dapat mengorganisasi, mengarahkan atau 

mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan 

dan arah organisasi. Perencanaan adalah suatau proses yang tidak berakhir bila 

rencana tersebut telah ditetapkan; rencana harus diimplementasikan.
17

 

Berbagai pertanggung jawaban dalam perencanaan tergantung pada 

besarnya dan tujuan organisasi serta fungsi atau kegiatan khusus organisasi. 

Misal, untuk organisasi-organisasi konveksi, lebih cenderung hanya membuat 

rencana-rencana jangka pendek dalam desain dan pembelian, karena kegiatan-

kegiatannya sangat dipengaruhi oleh organisasi-organisasi mode. Tetapi 

perencanaan jangka panjang tetap dibutuhkan untuk penarikan personalia, 

pengembangan teknik-teknik produksi dan sebagainya.  

Bagaimanapun juga manajer hendaknya memahami peranan baik 

perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek dalam kerangka 

perencanaan keseluruhan. Salah satu aspek penting perencanaan adalah 

pembuatan keputusan (decision making), proses pengembangan dan 

penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. 

                                                             
17

Hani Handoko, Op.Cit, h.78 
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Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses 

perencanaan. Adapun tahapan perencanaan sebagai berikut: 

Bagan empat tahap dasar perencanaan 

 

 

 

 

 

Empat Tahap Dasar Perencanaan: 

Ada empat tahap proses dasar perencanaan menurut Hani Handoko dalam 

bukunya yang berjudul manajemen edisi ke-2, yaitu: Tahap Pertama, 

Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan 

keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau 

kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan 

menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tidak efektif. 

Tahap Kedua, Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi 

organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber 

daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena 

tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan 
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organisasi saat ini di analisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan 

rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama 

data keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam 

organisasi.  

Tahap Ketiga, Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. 

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu 

diindentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai 

tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan 

ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang 

mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, 

masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu 

mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. 

Tahap Keempat, Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan 

untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi 

pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian 

alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling 

memuaskan) di antara alternatif yang ada.
18

Setelah mengidentifikasikan 

kemudahan dan hambatan maka organisasi mengembangkan rencana yang telah 

ada guna untuk pencapaian tujuan seperti apa yang diinginkan. 

 

                                                             
18

Ibid, h. 80  
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Daft melihat perencanaan kedalam empat tahapan perencanaan, yaitu: 

menetapkan tujuan, membuat rencana tindakkan, mengevaluasi kemajuan, 

menilai kinerja secara keseluruhan.
19

Menetapkan tujuan, yaitu Tujuan harus 

ditetapkan bersama-sama, kesepakatan bersama antar organisasi yang akan 

menciptakan komitmen terkuat untuk mencapai tujuan. Menetapkan tujuan ini 

melibatkan semua pegawai organisasi bukan hanya  sekadar memperhatikan 

kegiatan harian. Dalam penetapan tujuan perencanaan setidaknya mencakup 

tujuan strategis korporasi, tujuan departemen, tujuan individu. 

Membuat rencana tindakkan, yaitu rencana ini dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan yaitu memberi arah bagi setiap tindakkan yang diperlukan 

dan dibuat untuk para individu. Mengevaluasi kemajuan, ialah evaluasi ini 

secara rutin penting dilakukan untuk memastikan bahwa rencana tindakan ini 

berjalan. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh organisasi sebanyak tiga, enam, atau 

sembilan bulanan. Dari adanya evaluasi yang dilaksanakan memungkinkan 

organisasi untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan target 

dan mengetahui suatu tindakan perbaikan yang diperlukan. Menilai kinerja 

secara keseluruhan, adalah keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam 

mencapai tujuan merupakan bagian dari sistem penilaian kinerja, organisasi 

secara keseluruhan menjadi penentu tujuan untuk periode berikutnya. 
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Richard L. Daft, Op.Cit, h. 224 
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Dari tahapan-tahapan perencanaan yang dikemukakan Hani Handoko dan 

Daft, terdapat tahap perencanaan tindakan, termasuk di dalamnya rencan-

rencana operasional, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana 

sekali pakai adalah serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak 

berulang dalam bentuk yang sama di waktu mendatang. 

