
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu modal dasar dari 

perusahaan, oleh karena itu kualitas SDM harus selalu dikembangkan dan 

diarahkan agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Pentingnya 

sumber daya manusia ini perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen karena 

bagaimanapun majunya teknologi saat ini faktor manusia tetap memegang 

peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Manajemen sumber daya 

manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa 

manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau 

manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. 

Sumber daya manusia selalu menjadi bagian terpenting dalam 

perusahaan, bahkan saat ini perannya menjadi lebih penting karena membangun 

daya saing perusahaan (Bohlander et al, 2001). Organisasi dan perusahaan 

dapat memperoleh daya saing melalui sumber daya manusia yang dimilikinya 

bila memenuhi beberapa kriteria berikut ini (Bohlander et al, 2001) 

• Mempunyai nilai tambah. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan 

mempunyai kemampuan untuk meningkatkan efisiensi atau efektifitas 

sehingga meningkatkan daya saing perusahaan. 

• Jumlahnya terbatas. Kemampuan, pengetahuan dan skill yang dimiliki 

sumber daya manusia tidak dipunyai oleh perusahaan kompetitor. 

• Kapabilitas dan kontribusi yang dimiliki sumber daya manusia tidak dapat 

ditiru oleh orang lain 



 2  

• Sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik. SDM merupakan 

sumber keunggulan bersaing ketika sejumlah talenta dapat 

dikombinasikan serta dapat mengerjakan berbagai tugas. 

 

Saat ini pekerjaan dan lingkungan kerja berkembang dengan sangat 

cepat, seiring dengan kemajuan teknologi dan pertambahan kompleksitas 

pekerjaan. Beberapa tahun yang lalu, keahlian yang diperlukan dalam suatu jenis 

pekerjaan relatif stagnan dan tidak berubah, namun saat ini perubahan dapat 

terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Untuk meyeimbangkan keadaan ini 

maka pekerja harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan baik 

agar dapat tetap memberikan kontribusi terhadap tuntutan pekerjaan yang 

diberikan.  

Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah konsep 

yang didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari rekrutmen 

sampai dengan pensiun dimana proses pengambilan keputusan-keputusan 

didasarkan kepada  kompetensi jabatan dan kompetensi individu.. Dengan 

demikian manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi berbeda 

dengan manajemen sumber daya manusia konvensional karena aktivitas dan 

keputusan yang diambil lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan tidak diskriminatif. 

Di dalam organisasi yang baik, standar penilaian kinerja suatu organisasi 

harus dapat diproyeksikan dalam standar kinerja karyawan dalam unit kerja 

tertentu. Evaluasi yang terus menerus dapat dilakukan terhadap kinerja agar 

tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Evaluasi terhadap karyawan 

perlu dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam rangka 

meningkatkan produktivitas karyawan. Penilaian kinerja karyawan yang sudah 
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ada perlu untuk dilengkapi dengan standar kompetensi bagi setiap jenis 

pekerjaan. Organisasi berbasis kompetensi akan mempunyai keuntungan karena 

seluruh proses akan didasarkan kepada sistem penilaian yang lebih adil dan 

tranparan. 

Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan sikap yang 

digunakan untuk meningkatkan perilaku kerja sehingga pada awal tahun 2000 

sebagian besar perusahaan multinasional mulai secara serius 

mempertimbangkan  kompetensi dan perilaku kepemimpinan sebagai sumber 

daya kompetitif dan pada strategi pengembangan perusahaan (van Beek, 2008). 

Hamel dan Prahalad (1994) mengidentifikasi kompetensi inti sebagai keunggulan 

kompetitif untuk dapat bersaing di masa yang akan datang. Secara definisi 

kompetensi inti dijelaskan sebagai gabungan keterampilan dan perilaku yang 

dikembangkan melalui pembelajaran organisasi, yang dihargai oleh pelanggan 

dan sulit untuk ditiru oleh kompetitor dan menjadi salah satu faktor utama dalam 

keberhasilan strategi perusahaan.  

