
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang memberikan 

komitmen untuk penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tahun 2016 

merupakan tahun awal diberlakukannya kesepakatan MEA, maka masyarakat 

Indonesia harus berbenah diri agar dapat menjadi pelaku dalam MEA atau bukan 

menjadi penonton. Sampai saat ini masih ada beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh Indonesia, yaitu permasalahan infrastruktur, keahlian tenaga kerja, 

energi dan kemudahan dalam berbisnis. 

Menurut Wuryandani (2014) masih ada beberapa persoalan mendasar yang 

masih dihadapi Indonesia untuk menghadapi MEA 2015, yakni masih tingginya 

jumlah pengangguran terselubung, rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk 

mempercepat perluasan kesempatan kerja, pekerja Indonesia di dominasi oleh 

pekerja tidak terdidik sehingga produktivitasnya rendah, meningkatnya jumlah 

pengangguran tenaga kerja terdidik akibat ketidaksesuaian antara lulusan 

perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, ketimpangan produktivitas 

tenaga kerja antar sektor ekonomi, sektor informal mendominasi lapangan 

pekerjaan, pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 10 

negara anggota ASEAN termasuk ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam 

menghadapi MEA, tuntutan pekerja terhadap upah minimum tenaga kontrak dan 

jaminan sosial tenaga kerjaan, masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 

banyak tersebar di luar negeri. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia 

untuk dapat memperbaiki mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar siap 

untuk bersaing pada MEA.  

Persaingan tenaga kerja Indonesia sangat perlu diwaspadai mengingat 

mutu tenaga kerja beberapa negara lain lebih baik. Kondisi ini dapat dilihat dari 

beberapa indikator yang memperlihatkan masih rendahnya mutu SDM Indonesia. 

Menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2015, 

dilihat dari Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia 

(IPM), Indonesia berada pada peringkat ke 110 dari 187 negara dimana peringkat 

ini turun dua poin dari tahun 2014, yakni peringkat 108. Rekapitulasi peringkat 

HDI negara-negara MEA dimuat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Rekap peringkat HDI negara-negara MEA. 

No Nama Negara 
HDI 

Perubahan 
2015 2014 

1 Singapore 11 9 -2 

2 Brunai 31 30 -1 

3 Malaysia 62 62 0 

4 Thailand 93 89 -4 

5 Indonesia 110 108 -2 
6 Philippines 115 117 2 

7 Vietnam 116 121 5 

8 Laos 141 139 -2 

9 Cambodia 143 136 -7 

10 Myanmar 148 150 2 

  Jumlah negara   187   

Sumber : laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2014 dan 2015 
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Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hampir semua negara 

mengalami penurunan peringkat dibandingkan dengan tahun 2014, namun ada 

beberapa negara yang mengalami peningkatan yakni negara Philipines, Vietnam 

dan Myanmar. Tiga negara yang mengalami kenaikan peringkat ini semuanya 

dibawah Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan ketiga negara tersebut 

dapat di atas Indonesia, jika kondisi tersebut tetap bertahan. Oleh karena itu 

Indonesia harus segera berbenah, agar dapat terus meningkatkan mutu SDM nya. 

Menurut Asia Productivity Organization (APO) dalam Pramudyo (2014) kesiapan 

tenaga kerja Indonesia menunjukkan dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia 

hanya sekitar 4,3 persen yang terampil, sedangkan Filipina 8,3 persen, Malaysia 

32,6 persen dan Singapura 34,7 persen. 

SDM adalah yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha 

pencapaian tujuan organisasi (Veithza 2008). Hariandja (2012) menyatakan SDM 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan 

disamping faktor yang lain seperti modal oleh karena itu SDM harus dikelola 

dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. 

Keahlian tenaga kerja atau SDM profesional saat ini menjadi salah satu 

konsentrasi pemerintah untuk terus dikembangkan dan dijaga, karena SDM adalah 

salah satu faktor utama keberhasilan suatu negara. Negara yang memiliki SDM 

profesional dan ahli akan dapat bersaing dengan SDM negara lain. Tenaga kerja 

ahli di bidangnya merupakan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan tidak hanya 

oleh negara secara umum, tetapi juga oleh pengusaha secara khusus apapun 

bidang usahanya. SDM merupakan keunggulan daya saing yang 

berkesinambungan, karena  memiliki kompetensi manajerial, yaitu kemampuan 

memperoleh dan mengerahkan sumber daya yang lain dalam rangka mewujudkan 

visi dan menerapkan strategi perusahaan (Soetjipto 2006). Salah satu upaya 

menciptakan daya saing efektif adalah perusahaan mampu menyiapkan SDM 

sesuai dengan standarisasi kompetensi diisyaratkan, karena perbedaan kompetensi 

akan terjadi perbedaan pencapaian hasil atau kinerja (Taylor 2007). SDM ahli 

dapat menguntungkan perusahaan, baik dari segi jumlah, hasil kerja dan waktu.  

Dalam suatu perusahaan, manajemen SDM (MSDM) yang kompeten 

sangat menentukan kemajuan dari suatu perusahan, karena merupakan penentu 

awal penempatan karyawan. Penempatan karyawan yang benar sesuai dengan 

kompetensi dan keahliannya akan menghasilkan produktifitas tinggi, sehingga 

tujuan dari perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Praktisi MSDM 

merupakan salah satu yang menentukan standar kompetensi yang harus dipenuhi 

oleh karyawan untuk menempati suatu jabatan atau pekerjaan, maka seorang 

praktisi MSDM sangat membutuhkan standar kompetensi tersendiri. 