Rencana tetap ialah kebijaksanaan, prosedur dan aturan.  Rencana ini 

sekali ditetapkan akan terus diterapkan sampai perlu diubah atau dihapuskan. 

Sekali ditetapkan, rencana tetap memungkinkan organisasi menghemat waktu 

yang digunakan untuk perencanaa dan pembuatan keputusan karena situasi-

situasi yang sama ditangani secara konsisten.
20

Kebijaksanaan (policy) 

merupakan pedoman umum pembuatan keputusan. Kebijaksanaan ialah batas 

bagi keputusan, menentukan apa yang dapat dibuat dan menutup apa yang tidak 

dapat dibuat. Dengan ini, kebijaksanaan dapat menyalurkan pemikiran para 

anggota organisasi agar konsisten dengan tujuan organisasi. 

Kebijaksanaan ditetapkan organisasi karena mereka merasa hal itu akan 

meningkatkan efektivitas organisasi, mereka ingin berbagai aspek organisasi 

mencerminkan nilai-nilai pribadi mereka, atau mereka hendak menjernihkan 

berbagai konflik atau kebingungan yang telah terjadi pada tingkat bawah dalam 

organisasi.
21

 

                                                             
20

Hani Handoko, Op.Cit, h. 89 
21

 Ibid, h. 90 
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Prosedur Standar ialah kebijaksanaan yang dilaksanakan dengan 

pedoman-pedoman yang lebih terperinci. Suatu prosedur memberikan sejumlah 

intruksi yang terperinci untuk pelaksanaan serangkaian kegiatan yang terjadi 

secara teratur. Prosedur yang tidak sangat berguna untuk;1) menghemat usaha 

manajerial, 2) memudahkan pendelegasian wewenang dan penempatan 

tanggung jawab, 3) menimbulkan pengembangan metode-metode operasi yang 

lebih efisien, 4) memudahkan pengawasan, 5) memungkinkan penghemat 

personalia, dan 6) membantu kegiatan-kegiatan koordinasi. 

Aturan (rules atau regulations) adalah pernyataan (ketentuan) bahwa 

suatu kegiatan tertentu harus atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. 

Aturan ini digunakan untuk mengimplementasikan rencana-rencana lain dan 

biasanya merupakan hasil kebijaksanaan yang diikuti dalam setiap kejadian. 

Dalam melaksanakan suatu aturan, para anggota organisasi tidak mempunyai 

pilihan melainkan harus mematuhinya.
22

 

Aturan merupakan pernyataan yang telah ditentukan dalam suatu kegiatan 

dengan hasil kebijaksanaan dalam setiap kejadian, untuk mengimplementasikan 

rencana-rencana lain, serta para anggota harus mengikuti peraturan yang telah 

dibuat tersebut. 
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c. Proses Perencanaan 

Bagan Proses Perencanaan menurut Ricard L Daft 

 

Proses Perencanaan menurut Ricard L Daft 

Proses perencanaan dimulai ketika kepala organisasi membuat rencana 

organisasi keseluruhan dengan menentukan misi dan tujuan strategis 

(organisasi) dengan jelas. Kedua, mereka menerjemahkan rencana dan sasaran 

teknis, membuat peta strategi untuk menyelaraskan tujuan, menyusun rencana 

kontingensi dan skenario, serta membentuk tim intelejen untuk menganalisis 

isu-isu utama persaingan. 

