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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan pesat yang terjadi di lingkungan profesi Manajemen Sumber 

Daya Manusia (MSDM) terutama di lingkup pelatihan dan sertifikasi, manajemen 

kinerja, manajemen talenta, serta manajemen remunerasi seakan memiliki satu 

benang merah yaitu kontribusi. Benang merah tersebut menegaskan kembali 

pentingnya kontribusi individu, selain kapabilitas maupun kompetensi yang 

dimilikinya. Menurut Wirawan (2013), kontribusi individu menekankan pada 

kinerja, dengan padanannya dalam bahasa inggris performance, yaitu keluaran 

yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau dimensi pekerjaan atau profesi yang 

dilaksanakan oleh sumber daya manusia dalam waktu tertentu.  

Evolusi pemikiran mengenai efektivitas pelatihan yang digagas oleh 

Kirkpatrick dan Kirkpatrick (2006), termasuk pelatihan terkait profesi MSDM, 

juga telah menemui kemajuan yang berarti dengan dikembangkannya evaluasi 

pelatihan sampai lima tingkatan: reaction-learning-behavior-result-ROTI (return 

on training investment). Evaluasi ini memungkinkan organisasi melihat dampak 

nyata suatu pelatihan terhadap kinerja individu, termasuk perhitungan untung-

ruginya secara finansial. Mutu rancangan silabus dan materi pelatihan dapat lebih 

berkualitas karena mengacu pada sasaran kinerja yang harus dikuasai oleh peserta 

pelatihan. Seiring ditetapkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014 tentang Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Jasa Profesional, Ilmiah 

dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen 

Bidang MSDM (Kemnakertrans 2014), dunia pelatihan MSDM di Indonesia 

seakan bangkit kembali. Kali ini muncul pemain baru yaitu Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) MSDM selain Lembaga Diklat Profesi (LDP) MSDM yang sudah 

ada terlebih dahulu. LSP MSDM diharapkan dapat segera mendapatkan lisensi 

dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sambil menyiapkan ketersediaan 

asesornya. Lembaga ini nantinya akan berfungsi sebagai lembaga resmi yang 

menjalankan proses sertifikasi melalui skema uji kompetensi MSDM.  

Manajemen kinerja organisasi dan individu juga mengalami evolusi 

pemikiran yang sangat pesat dengan salah satu perangkatnya yang mendunia 

yakni Balanced Scorecard (BSC), hasil pengembangan Kaplan dan Norton (1996). 

Perangkat ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memetakan 

bentuk kontribusi nyata fungsi-fungsi organisasi, baik fungsi inti (seperti bagian 

pemasaran, penjualan, operasional) maupun fungsi pendukung (seperti bagian 

MSDM, teknologi informasi, pengadaan, keuangan), terhadap implementasi 

strategi dan pencapaian sasaran kinerja jangka pendek, menengah, maupun 

panjang. Penelitian Pella (2016) menegaskan bahwa tujuan organisasi berupa 

peningkatan kinerja tidak hanya ditentukan dari seberapa baik formulasi strategi, 

namun lebih utama ditentukan dari seberapa efektif proses implementasi strategi. 

Hal ini sejalan dengan hasil survei mengenai eksekusi strategi yang dilakukan 

oleh Kaplan dan Norton (2008). Sebanyak 54% responden menyatakan bahwa 

organisasi mereka memiliki proses eksekusi strategi formal dengan 70% dari 

kelompok responden tersebut mengklaim memiliki kinerja organisasi yang lebih 
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baik dari pesaing-pesaingnya. Pella (2016) menemukan bahwa terdapat tujuh 

permasalahan terkait langkah-langkah implementasi strategi, salah satunya adalah 

ketidaktajaman indikator kinerja setiap jabatan. Pemilik usaha atau pengelola 

bisnis seringkali hanya mementingkan indikator kinerja jabatan tertentu, misal 

pada bagian penjualan ditambah keuangan saja. Organisasi sama sekali tidak 

serius membuat, memperjelas, mendokumentasikan, dan mempertajam indikator 

kinerja bagi karyawannya padahal menurut Kaplan dan Norton (1996), perspektif 

Learning and Growth –mencakup kapabilitas dan motivasi karyawan yang 

menjadi tanggung jawab bagian MSDM– merupakan perspektif penting dan 

mendasar bagi perspektif-perspektif lainnya.  