Beberapa penelitian terakhir para peneliti telah menggunakan istilah 

kompetensi untuk lebih menekankan pentingnya untuk menghasilkan pekerjaan 

dengan atribut yang ketat (Armstrong, 1991; Boyatzis, 1982; Kolb, 1984; 

McClelland, 1973; Morgan, 1988; Nordhaug, 1993; Woodruffe, 1990). Boyatzis 

berpendapat bahwa kompetensi kerja adalah karakteristik generik. Terminologi 

generik berarti kompetensi tersebut dapat dipergunakan di berbagai kegiatan 

kerja. Kompetensi kerja adalah suatu karakteristik seseorang yang menjadi 

tujuan, sifat, keterampilan, salah satu aspek dari diri-gambar atau peran sosial, 

atau pengetahuan yang dipergunakannya. Selain itu temuan Boyatzis (1982) 

menunjukkan kinerja yang unggul di tempat kerja biasanya adalah hasil dari 

kompetensi spesifik yang dikombinasikan dengan cara tertentu.  
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Beberapa peneliti telah mengidentifikasi bahwa pekerjaan yang sama 

dapat berbeda hasilnya bila dilakukan oleh orang yang berbeda (Boyatzis, 1982; 

Hoogiemsrta dalam mitrani et al,1992) seperti jumlah penjualan atau keuntungan 

perusahaan yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Hasil yang dicapai oleh 

pekerja di atas standar deviasi dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan 

bagi perusahaan. Hal ini dapat menjelaskan keberhasilan yang dapat diprediksi 

dari pekerja yang mempunyai kinerja di atas rata-rata merupakan kunci untuk 

keberhasilan perusahaan. 

PT Pfizer adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang 

farmasi berbasis riset. Pfizer mendefinisikan bidang usahanya sebagai 

perusahaan yang menemukan, mengembangkan, dan memproduksi obat-obatan 

yang diresepkan kepada manusia dan hewan. Secara operasional perusahaan 

ini bergerak di bidang obat-obatan manusia dan obat untuk hewan. Didirikan 

pada tahun 1849 di New York Amerika Serikat, PT Pfizer saat ini adalah salah 

satu perusahaan terkemuka di dunia dengan jumlah karyawan tercatat sebanyak 

122.200 orang pada tahun 2005 (Wikipedia, 2009).  

PT Pfizer Indonesia resmi beroperasi pada tahun 1969 dengan 

pembukaan kantor dan pendirian pabrik yang berskala produksi dan standar 

internasional. Bersamaan dengan berdirinya PT Pfizer di Indonesia, divisi 

kesehatan hewan atau yang dikenal dengan Pfizer animal health (PAH) yang 

bergerak di bidang kesehatan hewan juga diresmikan mengingat potensi pasar 

peternakan yang sangat besar. Sebagai perusahaan dengan reputasi global PAH 

Indonesia dengan cepat menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang 

kesehatan hewan dan industri pakan. Namun demikian pada tahun 1998, saat 

krisis finansial melanda Indonesia menyebabkan industri peternakan terpuruk ke 

level yang sangat rendah menyebabkan banyak peternak dan perusahaan 

peternakan yang rugi dan terpaksa bangkrut. Keadaan tersebut memaksa 
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manajemen PAH melakukan keputusan untuk menutup kantor perwakilan di 

Indonesia dan menjalankan operasi di Indonesia melalui kantor regional di 

Bangkok, Thailand. Setelah akuisisi PT Upjohn oleh Pfizer Inc serta membaiknya 

perekonomian Indonesia maka pada tahun 2004 manajemen PAH memutuskan 

untuk membuka kembali kantor perwakilan di Indonesia. Saat ini PAH Indonesia 

merupakan salah satu perusahaan multinasional yang terdepan dalam bidang 

kesehatan hewan di Indonesia. 

Industri peternakan di Indonesia bertumbuh dengan tinggi setelah sempat 

terpuruk sewaktu terjadi krisis finansial pada tahun 1998 dengan fokus 

perkembangan bertumpu pada industri peternakan sub sektor perunggasan, sapi 

potong dan kemudian diikuti dengan sapi perah. Sub sektor perunggasan 

menjadi primadona bagi peternak karena modal yang dibutuhkan relatif lebih 

sedikit untuk membuka usaha ini dan lebih banyak di konsumsi oleh masyarakat 

karena harga jual produk unggas relatif lebih terjangkau bagi masyarakat. Sektor 

ini menyumbang 60,3 % sebagai sumber pemenuhan sumber protein hewani di 

Indonesia (Bahri, 2006). Sedangkan untuk peternakan sapi potong dan sapi 

perah dibutuhkan modal yang lebih tinggi yang menyebabkan lebih terjangkau 

pada golongan pengusaha yang mempunyai modal besar.  

