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KOMPETENSI PRAKTISI  

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

  
 

PENDAHULUAN 

Kompetensi, bukanlah sebuah konsep yang baru. Di Amerika Serikat, konsep kompetensi 

modern mulai diperkenalkan pada awal tahun 70-an. McClelland mendefinisikan kompetensi 

(competency) sebagai: karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh 

langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, 

kompetensi adalah apa yang para outstanding performers lakukan lebih sering, pada lebih banyak 

situasi, dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan para average peiformers. 

Menurut McClelland, kompetensi bisa dianalogikan seperti "gunung es" di mana keterampilan 

dan pengetahuan membentuk puncaknya yang berada di atas air. Bagian yang ada di bawah 

permukaan air tidak terlihat dengan mata telanjang, namun menjadi fondasi dan memiliki 

pengaruh terhadap bentuk dari bagian yang berada di atas air. Peran sosial dan citra diri berada 

pada bagian "sadar" seseorang, sedangkan Trait dan Motif seseorang berada pada alam "bawah 

sadar"nya. 

Terdapat berbagai macam definisi kompetensi. Tetapi definisi yang sering dipakai adalah 

sejumlah karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior.  Berikut ini 

beberapa referensi yang berkaitan dengan definisi kompetensi: 

a) Kompetensi merujuk kepada pengetahuan (knowledge), keahlian (skills) dan kemampuan 

(abilities), yang dapat didemonstrasikan, yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi 

dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketihga hal 

ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya 

organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari 

pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau 

fungsi di dalam setting pekerjaan (JGNConsulting Denver. USA) 

b) Kompetensi terdiri atas pengetahuan, keahlian dan aplikasi yang konsisten dari keduanya 

untuk mencapai standar kinerja yang diperlukan dalam pekerjaan (Competency Standards Body 

Canberra 1994) 
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c) Kompetensi merupakan model yang mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik 

yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan ((A. D. Lucia & R. Lepsinger / Preface xiii). 

Dari ketiga definisi di atas dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan 

seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap atau KSA 

(Knowledge, Skill , Attitude) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar 

performance yang ditetapkan. 

Sejalan dengan definisi di atas, R. Pahlan dalam Mangkuprawira (2009), meringkas karakter 

yang membentuk kompetensi menjadi lima karakter saja, yaitu pengetahuan, keterampilan, konsep 

diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi dan motif.  

Tulisan ini, lebih lanjut akan menguraikan tentang Kompetensi-kompetensi Praktisi 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah dibahas oleh Barney Erasmus, Vadm Pieter 

Loedolff dan MR Filip Hammann dri Universitas Afrika Selatan dalam jurnalnya yang berjudul 

Competencies for Human Resource Development Practitioners. Kemudian di bagian akhir tulisan, 

akan diungkapkan kompetensi yang diterapkan dalam konteks ke-Indonesiaan.  

 

RINGKASAN JURNAL 

 

Di awal jurnal, Barney et al. mengungkapkan fakta dalam pendahuluan jurnal dengan 

mengutip hasil penelitian Coetzee (2007) yang menyatakan bahwa Afrika Selatan 

menghadapi kesenjangan keterampilan yang kritis, tenaga kerja terampil yang memasuki 

masa tua, berkembangnya teknologi yang kompleks dan harapan konsumen atas layanan 

yang meningkat. Selain itu Coetzee menyarankan betapa pentingnya pendidikan dan 

pelatihan yang berkualitas serta kebutuhan akan praktisi pengembangan SDM yang 

berkualitas pun semakin meningkat.  

 

Meyer (2007) berpendapat bahwa HRD telah maju begitu pesat selama sepuluh tahun 

terakhir dan pelatihan tradisional semakin tesingkirkan. Peusahaan semakin menyadari 

bahwa SDM adalah sebagai faktor penting untuk meningkatkan daya saing dan kinerja 

secara keseluruhan.  (Fisher 1997; Noe 2008).  Bhatnagar  dan Sharma (2005) mendukung 

argumen ini dan menyarankan bahwa HRD harus peduli dengan manajemen pembelajaran 

karyawan dalam jangka panjang, namun tetap mengingat strategi perusahaan dan bisnis 

secara eksplisit.   
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HRD didefinisikan sebagai "Keseluruhan dari sistem proses, metode, prosedur dan, 

program organisasi karyawan untuk mengembangkan sumber daya manusianya dalam 

rangka untuk memperkaya karyawannya sehingga dapat berkontribusi terhadap kinerja 

organisasi "(Meyer 2007:2).   