1. Membuat Rencana

- Menentukan visi dan misi

- Menetapkan tujuan

2. Menerjemahkan Rencana

- Membuat rencana dan sasaran
taktis

-Memetakan strategi

-Membuat rencana Kontingensi dan
skenario

-Membentuk tim intelijen

3. Merencanakan Operasi

- Membuat tujuan dan rencana
operasional

- Memilih ukuran dan target

- menentukan tujuan abadi

-membuat perencanaan krisis

4. Melaksanakan Rencana

- Manajemen bersasaran

-Panel instrumen kinerja

-Rencana sekali pakai

-Tanggung jawab
terdesentralisasi

5. Memonitor dan
Mepelajari

- Mengevaluasi perencanaan

- Mengevaluasi operasi
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Ketiga, para kepala organisasi menjabarkan faktor-faktor operasional 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ini mengharuskan mereka untuk 

membuat tujuan dan rencana operasional, memilih ukuran dan target untuk 

mengetahui apakah segala sesuatu berjalan semestinya. Keempat, menetapkan 

tujuan abadi (stretch goals) dan perencanaan krisis yang diperlukan. Sarana 

untuk melaksanakan rencana meliputi manajemen bersasaran, panel instrumen 

kinerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab terdesentralisasi. Terakhir, 

para kepala organisasi secara rutin mengevaluasi rencana untuk belajar dari 

hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Dengan demikian 

proses baru perencanaanpun dilakukan.
23

 

Menurut Manullang proses perencanaan untuk membuat suatu rencana 

ada beberapa tindakan yang harus dilalui yaitu menetapkan tugas dan tujuan, 

mengobservasi dan menganalisa, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, 

membuat sintesa, dan menyusun rencana.
24

 Menetapkan tugas dan tujuan 

adalah dua pengertian yang mempunyai hubungan yang sangat erat, merupakan 

anak kembar siam. Dalam membuat sesuatu rencana pertama-tama kita harus 

menetapkan tugas dan tujuan. Sesuatu rencana tidak dapat diformulir, sebelum 

ditetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi tugas dan apa yang menjadi tujuan. 
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Richard L. Daft, Op. Cit,  h.216 
24

M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 199),h. 52  
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Mengobservasi dan menganalisa, setelah tugas dan tujuan sesuatu 

organisasi sudah ditetapkan maka langkah berikutnya ialah mencari atau 

mengobservasi faktor-faktor yang mempermudah pencapaian tujuan. Bila 

faktor-faktor tersebut sudah terkumpul, lalu dianalisa, untuk dapat menetapkan 

mana yang masih efektif dipergunakan pada masa yang akan datang. Bila data-

data tersebut sudah diperoleh, maka kemudian dianalisa, untuk menetapkan 

apakah faktor tersebut masih efektif juga digunakan untuk masa depan.  

Mengadakan Kemungkinan-kemungkinan, tersedianya bahan-bahan yang 

diperoleh pada langkah terdahulu, memberikan perencanaan dapat membuat 

beberapa kemungkinan untuk mencapai tujuan organisasi. Membuat sintesa 

terdapatnya beberapa kemungkinan-kemungkinan untuk mendapat sesuatu 

tujuan memaksa si pembuat rencana harus memilih berbagai alternatif itu.  

Sela-sela yang negatif dari masing-masing kemungkinan dibuang, dan 

unsur-unsurnya yang positif diambil, sehingga diperoleh sintesa dari beberapa 

kemunginan itu. Secara teoretis dapat dipahami bahwa sebuah perencanaan 

melalui 4 (empat) tahapan yaitu menetapkan tujuan, membuat rencana tindakan, 

mengevaluasi kemajuan, dan menilai kinerja secara keseluruhan. Dari setiap 

tahapan tersebut melalui suatu proses yang diawali dengan membuat rencana, 

menerjemahkan rencana, merencanakan operasi, melaksanakan rencana, serta 

memonitor dan mempelajari. Tahapan dan proses perencanaan tersebut bila 

dilaksanakan dimungkinkan apa yang menjadi tujuan suatu organisasi akan 

tercapai.   
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d. Karakteristik Program Efektif 

