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MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
BERBASIS KOMPETENSI
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Abtraksi
Aset organisasi yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena sumber
daya manusia yang membuat organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
tujuan organisasi.
Agar dapat berjalan dengan baik maka organisasi harus
mempunyai karyawan yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Untuk dapat
menemukan karyawan yang berkompetensi harus dimulai dari proses rekruitmen dan
seleksi, penempatan dan rencana suksesi dan perencanaan karier.
Adapaun
karyawan yang berkompetensi antara lain mempunyai karakteristik sebagai berikut :,

cross cultural interpersonal sensitivity, positive expectations of others, speed in
learning political networks, motives, traits, self concept, knowledge and skills.
A. Pendahuluan

Aset organisasi yang paling penting harus dimiliki oleh perusahaan dan sangat
diperhatikan oleh manajemen adalah aset manusia dari organisasi tersebut. Istilah sumber daya
manusia (human resources) merujuk pada orang-orang di organisasi. Pada saat manajer terlibat
dalam aktivitas-aktivitas sumber daya manusia sebagai bagian dari pekerjaannya, mereka
berupaya memfasilitasi kontrbusi yang disodorkan oleh orang-orang untuk mencapai rencanarencana dan strategi-strategi organisasi. Arti penting upaya-upaya sumber daya manusia adalah
bermuara dari kenyataan bahwa orang-orang (manusia) merupakan elemen yang selalu ada
didalam setiap organisasi. Betapapun pabrik, perlengkapan, dan aset-aset finansial adalah sumbersumnber daya yang dibutuhkan organisasi, orang-orang yakni sumber daya manusia adalah sangat
penting. Sumber daya manusia memberikan cetusan kreatif di setiap organisasi. Orang-orang
merancang dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, mengendalikan mutu, merancang
produk-produk, mengalokasikan sumber-sumber daya finansial, dan menetapkan keseluruhan
strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang efektif, mustahil sebuah organisasi dapat
meraih tujuan-tujuannya. Sumber daya manusia membuat sumber-sumber daya organisasi lainnya
berjalan. Tidak satu pun faktor dalam kegiatan-kegiatan bisnis yang mempunyai dampak lebih
langsung pada kesejahteraan perusahaan, perusahaan tidak akan dapat memaksimalkan
produktivitas dan labanya tanpa adanya karyawan-karyawan yang kompeten yang berdedikasi
terhadap keinginan perusahaan selanjutnya.
Arti penting sumber daya manusia seperti tersebut diatas menyebabkan terjadinya
pergeseran konsep sumber daya manusia sebagai sesuatu yang tadinya dianggap sebagai sesuatu
yang tidak efektif dan mahal menjadi kompetensi dan human capital yang paling berharga bagi
perusahaan modern saat ini.
B. Pembahasan
Konsep kompetensi sebernarnya bukan sesuatu yang baru. Dalam banyak literatur,
kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik ( ketrampilan, pengetahuan, dan sikap) yang
mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.. Dari
definisi kompetensi seperti tersebut diatas, ada dua hal pokok yang perlu dicermati, yaitu:
Pertama, kompetensi menjelaskan fungsi-fungsi utama kelompok ketrampilan suatu pekerjaan,
yang umumnya bersifat luas dan kemudian diuraikan dalam bagian atau unsur yang lebih spesifik
dan merupakan elemen kompetensi. Elemen kompetensi ini menggantikan tugas spesifik yang
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termasuk dalam fungsi utama atau kelompok ketrampilan sesuai dengan spesifikasi dari tugas
spesifik sebagai suatu kriteria kinerja untuk mencapai hasil. Kedua, pada setiap kinerja yang akan
dicapai harus didukung oleh suatu kondisi kerja yang ditetapkan sehingga tercapai kinerja yang
memuaskan.
Lebih lanjut menurut Widyatnya (1999), dibandingkan dengan konsep sumber daya
manusia konvensional, konsep kompetensi lebih menitik beratkan pada pandangan bahwa setiap
orang umumnya memiliki keunggulan yang sama ( average performance), meski demikian tetap
ada orang-orang tertentu yang memiliki keahlian yang khusus ( superior performance) sehingga
harus dibedakan dari orang-orang yang lain. Dalam pengertian lebih lanjut, terdapat karakteristikkarakteristik kompetensi yang membedakan superior performance dengan average performance,
yaitu:

1. Cross cultural interpersonal sensitivity

Kemampuan untuk memahami budaya orang luar dalam tingkah laku dan perkataannya
dan untuk memprediksi bagaiman mereka akan bereaksi.

2. Positive expectations of others

Kepribadian yang kuat dalam menyembunyikan formalitas dan nilai dari orang lain yang
berbeda dengan diri sendiri, dan kemampuan untuk mempertahankan pandangan positif
ketika berada dalam tekanan.

3. Speed in learning political network

Kemampuan untuk mengerti dengan cepat sehingga mempengaruhi apa dan siapa masingmasing orang dalam kepentingan politiknya.