Tenaga kerja atau SDM ahli atau profesional yang diinginkan oleh 

perusahaan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kompetensi SDM, pemerintah 

telah merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Pemerintah telah mengesahkan beberapa Standar Kompetensi Kerja Nasional di 

berbagai bidang, salah satunya di bidang MSDM. SKKNI ini berlaku secara 

nasional yang dijadikan bahan acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi di bidang MSDM. Standar ini telah 

disahkan oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada tanggal 9 September 

2014. SKKNI berisi kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan manajemen 

SDM yang relevan dengan berbagai jenis bidang usaha.  
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Secara teori dan prakteknya, SKKNI ini dapat diterapkan dan diadopsi 

oleh perusahaan dalam perumusan kebijakan perusahaan, dan strategi perusahaan 

di bidang SDM. Namun demikian didalam SKKNI tidak mengharuskan 

perusahaan menerapkan atau mengadopsi, serta belum adanya peraturan 

pemerintah yang mengharuskan perusahaan menerapkan standar tersebut di 

perusahaan. Oleh karena itu, SKKNI ini hanya terlihat sebagai dokumen hasil 

kerja pemerintah yang tidak dikonsumsi atau digunakan oleh para pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang terkait dalam pengembangan SDM dalam 

menyongsong MEA. Untuk itu dilakukan penelitian berjudul pengaruh SKKNI 

terhadap kebijakan perusahaan terkait dengan pengembangan SDM. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikembangkan, maka disusun 

perumusan masalah yang diteliti adalah  

1. Apakah SKKNI berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan? 

2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan? 

3. Apakah SKKNI berpengaruh terhadap kompetensi SDM? 

4. Apakah SKKNI berpengaruh terhadap pengembangan profesi SDM? 

5. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap pengembangan profesi 

SDM? 

6. Apakah kebijakan perusahaan berpengaruh terhadap pengembangan profesi 

SDM? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Menganalisis pengaruh SKKNI terhadap kebijakan perusahaan  

2. Menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kebijakan perusahaan 

3. Menganalisis pengaruh SKKNI terhadap kompetensi SDM 

4. Menganalisis pengaruh SKKNI terhadap pengembangan profesi SDM 

5. Menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap pengembangan profesi 

SDM 

6. Menganalisis pengaruh kebijakan perusahaan terhadap pengembangan profesi 

SDM 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak. Penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan, seperti misalnya Kemnaker RI 

atau BNSP didalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan 

kompetensi profesi di Indonesia khususnya profesi MSDM. Penelitian mengenai 

SKKNI saat ini masih cukup sedikit, sehingga diharapkan penelitian ini dapat 

menambah referensi tentang SKKNI. Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah 

untuk menyelesaikan studi Magister Manajemen Bisnis dan tentunya untuk 

menambah pengetahuan peneliti. Manfaat bagi perusahaan dapat memahami dan 
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mengetahui SKKNI di bidang MSDM yang telah dirancang oleh pemerintah, serta 

dapat menerapkan SKKNI di perusahaan dalam rangka pengembangan SDM. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh SKKNI dan 

kompetensi  terhadap pengembangan SDM di unit profesi MSDM dalam suatu 

perusahaan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Sumber Daya Manusia  

 

MSDM merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan  masyarakat (Hasibuan 2002 dalam Ramby 2013). Menurut Dessler (2015), 

MSDM adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan mengkompensasi 

karyawan, serta mengurus relasi tenaga kerja. MSDM diartikan sebagai penerapan 

konsep dan sistem manajemen secara tepat dan efektif dalam proses perekrutan, 

pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personel yang dimiliki oleh 

sebuah organisasi untuk mencapai tingkat pendayagunaan SDM yang optimal 

oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya (Ruky 2015). 

 Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk 

diubah menjadi output berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut 

meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode 

atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya. Di antara 

berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau SDM merupakan unsur yang 

paling penting. Untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan SDM 

dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut MSDM. MSDM dapat dipahami 

sebagai suatu proses dalam organisasi dan dapat pula diartikan sebagai suatu 

kebijakan (Priyono dan Marnis 2008). 

MSDM merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berarti suatu usaha 

untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia didalam suatu organisasi 

agar mampu berpikir dan bertindak bagaimana yang diharapkan organisasi. 

Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh personil atau pegawai yang dapat 

pengelola organisasi tersebut ke arah kemajuan yang diinginkan. Sebaliknya tidak 

sedikit organisasi yang hancur dan gagal karena tidak mampu dalam mengelola 

SDM (Taufiqurakhman 2009). 

Menurut Taufiqurakhman (2009), MSDM memiliki empat tujuan, yaitu: 

1. Tujuan Organisasi 

Hal ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan MSDM dalam 

memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun 

secara formal suatu departemen SDM diciptakan untuk dapat membantu para 

manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggungjawab terhadap 

kinerja karyawan. Departemen SDM membantu para manajer dalam 

menangani hal-hal yang berhubungan dengan SDM.  
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