Karakteristik program Suksesi Perencanaan (SP) & Manajemen (M) yang 

paling berkontribusi secara efektif, menurut William J. Rothwell
25

 memerlukan 

banyak waktu untuk bermusyawarah sehingga diperoleh jawaban-jawaban dari 

setiap pertanyaan itu. Kemudian bandingkan jawaban dari setiap pertanyaan itu 

dengan daftar karakteristik sebagai berikut: 

 Karakteristik 1: Partisipasi dan Dukungan Top Manajemen. Partisipasi dan 

dukungan manajemen puncak harus jelas dan bersungguh-sungguh. 

Keterlibatan pimpinan dan anggota lain dari organisasi harus dapat 

memberikan memotivasi pada peserta lainnya dan memastikan bahwa 

anggota lain dari tim manajemen meluangkan waktu dan berusaha untuk 

perbaikan perencanaan program. Tanpa perhatian manajemen puncak 

(CEO), SP & M mungkin akan menerima jauh lebih sedikit perhatian 

daripada saat tidak di organisasi tersebut. 

 Karakteristik 2: Needs-Driven dengan Tolak ukur Eksternal. beberapa usaha 

harus dilakukan untuk membandingkan praktik terbaik dalam organisasi 

dengan organisasi lain di mana para pemimpin merasa perlu untuk bertindak 

atas suatu masalah. 

 Karakteristik 3: Fokus Perhatian. Pemimpin organisasi seharusnya tidak 

memungkinkan perencanaan suksesi terjadi berjalan sendiri. Upaya 

                                                             
25 William J. Rothwell, Effective succession planning : ensuring leadership continuity and 

building talent from within, (Amerika: Amacom, 2005), h. 56-58. 
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sistematis adalah difokuskan pada percepatan pengembangan individu 

dengan memverifikasi potensi kemajuan program. Perlu ditekankan bahwa 

baiknya kinerja yang sukses bukan pada satu jaminan tingkat, atau bahkan 

indikator, sukses di tingkat yang lebih tinggi dari tanggung jawab. 

 Karakteristik 4: Dedikasi Responsibility yaitu tanggung jawab untuk 

melaksanakan tugas yang diberikan. Jika tujuan layak untuk mendapatkan 

perhatian, seseorang harus bertanggung jawab untuk mencapai itu dan 

bertanggung jawab untuk konsekuensi itu.  

 Karakteristik 5: Suksesi Perencanaan dan Manajemen untuk semua tingkatan 

SP & M harus diperluas ke semua tingkatan manajemen organisasi. 

Perhatian terbesar ditekankan pada manajemen tingkat bawah. Dalam kasus 

lain, perhatian dikhususkan untuk tingkat kebutuhan bisnis. 

 Karakteristik 6: Pendekatan Sistematis. Merupakan proses untuk 

memusatkan perhatian pada perencanaan sukses. 

 Karakteristik 7: Perbandingan Kinerja saat ini dengan Potensi Masa Depan. 

Suksesi manajemen seharusnya tidak menjadi fungsi favorit pribadi, 

senioritas, atau bahkan menunjukkan track record. Sebaliknya, organisasi 

harus memiliki beberapa sarana yang digunakan untuk membandingkan 

kinerja pekerjaan dan potensi masa depan. Organisasi harus mengidentifikasi 

tingkat perkembangan bakat individu. 

 Karakteristik 8: Klarifikasi Kebutuhan Pergantian Top Manajemen. 

Pemimpin organisasi harus melakukan upaya untuk menentukan rencana 
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pensiun dari pejabat kunci. (Dalam buku ini istilah pekerjaan pejabat kunci 

mengacu pada individu saat menduduki posisi kunci). Dengan cara itu, 

organisasi ini lebih mampu untuk mengidentifikasi rentang waktu 

perkembangan untuk posisi kunci tertentu. 

 Karakteristik 9: Kewajiban Mengidentifikasi dan Menyiapkan Penerus. 