Tyson (2006) memaparkan bahwa saat ini semakin banyak organisasi 

menerapkan bayaran berbasis kinerja (performance-based pay) sebagai bagian 

dari penerapan konsep pay for position, pay for person, pay for performance (3P) 

dalam manajemen remunerasi. Bentuk umum penerapannya dapat berupa komisi, 

insentif, atau bonus kinerja yang dihitung berdasar pencapaian kinerja terhadap 

sasaran kinerja yang disepakati di awal. Skema tersebut lazim diterapkan pada 

tingkat pengambil keputusan di organisasi untuk menumbuhan rasa kepemilikan 

mereka terhadap organisasi, karena maju atau mundurnya organisasi sedikit 

banyak berada di tangan mereka.  

Manopo (2011) menggarisbawahi bahwa kontribusi, selain potensi, juga 

menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengidentifikasian talenta 

organisasi. Kontribusi mencoba memotret masa lalu seseorang berdasar 

pencapaian kinerjanya selama beberapa tahun terakhir sedangkan potensi 

mencoba memotret masa depan seseorang berdasar kecocokan kompetensi peran 

ideal dengan yang dimilikinya. Pella dan Inayati (2011) mengelaborasi lebih 

lanjut bahwa kedua dimensi tersebut, potensi dan kontribusi, kemudian 

membentuk peta human asset value (HAV) yang membantu memetakan talenta 

organisasi. Secara umum, organisasi akan memberi perhatian khusus kepada 

talenta kategori star dan deadwood. Organisasi akan mencari cara untuk 

mempertahankan talenta kategori star karena mereka adalah bagian dari masa 

depan organisasi dan sebaliknya organisasi akan mencari cara untuk 

menyingkirkan talenta kategori deadwood karena mereka adalah bagian dari 

permasalahan organisasi. 

 

 

Perumusan Masalah 

Becker et al. (2001) meyakini bahwa bagian MSDM dapat menjadi mitra 

strategis yang sangat penting dalam pencapaian sasaran organisasi. Istilah mitra 

strategis (strategic partner) merupakan salah satu peran dari bagian MSDM yang 

diperkenalkan oleh Ulrich (1996) selain tiga peran lainnya yaitu sebagai agen 

perubahan (change agent), penyemangat karyawan (employee champion), dan ahli 

administratif (administrative expert). Apabila peran sebagai ahli administratif dan 

penyemangat karyawan lebih menekankan bagian MSDM dari sisi operasional, 

peran sebagai mitra strategis dan agen perubahan justru lebih menekankan dari 

sisi strategis; sesuatu yang menurut Ulrich (1996) harus mulai dititikberatkan di 

setiap organisasi. 
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Kunci keberhasilan menjalankan perannya sebagai mitra strategis terletak 

pada kemampuan bagian MSDM mengidentifikasi dan mengukur kinerja SDM 

yang menyokong strategi organisasi dan sistem MSDM yang mencetak kinerja-

kinerja tersebut. Praktisi MSDM dapat memastikan kontribusi strategis mereka 

dengan cara menyusun sistem pengukuran yang secara nyata menunjukkan 

dampak MSDM terhadap kinerja organisasi, misalnya melalui Human Resource 

(HR) Scorecard yang menggambarkan arsitektur MSDM suatu organisasi. Becker 

et al. (2001) juga menyatakan bahwa saat ini para praktisi MSDM semakin 

tertantang untuk meraih cara pandang yang lebih strategis berkenaan dengan 

peran mereka dalam organisasi, terutama mengukur kinerja tenaga kerja dan 

kontribusinya terhadap kinerja perusahaan. Di era ekonomi baru, SDM sebagai 

intangible asset merupakan fondasi bagi penciptaan nilai; namun aset yang paling 

penting tersebut justru adalah aset yang kurang dimengerti, jarang diukur, dan 

karena itu paling rentan di hadapan manajemen. Tidak ada titik awal yang lebih 

baik bagi era baru ini daripada pengukuran strategi-strategi SDM. Menurut Ulrich 

(1996), salah satu aktivitas dalam menjalankan peran dari bagian MSDM sebagai 

mitra strategis yang harus dapat memberi kontribusi besar bagi strategi bisnis 

adalah menyiapkan itu semua. 

