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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu aset organisasi memegang 

peranan yang sangat penting dalam menciptakan keunggualan bersaing (competitive 

advantage) organisasi. SDM selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena SDM menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan 

organisasi. Tujuan tersebut tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif SDM 

bagaimanapun canggihnya aset-aset lain yang dimiliki oleh organisasi (Priansa 2014).  

Sebuah survei di tahun 2014 yang dilakukan oleh The Conference Board (TCB 

2014), yang diikuti oleh 1,020 CEO diseluruh dunia sebagai responden, melaporkan 

bahwa tantangan bisnis global terbesar yang dihadapi oleh organisasi dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya pada saat ini adalah kebutuhan akan SDM handal. Hasil 

survei tersebut ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: The Conference Board 2014 

Tabel 1 memperlihatkan hasil survei yang konsisten selama dua tahun terakhir 

yang menunjukkan kebutuhan akan SDM selalu menempati peringkat pertama sebagai 

tantangan bisnis global yang paling dominan yang harus dihadapi oleh organisasi saat 

ini. Bahkan tantangan yang terkait SDM ini masih lebih tinggi daripada tantangan 

seputar pelanggan, inovasi dan operasional yang biasanya menjadi perhatian utama dari 

organisasi. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya ketersediaan SDM sebagai 

penggerak kinerja perusahaan. Noe et al. (2010) menyatakan bahwa berbagai tantangan 

SDM yang dihadapi oleh organisasi berkaitan dengan hal-hal berikut: 

1. Tantangan Kesinambungan Bisnis 

Kesinambungan bisnis mengacu pada kemampuan organisasi untuk bertahan 

dan menghadapi lingkungan persaingan dinamis. Kesinambungan bisnis bergantung 

pada kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki 

kepentingan untuk melihat keberhasilan organisasi. Untuk menghadapi tantangan 

kesinambungan bisnis, organisasi harus terlibat dalam praktik-praktik manajemen 

sumber daya manusia (MSDM) guna memenuhi kebutuhan organisasi dalam jangka 

Tabel 1 Top 10 global business challenges 

Global challenges 2012 2013 2014 

Human capital 2 1 1 

Customer relationship 7 4 2 

Innovation 1 3 3 

Operational excellence - 2 4 

Corporate brand & reputation 9 8 5 

Global political/ economic risk 3 5 6 

Government regulation 4 6 7 

Sustainability 8 9 8 

Global/ international expansion 5 7 9 

Trust in business - 10 10 
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pendek dan disaat bersamaan dapat membantu memastikan keberhasilan organisasi 

dalam jangka panjang.  

2. Tantangan Global 

Banyak organisasi yang harus siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan 

dari seluruh dunia. Perusahaan harus mempertahankan pasar domestiknya dari para 

pesaing asing dan memperluas ruang lingkupnya agar dapat mencakup pasar global. 

3. Tantangan Teknologi 

Organisasi dapat memperoleh keuntungan jika menggunakan teknologi-

teknologi terbarukan, seperti teknologi manufaktur berbantuan komputer, sistem 

pakar dan internet. Teknologi-teknologi baru tersebut mendorong SDM untuk 

bekerja lebih cerdas sekaligus menyediakan produk dan jasa bermutu tinggi serta 

lebih efisien bagi pelanggan.  

Berdasarkan hal-hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan akan 

SDM handal dan tuntutan peran MSDM selaku pengelola SDM disetiap organisasi 

menjadi sangat vital. Untuk menghadapi tantangan bisnis global pada saat ini MSDM 

tidak bisa berperan hanya sebagai unit operasional atau administrasi kepegawaian, 

melainkan MSDM harus berperan lebih strategik (MSDM strategik).  

MSDM berperan strategik ketika dapat membantu organisasi untuk mencapai 

kinerja terbaik dan berdampak kepada keberlangsungan bisnis organisasi dalam jangka 

panjang (long-term impact) (Mangkuprawira 2011). Memang MSDM ini tidak secara 

langsung memberikan dampak keuangan bagi perusahaan sebagaimana yang dilakukan 

oleh manajemen pemasaran. Namun, MSDM berkontribusi dalam mengelola kinerja 

karyawan melalui sistem dan kebijakan yang dibuatnya, yang mana pada akhirnya akan 

tercermin melalui kinerja karyawan yang diberikan bagi perusahaan. Tindakan utama 

dari MSDM Strategik adalah bagaimana menerjemahkan strategi bisnis menjadi 

prioritas dalam pengelolaan SDM (Ulrich 1997).   

Beberapa dekade terakhir peran MSDM telah mengalami perubahan dalam hal 

pengurangan biaya (cost efficency) dan peningkatan efektifitas operasional MSDM. 