Menurut Spencer dan Spencer (1993) dan Mitrani , et. al. (1992) dalam Dharma (2002) dan
Widyatnya (1999), terdapat karakteristik kompetensi, yaitu:
1. Motives, adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan
tindakan;
2. Traits, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang
merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya: percaya diri, kontrol diri, ketabahan
atau daya tahan, dan lain-lain;
3. Self-Concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang, yang biasanya diukur
melalui suatu tes;
4. Knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu;
5. Skills, adalah kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun
mental.
Dalam perkembangannya, dewasa ini hampir semua fungsi manajemen sumber daya manusia
didesain berdasar konsep kompetensi.
1. Rekrutmen dan Seleksi
Sistem rekruitmen yang berbasis pada kompetensi biasanya memusatkan pada metode seleksi
yang dapat digunakan untuk memilih sejumlah calon dari populasi pelamar yang cukup besar
secara cepat dan efisien. Model seleksi karyawan yang dewasa ini mulai menjadi pilihan
perusahaan atau organisasi berkaitan dengan kompetensi adalah model person-organization fit. Di
dalam model person-organization fit ini karyawan diseleksi berdasarkan “keseluruhan” yang
dimilikinya dan sesuai dengan karakteristik budaya perusahaan. Model person-organization fit
mensyaratkan adanya dua tipe kesesuain yang harus dicapai dalam proses seleksi, yaitu: pertama,
antara knowledge, skill, dan ability (KSAs) individu dengan tuntutan pekerjaan atau tugas; kedua,
antara keseluruhan personalitas individu (kebutuhan, keyakinan, dan nilai) dengan budaya atau
iklim organisasi. Dibandingkan model seleksi konvensional yang lebih menitikberatkan bagaimana
menemukan pekerjaan yang baru daripada mempertahankan mereka, model seleksi personorganization fit lebih menitikberatkan pada bagaimana sebuah organisasi bisa merekrut seseorang
secara keseluruhan, sesuai, dan diterima dalam spesifikasi budaya organisasinya.
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2. Penempatan dan Rencana Suksesi
Penempatan dan rencana suksesi berbasis kompetensi memusatkan kepada usaha identifikasi
calon yang dapat memberikan nilai tambah pada suatu pekerjaan organisasi. Oleh karena itu,
sistem seleksi dan penempatan harus menekankan kepada identifikasi kompetensi yang paling
dibutuhkan bagi kepentingan suatu pekerjaan tertentu. Usaha yang dilakukan adalah
menggunakan sebanyak mungkin informasi tentang calon sehingga dapat ditentukan apakah calon
memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Metode penilaian atas calon dapat dilakukan dengan
berbagai cara, antara lain: wawancara perilaku ( behavioral event interview), simulasi melalui
assessment centers, menelaah laporan evaluasi kinerja atas penilaian atasan, bawahan maupun
rekan sekerja.
3. Perencanaan Karir
Disamping rekrutmen, seleksi, penempatan, dan rencana suksesi, fungsi manajemen sumber daya
manusia yang sekarang ini banyak dirancang berdasar konsep kompetensi adalah perencanaan
karir. Perencanaan karir (career planning) adalah proses dimana individu merencanakan kehidupan
kerja mereka. Melalui perencanaan karir, seorang individu meengevaluasi kemampuan dan
minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, ataupun menyusun tujuan
karirnya. Perencanaan karir harus dilakukan secara cermat karena perlu kesesuain antara tujuan
pribadi dengan kesempatan-kesempatan yang secara realistis tersedia. Dlam perencanaan karir
yang berbasis kompetensi titik berat ada pada kemampuan individu dalam mengembangkan
karirnya, sehingga perkembangan karirnya tidak dipengaruhi lagi oleh organisasi. Hal ini pada
akhirnya menyebabkan seorang individu untuk lebih mengetahui dan memahami kemana arah
karirnya akan dibawa berdasar kelebihan dan kelemahan dirinya.
4. Sistem Kompensasi
Sistem kompensasi dengan pendekatan kompetensi memberikan penghargaan (remuneration)
berdasarkan kompetensi individunya. Seseorang yang mengerjakan pekerjaan sesuai dengan
kompetensinya akan mendapatkan pendapatan sebesar 100%, apabila mengerjakan hanya tugastugas inti dan tidak melibatkan semua kompetensinya, maka pekerja hanya mendapatkan
pendapatan sebesar 80% dari pendapatan pada tingkat tersebut; sebaliknya bila pekerja
mengerjakan pekerjaan diatas kompetensinya, maka pekerja berhak mendapat pendapatan
sebesar 120%. Yang perlu diingat, dalam penyusunan kompensasi untuk reward system ini yang
digunakan adalah target sebagai acuan dari masing-masing individunya.
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Gambar 4.2
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C. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas Terlihat bahwa konsep kompetensi telah mulai dijadikan acuan dalam
manajemen sumber daya manusia. Meski demikian banyak pertimbangan yang perlu dikaji terlebih
dahulu sebelum konsep kompetensi tersebut diterapkan di sebuah perusahaan, karena sebuah
keberhasilan konsep kompetensi di suatu perusahaan bukan merupakan jaminan bahwa konsep
tersebut juga akan berhasil di perusahaan lain. Satu hal yang perlu dicatat, sebaik atau sebagus
apapun suatu konsep atau metode baru, konsep atau pun metode tersebut tidak akan bisa
langsung diterapkan secara frontal, melainkan harus setahap demi setahap.
Referensi :
Alwi Syafrudin, “Manajemen Sumber Daya manusia Strategy Keunggulan Kompetitif “ yogjakarta,
BPFE UGM 2001.
Greenberg.J.dan Baron,R “ Behavior in Organization “ New Jersey : prentice hall , 2003.
John A.Pearce II & Richard B. Robinson “ Strategic Management “ ; Strategy Formulation and
Implementation, Richard D. Irwin, 1992.
T. Hani Handoko, “Manajemen” BPFE UGM Yogjakarta, 1995.