Triyonggo (2016b) menegaskan bahwa untuk membangun praktisi MSDM 

yang kompeten di bidangnya diperlukan program pembangunan kapabilitas yang 

komprehensif, terukur, dan mampu telusur. Program pengembangan kapabilitas 

praktisi MSDM memerlukan suatu pedoman tentang standar kompetensi bagi 

praktisi MSDM sehingga program pengembangan kapabilitas dapat dirangkai 

dalam program berkesinambungan hingga membentuk praktisi MSDM yang 

kompeten. SKKNI MSDM (Kemnakertrans 2014) memudahkan setiap praktisi 

MSDM dan para pimpinan organisasi serta semua pemangku kepentingan lainnya 

dalam memahami ruang lingkup dan pengetahuan tentang standar kompetensi 

seorang praktisi MSDM.   

Maarif dan Kartika (2012) dalam konteks keterkaitan antara kompetensi 

dengan kinerja menegaskan bahwa kompetensi tidak otomatis menjadi kinerja. 

Banyak perusahaan merasa sudah membuat standar kompetensi yang tepat, sudah 

mengeluarkan biaya besar untuk pengembangan karyawan agar kompeten, tetapi 

kinerja yang diharapkan belum terjadi. Kompetensi membutuhkan lingkungan dan 

suasana yang tepat untuk bisa menghasilkan kinerja. Sebaliknya kinerja tidak akan 

pernah memuaskan tanpa adanya kompetensi yang memadai. Jadi, kompetensi 

adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan kinerja, karena 

kompetensi menggambarkan proses bagaimana karyawan melakukan 

pekerjaannya untuk mencapai hasil.  

Mengacu pada pemikiran Becker et al. (2001), Maarif dan Kartika (2012), 

serta Triyonggo (2016b), selain percepatan dalam membangun kompetensi 

praktisi MSDM di Indonesia seperti temuan Triyonggo et al. (2015), praktisi 

MSDM membutuhkan sasaran kinerja profesi MSDM agar dapat menjadi praktisi 

MSDM yang kontributif. Sasaran kinerja tersebut merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari model manajemen kinerja profesi MSDM. Sayangnya saat ini di 

Indonesia baru terdapat standar kompetensi profesi MSDM, namun belum 

terdapat standar sasaran kinerja profesi MSDM.  
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian, identifikasi, dan perumusan masalah pada bagian 

sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk 

1. Menganalisis dan memformulasikan usulan perbaikan terhadap SKKNI 

MSDM yang ada saat ini.  

2. Memformulasikan sasaran kinerja profesi MSDM yang kontributif.  

3. Merancang bangun model manajemen kinerja profesi MSDM yang logis, 

metodologis, dan praktis.  

 

 

Manfaat Penelitian 

Sasaran kinerja dan model manajemen kinerja profesi MSDM bermanfaat 

bagi praktisi MSDM di Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai mitra 

strategis organisasi untuk dapat memenuhi ekspektasi pengguna dan pemangku 

kepentingan MSDM dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang 

diharapkan. Sasaran kinerja tersebut merupakan strategi penting dalam 

menyiapkan talenta organisasi sebagai salah satu pengejawantahan dari peran 

strategis bagian MSDM dalam memastikan keberlangsungan hidup organisasi. 

Dengan adanya model manajemen kinerja profesi MSDM maka organisasi 

memiliki acuan dalam mendukung, mengembangkan, dan mengapresiasi 

karyawan berbasis meritokrasi. Hal tersebut dapat menempatkan bagian MSDM 

sejajar dengan fungsi-fungsi penting lainnya serta membuat organisasi lebih bisa 

berdaya saing dalam kompetisi global. 