Namun, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MSDM tersebut belumlah dikatakan 

strategik apabila perubahan tersebut tidak dikaitkan atau tidak diselaraskan dengan 

kebutuhan bisnis organisasi. Ulrich et al. (2012) menjelaskan evolusi peran MSDM ke 

depan akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman MSDM terhadap bisnis yang 

dijalankan, harapan para stakeholders dan strategi organisasi. Evolusi peran MSDM 

dari waktu ke waktu menurut Ulrich et al. (2012) dijelaskan dalam Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: Ulrich et al. (2012) 

Gambar 1 Human Resources evolution 
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Gambar 1 menunjukkan gelombang pertama adalah HR Administrative Utility, 

MSDM berperan sebagai fungsi administratif atau operasional kepegawaian: mendata 

kehadiran karyawan (absensi), penggajian, daftar cuti, lembur, dan sebagainya. 

Gelombang kedua HR Functional Expertise, MSDM berperan sebagai ahli pengelola 

SDM: rekrutmen SDM yang handal, pelatihan dan pengembangan, pengelola kinerja 

(performance management), manajemen kompensasi, hubungan industrial, dan 

sebagainya. Gelombang ketiga HR Strategy, MSDM berperan sebagai fungsi yang 

strategik, yaitu menyelaraskan strategi MSDM dengan strategi bisnis  perusahaan. 

Gelombang keempat HR Outside-In, MSDM berperan sebagai fungsi yang 

menyelaraskan strategi MSDM dengan strategi bisnis dan memenuhi harapan para 

stakeholders: pemegang saham, pelanggan, manajer puncak, manajer lini dan karyawan. 

Gelombang pertama dan kedua merupakan peran MSDM sebagai fungsi operasional   

atau day-to-day activity. Sedangkan gelombang ketiga dan keempat merupakan bentuk 

dari peran MSDM yang berfokus kepada peran strategik (strategic focus) yang 

memberikan dampak bagi keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.   

Mathis dan Jackson (2001) menjelaskan selama tahun 1990-an, para eksekutif 

telah melakukan studi terkait dengan rekayasa ulang (reenginering) peran MSDM di 

perusahaan. Mereka menemukan fungsi tradisional MSDM mulai berubah menjadi 

fungsi yang strategik dan proaktif. Pergeseran peran MSDM ini dijelaskan dalam  

Gambar 2. 
      

        Fungsi Tradisional MSDM   Munculnya Praktik MSDM Baru  
      

 Berfokus pada administrasi   Berfokus pada strategi  
      

 Reaktif   Proaktif  
      

 Terpisah dan terisolasi dari misi 

perusahaan 

  Bagian kunci dari misi organisasi  

      

 Berfokus pada produksi   Berfokus pada pelayanan  
      

 Fungsi organisasi berdasarkan 

kewenangan secara vertikal  

  Proses dasar organisasi umumnya 

berdasarkan tanggung jawab 
horisontal dan tim corporate yang 

terdiri dari para ahli 

 

      

 SDM sebagai biaya   SDM sebagai investasi  
      

 

Sumber: Mathis dan Jackson (2001) 

Gambar 2 Pergeseran peran MSDM 

Gambar 2 menunjukkan telah terjadi pergeseran peran MSDM yang semula 

berfokus kepada administrasi menjadi berfokus kepada strategi. Selain itu peran MSDM 

yang baru menghendaki peran MSDM yang lebih proaktif, merupakan bagian kunci dari 

misi organisasi, berfokus kepada pelayanan, prinsip dasar organisasi umumnya 

berdasarkan tanggung jawab horisontal dan tim corporate terdiri dari para ahli serta 

menganggap SDM sebagai investasi.  

Divisi SDM Bank XYZ (selanjutnya disebut MSDM Bank XYZ) sebagai fungsi 

kerja yang terkait dengan pengelolaan SDM di Bank XYZ telah mencanangkan visi 

baru yaitu “MSDM Ingin Dikenal Sebagai MSDM Strategic Business Partner Yang 

Terpercaya”. Visi sebagai mitra strategik ini telah dicantumkan  dalam rencana bisnis 

mereka yang dimulai sejak tahun 2014 (Rencana Bisnis Divisi SDM Bank XYZ 2014). 
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Rencana bisnis MSDM Bank XYZ dijelaskan dalam HR milestone Bank XYZ pada 

Tabel 2. 
 