Setiap eksekutif harus bertanggung jawab, dan mempertanggung jawabkan, 

dalam mengidentifikasi dan mempersiapkan penerus. 

 Karakteristik 10: Menyusun dan Mengarahkan Pengembangan Program 

Khusus. Individu yang dianggap memiliki potensi dituntut untuk 

berpartisipasi dalam program-program pengembangan yang direncanakan 

untuk mempersiapkan mereka pada masa depan. Program semacam ini 

sering digunakan disejumlah besar organisasi dan program ini dapat 

diperpanjang pada tahun-tahun berikutnya. Program pengembangan tersebut 

dapat dilihat dalam tiga tahap,  Pertama, ada kelompok yang memiliki 

potensi besar. Dalam kelompok ini diajarkan keterampilan manajemen 

umum. Kedua, mereka berpartisipasi dalam penyesuaian-penyesuaian mode 

sesuai dengan perubahan, pengembangan on-the-job secara intensif, dan 

mereka yang menduduki posisi penting diberikan kursus khusus. Ketiga, 

mereka yang menduduki posisi penting secara hati-hati dipersiapkan untuk 

posisi yang lebih senior. 

 Karakteristik 11: Mengembangkan Karyawan yang Berpotensi Tinggi. 

Organisasi seharusnya tidak menekankan pada pelatihan online atau 
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pengembangan off-the-job dengan mengesampingkan pengalaman. Untuk 

alasan ini, karyawan yang berpotensi tinggi diharapkan untuk berhasil juga 

berpartisipasi dalam program pengembangan. 

 Karakteristik 12: Siapa, Apa, Kapan, Dimana, Mengapa, dan Bagaimana 

Program Pengembangan. Organisasi besar memiliki pengalaman dalam 

program pengembangan sehingga pemimpin organisasi terbiasa menghadapi 

lingkungan masa depan organisasi. Penekanan utama dari beberapa program-

program pengembangan. Dari program tersebut peserta menjadi jauh lebih 

luas pengetahuannya tentang apa budaya organisasi, kapan mereka 

melakukannya, di mana kegiatan yang terkait dengan bisnis dilakukan, 

mengapa layak dilakukan, dan bagaimana mereka mencapainya. Dengan 

cara ini, program pengembangan internal menekankan pada pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan tentang organisasi dengan program 

pengembangan ini organisasi akan mencapai tingkat efektifitas yang tinggi. 

 Karakteristik 13: Pengembangan Experience Mendorong Munculnya 

Pertanyaan Kritis. Top manajer yang menangani karyawan dengan potensi 

yang tinggi menemukan bahwa mereka kadang-kadang dihadapkan dengan 

pertanyaan-pertanyaan kritis tentang ''cara kita untuk selalu melakukannya.'' 

pertanyaan Kritis mendorong berpikir kreatif top manajer, dan karyawan 

yang berpotensi tinggi. 

 Karakteristik 14: Perencanaan Suksesi Menekankan pada Kualitas Tinggi 

untuk Melampaui Level Pekerjaan Berikutnya. Program SP & M bukan 
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sekedar menekankan pada persiapan individu untuk berpindah dari satu 

tempat ke tempat yang lebih tinggi berikutnya. Sebaliknya, SP & M 

menekankan pada pengembangan kompetensi yang mengarah pada 

kemajuan pekerjaan yang memiliki kemampuan luar biasa, dengan 

demikian, strategi jangka panjang cenderung membangun kompetensi yang 

sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai bisnis organisasi. 

 Karakteristik 15: Penekanan Mentoring Formal. mentoring dan pembinaan 

menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. diakui bahwa 

perkembangan individu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan kerja on-

the-job daripada off-the-job, pendidikan, atau pengembangan experiences. 

Mentoring terjadi ketika ada seorang junior dibentuk sensitifitas dan 

intuitisitas senior yang mengerti dan memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan junior.  