Secara umum tingkat konsumsi protein hewani di Indonesia masih relatif 

rendah seperti konsumsi daging ayam potong per kapita di Indonesia pada tahun 

2007 adalah 4,7 kg/tahun dan konsumsi telur per kapita per tahun, Indonesia 85 

butir. Sementara penduduk Thailand dan Malaysia sudah mengkonsumsi daging 

ayam sebanyak 12 kg/tahun dan 36 kg/tahun. Demikian juga dengan konsumsi 

telur ayam, Malaysia dan Thailand masing-masing 112 dan 130 butir.  Konsumsi 

protein hewani Indonesia secara keseluruhan baru mencapai 5.1 gr/kapita/hari 

atau setara dengan 7.7 kg/kapita/tahun (Asohi, 2008). Konsumsi protein 

masyarakat Indonesia baru mencapai 5 gr per hari, padahal untuk meningkatkan 
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kualitas hidup  masyarakat  diperlukan  konsumsi   protein     hewani     sebesar 

26 gr/kapita/hari.  

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terdapat korelasi yang 

positif antara konsumsi protein hewani dengan umur harapan hidup dan 

pendapatan perkapita. Semakin tinggi konsumsi protein hewani penduduk maka 

umur harapan hidup dan pendapatan domestik bruto (PDB) juga semakin tinggi. 

Korea, Brazil, Cina, Philipina, Afrika Selatan sudah memiliki konsumsi protein 

hewani sebesar 20-40 gr perhari/perkapita, usia harapan hidup di negara-negara 

tersebut mencapai 65-75 tahun. Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Jepang dan 

Inggris penduduknya mengkonsumsi protein hewani sebesar 50-80 gram perhari 

mempunyai harapan hidup penduduk sebesar 75-85 tahun. Namun demikian 

Indonesia juga masih berstatus sebagai pengimpor pangan yang cukup besar, 

tercatat selama Maret 2007 sampai dengan Maret 2008 impor sapi potong untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi daging nasional sekitar 650.000 ekor sapi setara 

dengan 29,09 % dari konsumsi daging sapi nasional serta mengimpor rata-rata  

70 % kebutuhan susu nasional (Setyawan,2008).  

Peternakan di Indonesia terbagi ke dalam kelompok industri peternakan 

unggas, sapi potong, sapi perah serta kelompok hewan lain seperti kambing, 

domba dan itik yang jumlahnya tidak terlalu besar dan belum dikelola dengan 

manajemen peternakan profesional. Industri perunggasan merupakan bagian 

pasar yang paling besar dan dapat dibagi ke dalam kelompok breeder (induk 

pembibit), broiler (ayam pedaging) serta layer (ayam petelur). Populasi ayam 

pedaging pada 2008 berjumlah 900 juta ekor dengan produksi daging unggas 

890 juta ton serta populasi ayam petelur sebesar 50 juta ekor dengan produksi 

telur sebesar 1,1 juta ton. Diperkirakan total nilai ekonomi dari sektor 

perunggasan pada tahun 2008 mencapai 36 triliun rupiah. 
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Pada 2005, produksi daging sapi 463.800 ton dengan populasi ternak 