Sasaran kinerja dan model manajemen kinerja profesi MSDM bermanfaat 

secara keilmuan karena mengkorelasikan dan mensinergikan beragam teori, 

konsep, metodologi, dan kerangka kerja yang ada terutama dalam konteks 

perencanaan strategis dan pengelolaan kinerja. Selain itu, sasaran kinerja dan 

model manajemen kinerja profesi MSDM juga menjadi fondasi bagi penelitian 

lebih lanjut untuk penelitian terkait model manajemen remunerasi, manajemen 

pelatihan dan pengembangan SDM, serta manajemen talenta organisasi. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup model manajemen kinerja profesi MSDM yang 

memaparkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam kerangka 

pencapaian sasaran kinerja praktisi MSDM. Penelitian dilakukan terbatas pada 

lingkup kinerja profesi MSDM di Indonesia secara umum serta mensintesis hasil 

analisis situasional saat ini, pendapat para pakar MSDM, dan pengguna layanan 

praktisi MSDM sebagai dasar pemodelan.  

Kuesioner analisis situasional saat ini bertujuan untuk mendapat gambaran 

terkini responden dengan ruang lingkup: (1) sasaran kinerja perusahaan; (2) 

sasaran kinerja bagian SDM; (3) sasaran kinerja individu; (4) keterkaitan antara 

sasaran kinerja individu dengan remunerasi, pengembangan SDM, dan 

manajemen talenta; (5) kontribusi bagian SDM terhadap pencapaian sasaran 

kinerja; (6) peran dari bagian SDM dalam pencapaian sasaran kinerja perusahaan; 

(7) standar sasaran kinerja praktisi MSDM; (8) SKKNI MSDM; (9) kompetensi 
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dalam SKKNI MSDM yang perlu dilengkapi; (10) sertifikasi profesi MSDM; dan 

(11) tingkat kepentingan antara kompetensi, sertifikasi, dan kinerja.  

Model manajemen kinerja mencakup ruang lingkup penyusunan sasaran 

kinerja, pemantauan sasaran kinerja, dan penilaian sasaran kinerja baik kinerja 

organisasi maupun kinerja individu namun tidak mencakup analisis jabatan, 

evaluasi jabatan, manajemen remunerasi, manajemen pelatihan dan 

pengembangan SDM, serta manajemen talenta organisasi. Model manajemen 

kinerja profesi MSDM yang disusun memetakan siklus pengelolaan kinerja secara 

utuh mengikuti konsep PDCA (plan-do-check-action). 

Sasaran kinerja dan model manajemen kinerja profesi MSDM yang disusun 

terbatas digunakan untuk organisasi bisnis yang berorientasi profit. Meskipun 

menitikberatkan pada kinerja, penelitian ini mengacu pada kerangka kerja, 

metodologi, dan alat bantu terkait siklus hidup dan budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan, kompetensi individu, dan kapabilitas organisasi. 

 

 

Kebaruan Penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan berupa analisis situasional 

SKKNI MSDM terkini sebagai masukan untuk penyempurnaan SKKNI MSDM 

ke depannya. Analisis situasional terhadap SKKNI MSDM menghasilkan dua 

keluaran utama yakni (1) perlunya penambahan sejumlah kompetensi baru dalam 

SKKNI MSDM dan (2) perlunya perubahan mekanisme sertifikasi praktisi 

MSDM yang semula saat ini berdasarkan generalisasi (leveling/jenjang jabatan) 

menjadi berdasarkan spesialisasi (clustering). 

Kebaruan lainnya adalah adanya sasaran kinerja dan model manajemen 

kinerja profesi MSDM yang selanjutnya dapat menjadi referensi bagi para praktisi 

MSDM dalam menjalankan perannya terutama sebagai mitra strategis organisasi. 

Pada model manajemen kinerja profesi MSDM, ditekankan betapa pentingnya 

melakukan validasi strategic intent organisasi terhadap penilaian budaya untuk 

menjaga keselarasannya dengan siklus hidup organisasi. Suatu kertas kerja telah 

disusun untuk berfungsi sebagai alat bantu dalam melakukan validasi tersebut 

dengan mengacu pada Competing Values Framework (Quinn dan Cameron 1999).  

 

  