Tabel 2 HR milestone Bank XYZ 

2007-2010 2011-2013 2014-2017 

HR administration & 

process improvement 

 

Organization & 

performance 

sustainabilty 

Strategic Business 

Partner 

 

Consolidation to meet basic 

requirements 

Developing to meet 

Regional standard 

Strengthening & 

strategic alignment 

Sumber: Rencana bisnis divisi SDM Bank XYZ (2014) 

Tabel 2 menjelaskan dengan dicanangkannya visi baru ini, maka MSDM Bank 

XYZ menghendaki Perubahan peran menjadi MSDM strategik. Sehingga MSDM dapat 

menjadi bagian inti dari organisasi dengan menyeleraskan strategi MSDM dengan 

strategi organisasi secera keseluruhan. Alasan dilakukannya Perubahan peran MSDM 

strategik di Bank XYZ yaitu untuk menghadapi tantangan global yang sedang dihadapi 

oleh industri perbankan di Indonesia. Salah satu tantangan global di dunia perbankan 

tanah air adalah terjadinya liberalisasi mobilitas tenaga kerja ahli perbankan di negara-

negara ASEAN sebagai akibat dari diberlakukannya integrasi sektor perbankan ASEAN 

(Ikatan Bankir Indonesia 2013). 

MSDM Bank XYZ menyelenggarakan sebuah forum di bulan April 2014, dalam 

forum tersebut MSDM Bank XYZ melakukan survei kepada para manajer lini dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran MSDM dalam mendukung strategi bisnis 

bank. Survei ini diikuti oleh para manajer lini Bank XYZ sebanyak 53 orang dari 

berbagai segmen bisnis. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner Human 

Resources Role Assessment (HRRA) yang dibuat oleh Ulrich dan Corner (1997). Survei 

dengan kuesioner HRRA ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran MSDM saat ini 

sudah fokus kepada peran strategik (future/strategic focus) yaitu strategic partner dan 

change agent ataukah peran MSDM masih berfokus kepada peran operasional (day-to-

day/operational focus) yaitu administrative expert dan employee champion. Hasil survei 

ditunjukkan pada Gambar 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Survei HRRA Bank XYZ 2014 

Gambar 3 Hasil survei HRRA secara keseluruhan 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa secara keseluruhan peran MSDM baik sebagai 

strategic focus maupun sebagai operational focus masih belum memenuhi harapan para 

manajer lini. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesenjangan (gap) antara nilai kinerja 

dengan harapan yang cukup tinggi. Jika dibandingkan antara keduanya, maka peran 

MSDM Bank XYZ secara umum masih lebih didominasi oleh peran operasional (day-

to-day/operational focus) daripada peran strategik (future/strategic focus). Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penilaian terhadap kinerja operasional masih lebih tinggi daripada 

kinerja strategik. Hasil survei disetiap segmen bisnis juga menunjukkan tren yang sama 

disetiap segmen bisnis Bank XYZ. Semua segmen memberikan penilaian yang relatif 

sama yaitu secara keseluruhan peran MSDM baik sebagai strategic focus maupun 

sebagai operational focus masih belum memenuhi harapan para manajer lini. Tingkat 

kesenjangan (gap) antara nilai kinerja dengan harapan cukup tinggi. Peran MSDM Bank 

XYZ secara umum masih lebih didominasi oleh peran operasional (day-to-day/ 

operational focus) daripada peran strategik (future/ strategic focus). Fakta yang 

dihasilkan dari survei HRRA menunjukkan bahwa walaupun visi sebagai “MSDM 

strategic business partner” telah dicanangkan, namun efektifitas peran strategik MSDM 

Bank XYZ belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini mengindikasikan MSDM Bank XYZ 

masih harus melakukan perubahan atau Perubahan supaya peran strategik dapat segera 

terwujud.  

MSDM strategik menuntut perubahan pada struktur fungsi MSDM. Untuk 

menjalankan peran strategik, struktur MSDM setidaknya harus memiliki tiga fungsi 

utama (triangel model) Ulrich et al. (2009) yang meliputi:  

1. Business partner yang menjalankan fungsi sebagai mitra bagi para manajer lini untuk 

membuat strategi organisasi, menciptakan nilai tambah dari kapabilitas organisasi, 

dan kebutuhan organisasi lainnya terkait dengan SDM. 

2. Center of expertise yang menjalankan fungsi sebagai pembuat kebijakan atau 

program MSDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

3. Shared service center yang menjalankan fungsi administrasi kepegawaian. 

Mathis dan Jackson (2001) menjelaskan setidaknya terdapat tiga fungsi utama dari 

MSDM strategik dalam organisasi. Fungsi MSDM telah melebar dan lebih strategis dari 

hanya sekedar administratif dan operasional. Fungsi lama MSDM tetap dilakukan dan 

fungsi baru MSDM terkait dengan isu-isu bisnis modern harus dilaksanakan. Fungsi 

MSDM strategik menurut Mathis dan Jackson (2001) meliputi: fungsi administratif 

yang berfokus untuk proses administrasi dan penyimpanan data, fungsi operasi yang 

berfokus untuk menjalankan kegiatan atau operasional MSDM dan fungsi strategi yang 

berfokus pada strategi organisasi secara luas.    