sapi potong 10,4 juta ekor  Indonesia masih mengimpor daging sapi sekitar 3.500 

ton per tahun, sedangkan jumlah sapi bakalan 350.000 ekor per tahun. Strategi 

yang diterapkan Departemen Pertanian untuk mencapai swasembada daging 

(sapi) adalah dengan meningkatkan jumlah sapi 1,5 - 2 juta ekor. Kemudian 

melakukan penjaringan betina produktif 150.000-200.000 ekor per tahun. Betina-

betina produktif dihindari masuk rumah potong. Berdasarkan data statistik 

peternakan, hampir 90 persen usaha peternakan sapi di Indonesia adalah 

peternakan rakyat. Usaha-usaha pembibitan (breeding) ataupun pembesaran 

sapi potong komersial (feedlooter) sejak terjadinya krisis moneter sangat 

berkurang. Mahalnya harga sapi bakalan impor dan rendahnya daya beli 

masyarakat menjadi penyebab tidak berkembangnya usaha ternak. Padahal, jika 

hanya mengandalkan produksi peternakan rakyat, sulit bagi kita untuk dapat 

swasembada daging pada 2010. Swasembada daging yang dimaksud adalah 

swasembada on trend dengan tingkat impor 8,5 persen. Saat ini 28 persen 

daging sapi masih diimpor dari beberapa negara seperti Australia dan New 

Zealand.  

Obat hewan merupakan bagian pendukung dalam pembangunan 

peternakan karena mempunyai fungsi yang penting dalam manajemen 

peternakan yaitu untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Menurut 

peraturan pemerintah No.78/1992 yang dimaksud dengan obat hewan adalah 

yang khusus dipakai untuk hewan. Obat hewan digolongkan ke dalam sediaan 

biologik, farmasetik, premiks serta golongan obat alami (Soehadji,1994). Semua 

obat hewan yang beredar di Inonesia harus telah lulus pengujian di komisi dan 

panitia pengujian obat hewan serta Balai Besar Pengujian Obat Hewan 

(BBPMSOH) serta mendapat nomor registrasi dari Departemen Pertanian 

Republik Indonesia.  
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Saat ini kejadian penyakit yang menyerang hewan ternak relatif 

meningkat dan semakin kompleks faktor penyebabnya. Tantangan ini 

membutuhkan peningkatan manajemen peternakan yang semakin baik serta 

dukungan preparat obat hewan yang berkualitas baik. Dengan tingkat 

pertumbuhan sekitar 8% pertahun, maka industri obat dan kesehatan hewan 

terus menarik minat investor dari dalam dan luar negeri yang dicirikan dengan 

adanya pendaftaran perusahaan baru di departemen pertanian serta pendaftaran 

produk-produk baru dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Pada   tahun    

2008 (Tabel 1) terdapat 678 perusahaan obat hewan di Indonesia dengan total 

nilai transaksi 1,9 trilliun rupiah dengan rincian 62 persen untuk obat-obatan bagi 

unggas, 34 persen untuk hewan besar seperti sapi, domba dan kerbau serta 

sisanya untuk pangsa pasar hewan kesayangan.  

 

 

 

Dari seluruh jumlah perusahaan yang beroperasi di Indonesia sekitar 80 

% perusahaan obat hewan di Indonesia adalah importir dan distributor dengan 

sumber produk obat hewan diimpor dari Amerika Serikat sebesar 50 persen, 

Eropah sebesar 10 persen dan Cina sebesar 40 persen (Setyawan, 2008).  

Tabel 1. Data Perusahaan Obat Hewan di Indonesia 

Perusahaan Obat Hewan Indonesia  2005 2006 2007 2008* 

Importir  197 209 234 240 

Distributor  276 298 329 333 

Produsen  63 69 77 77 

Eksportir  1 1     

PMT  25 26 26 27 

Total  561 602 667 678 
* Data sampai dengan Desember  
Sumber: Seminar Asosiasi Obat Hewan, Desember 2008 
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Sumber daya manusia dalam bidang kesehatan hewan umumnya berasal 

dari Fakultas kedokteran Hewan yang ada di Indonesia. Saat ini terdapat lima 

perguruan tinggi yang membuka fakultas kedokteran hewan yaitu Institut 

Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, 

Universitas Udayana, dan Universitas Syiah Kuala. Setiap tahun terdapat 500 

lulusan dokter hewan yang siap untuk bertugas sesuai dengan minat dan 

keahlian yang dimilikinya. Bekerja di industri kesehatan hewan merupakan salah 

satu pilihan yang tersedia dengan bidang pekerjaan sebagai berikut: 

1. Technical support: bertugas untuk mendukung bagian marketing dan 

penjualan dengan informasi yang bersifat teknis seperti diagnosa penyakit 

dan manajemen pemeliharaan. 