Struktur organisasi MSDM Bank XYZ telah mengadaptasi ketiga fungsi utama 

MSDM strategik sebagaimana yang dimodelkan oleh Ulrich et al. (2009), Mathis dan 

Jackson (2001) tersebut. Struktur organisasi MSDM Bank XYZ terbagi kedalam 

beberapa divisi yang menjalankan ketiga fungsi MSDM strategik. Divisi-divisi dalam 

fungsi MSDM Bank XYZ, terdiri dari:  

1. Divisi HR Business Partner and Organization Development yang menjalankan fungsi 

business partner dan pengembangan organisasi. 

2. Divisi Learning and Development yang menjalankan fungsi center of expertise. 

Berperan dalam pelatihan dan pengembangan SDM. 

3. Divisi Performance and Rewards yang menjalankan fungsi center of expertise. 

Berperan dalam manjemen kinerja dan kompensasi. 
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4. Divisi Operational, System and Services yang menjalankan fungsi shared service 

center. Berperan dalam administratif, pelayanan atau transaksional.  

5. Divisi Industrial Relation yang menjalankan fungsi shared service center. Yang 

berperan dalam hubungan industrial baik dengan pihak internal maupun eksternal 

organisasi. 

Struktur organisasi MSDM Bank XYZ telah mengadaptasi fungsi-fungsi MSDM 

strategik, namun mengacu pada hasil survei internal HRRA, fungsi MSDM Bank XYZ 

belum menjalankan peran yang strategik secara efektif. Untuk itu diperlukan Perubahan 

MSDM Bank XYZ lebih lanjut dengan cara melakukan evaluasi terhadap efektifitas 

kinerja dari ketiga fungsi MSDM untuk menjalankan peran yang strategik.   

 

 

Perumusan Masalah 

Mengacu pada hasil survei internal HRRA yang menyatakan MSDM Bank XYZ 

belum menjalankan peran MSDM strategik secara nyata, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian yaitu untuk menjalankan peran MSDM strategik sebagaimana yang 

telah dicanangkan dalam visi dan rencana bisnis, maka MSDM Bank XYZ perlu 

melakukan perubahan dengan cara melakukan evaluasi terhadap efektifitas kinerja dari 

ketiga fungsi MSDM strategik (business partner, center of expertise dan shared service 

center). Rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas kinerja dari fungsi MSDM Bank XYZ sebagai business 

partner guna menjalankan peran MSDM strategik ditinjau dari kriteria evaluasi yang 

ditentukan? 

2. Bagaimana efektivitas kinerja dari fungsi MSDM Bank XYZ sebagai center of 

expertise guna menjalankan peran MSDM strategik ditinjau dari kriteria evaluasi 

yang ditentukan? 

3. Bagaimana efektivitas kinerja dari fungsi MSDM Bank XYZ sebagai shared service 

center guna menjalankan peran MSDM strategik ditinjau dari kriteria evaluasi yang 

ditentukan?  

4. Perbaikan apakah yang perlu dilakukan dalam proses perubahan peran MSDM 

strategik di Bank XYZ?  

 

 

Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan,  

maka disusun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi efektivitas kinerja dari fungsi MSDM Bank XYZ sebagai business 

partner guna menjalankan peran MSDM strategik ditinjau dari kriteria evaluasi yang 

ditentukan? 

2. Mengevaluasi efektivitas kinerja dari fungsi MSDM Bank XYZ sebagai center of 

expertise guna menjalankan peran MSDM strategik ditinjau dari kriteria evaluasi 

yang ditentukan? 

3. Mengevaluasi efektivitas kinerja dari fungsi MSDM Bank XYZ sebagai shared 

service center guna menjalankan peran MSDM strategik ditinjau dari kriteria 

evaluasi yang ditentukan? 
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4. Merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses 

perubahan peran MSDM strategik di Bank XYZ. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya : 

1. Bagi peneliti sendiri, memberikan wawasan dan pemahaman lebih jauh mengenai 

pentingnya peran MSDM strategik, meningkatkan kemampuan analisis dalam 

mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi alternatif bagi pengembangan 

peran MSDM strategik di Bank XYZ.    

2. Bagi dunia praktisi khususnya Bank XYZ, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukkan dan pertimbangan dalam melakukan proses 

perubahan  peran MSDM strategik. 

3. Bagi dunia akademis atau peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan 

terkait dengan perubahan peran MSDM strategik. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi atas proses perubahan peran MSDM 

strategik di Bank XYZ. Proses perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

dengan cara melakukan evaluasi terhadap efektifitas kinerja di tiga fungsi MSDM Bank 

XYZ dalam menjalankan peran strategik. Tiga fungsi MSDM strategik yang diteliti 

adalah fungsi MSDM sebagai business partner, center of expertise dan shared service 

center. Sesuai ruang lingkup penelitian ini, variabel penelitian dibentuk atau ditentukan 

dengan mengacu pada kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

ketiga fungsi MSDM.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