2. Marketing dan pemasaran: bertugas sebagai staf marketing dan pemasaran 

dari perusahaan. Berhubungan dengan peternak untuk mempromosikan dan 

melakukan aktivitas penjualan produk dan jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

3. Registration officer: bertugas untuk mengurus pendaftaran obat hewan di 

instansi yang terkait, melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perijinan, 

importasi barang dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan perijinan. 

4. Staf laboratorium: bertugas untuk melakukan pengujian laboratorium, 

identifikasi dan analisais penyebab penyakit. 

 

Pilihan bekerja di bidang industri obat hewan umumnya dilatarbelakangi 

karena bidang tersebut mampu memberikan pekerjaan setelah kelulusan, 

fasilitas penunjang yang diberikan perusahaan seperti mobil, telepon selular, dan 

komputer portabel (khususnya untuk perusahaan PMA) serta faktor lainnya yang 

menjadi pilihan dari masing-masing individu. Dalam menjalankan tugasnya, 

keahlian dasar yang dibutuhkan dari pekerjaan ini adalah kemampuan 
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mendiagnosa penyakit dan manajemen peternakan secara umum. Khusus untuk 

bidang pekerjaan marketing dan pemasaran obat hewan maka diperlukan 

keahlian tambahan seperti selling skill, communication skill serta keahlian 

pendukung lainnya.  

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha sebagai 

akibat liberalisasi ekonomi dan informasi global, peranan sumber daya manusia 

sebagai faktor penentu utama mampu tidaknya perusahaan untuk bersaing 

secara dinamis dan menguntungkan akan semakin penting. Keunggulan mutu 

bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu SDM yang terdapat 

dalam organisasi tersebut dan dalam hal ini adalah dokter hewan yang bekerja 

dalam perusahaan. Penanganan SDM harus dilakukan secara menyeluruh 

dalam kerangka sistem pengelolaan SDM yang bersifat strategis, terintegrasi, 

serta berkesinambungan. Organisasi juga membutuhkan SDM dengann standar 

kompetensi yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menunjang 

keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berkembangnya industri kesehatan hewan di Indonesia merupakan pasar 

yang potensial bagi PT Pfizer Animal health (PAH) Indonesia. Perkembangan 

industri ini juga akan mendorong PT PAH Indonesia untuk bertambah besar 

secara organisasi dan akan memerlukan tenaga kerja yang handal dan terampil 

pada bidang pekerjaan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan perusahaan. Pada saat ini PT Pfizer Indonesia sebagai induk dari 

unit bisnis Animal health (PAH) telah merumuskan standar kompetensi yang 

akan digunakan untuk aktivitas manajemen sumber daya manusia di PT Pfizer 

Indonesia. Namun demikian standar kompetensi tersebut belum dikembangkan 

untuk divisi Animal health, sehingga diperlukan suatu studi untuk 
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mengembangkan standar kompetensi yang telah ada sehingga sesuai dengan 

kebutuhan unit bisnis animal healthy. Penelitian ini ditujukan untuk merumuskan 

kebutuhan tersebut sehingga dapat digunakan oleh manajemen PT Pfizer Animal 

health Indonesia dalam proses pengembangan sumber daya manusia berbasis 

kompetensi. 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka aspek 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kondisi kompetensi staf PAH saat ini? 

b. Apakah terdapat hubungan antara karkteristik staf PAH dengan 

kompetensi yang dimiliki PAH Indonesia saat ini? 

c. Bagaimana standar soft competency dan technical competency bagi 

setiap jabatan PAH Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh staf PAH Indonesia pada 

saat ini. 

b. Mengidentifikasi hubungan karakteristik staf PAH dengan soft 

competency yang dimiliki oleh PAH saat ini. 

c. Mengembangkan standar kompetensi (soft competency dan technical 

competency) bagi organisasi PAH. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan masukan untuk manajemen dalam rangka 

pengembangan standar soft dan technical competency untuk organisasi 

Pfizer Animal Health Indonesia. 

b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penelitian dalam bidang 

sumber daya manusia. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian tentang manajemen sumber daya manusia merupakan suatu 

penelitian yang komprehensif dan luas. Oleh karena itu penelitian ini ini hanya 

difokuskan kepada pengembangan standar kompetensi di unit bisnis Animal 

Health. 
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