Pertanyaan yang muncul adalah:  

a. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh praktisi HRD agar mampu memenuhi 

harapan/tujuan organisasi?   

b. Apa yang harus menjadi fokus dari lembaga pendidikan untuk mempersiapkan lulusan 

yang akan bekerja di bidang HRD di Afrika Selatan?  

 

PERAN DAN KOMPETENSI DARI PRAKTISI HRD  

Peran Praktisi HRD 

Dalam sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2004, The American Society for 

Training and Development (ASTD) telah mengidentifikasi peran dan kompetensi dari 

pelatihan profesional yang mereka sebut “Model Kompetensi” (Noe 2008).  The ASTD 

mendefinisikan peran-peran tersebut sebagai “pengelompokan kompetensi yang 

ditargetkan” (www.astd.org), yang diartikan sebagai satu set keterampilan yang 

dibutuhkan untuk memberdayakan individu. Seseorang mungkin akan memiliki peranan 

lebih dari satu peran. Penelitian ASTD mengidentifikasi empat peran unik untuk  praktisi 

HRD (Noe 2008), yaitu strategi pembelajaran, mitra bisnis, manajer proyek dan profesional 

spesialis.   

Ahli strategi belajar menentukan bagaimana program HRD terbaik dapat digunakan 

untuk membantu memenuhi strategi bisnis organisasi. Mitra bisnis dan industri 

menggunakan pengetahuan bisnis untuk membuat program pelatihan yang dapat 

meningkatkan kinerja.  Rencana manajer proyek, mengkoordinasi dan memonitor 

penyampaian yang efektif  program pelatihan yang mendukung bisnis.  Spesialis desain 

profesional, mengembangkan, melaksanakan dan evaluasi dan pengembangan program 

pelatihan.  Keempat peran tersebut dianggap penting bagi seorang individu untuk sukses di 

bidang pelatihan dan pengembangan.  
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Kompetensi praktisi SDM  

 Hasil penelitian ASTD mengidentifikasi kompetensi praktisi HRD yang harus 

dimiliki adalah sebagai berikut : 
 Kompetensi bisnis   Kompetensi interpersonal  Kompetensi pribadi 
 Menganalisis kebutuhan 

dan mengusulkan solusi 
 Menerapkan ketajaman 

bisnis  
 Mengarahkan Hasil 
 Perencanaan dan 

melaksanakan tugas  
 Berpikir strategis  

 

 Membangun kepercayaan  
 Berkomunikasi secara efektif  
 Mempengaruhi stakeholder  
 Meningkatkan keragaman  
 Jaringan dan kemitraan  

 

 Menunjukkan kemampuan 
beradaptasi  

 Pemodelan pengembangan 
pribadi 

 

 Sumber: www.astd.org 

Dalam studi praktisi HRD sebelumnya, McLagan (Valkeavaara 1998) 

mengidentifikasi empat kelompok kompetensi, yaitu kompetensi interpersonal, 

kompetensi bisnis, kompetensi teknis (pengetahuan dan pengiriman personil tradisional 

dan manajemen SDM) dan kompetensi intelektual.   

Tabel 2: kompetensi Penting untuk praktisi SDM sebagai diidentifikasi oleh McLagan 

Kompetensi bisnis Kompetensi 
Interpersonal Kompetensi Teknis Kompetensi Intelektual 

 Pemahaman Bisnis 
 Keterampilan 

menganalisis Cost-
benefit  

 Keterampilan 
Mendelegasikan  

 Pemahaman Industri  
 Memahami Perilaku 

Organisasi   
 Memahami 

Pengembangan 
Organisasi   

 Keterampilan 
Manajemen proyek  

 Keterampilan 
Manajemen Pencatatan/ 
Dokumentasi  

 

 Keterampilan Pelatihan  
 Keterampilan Feedback  
 Keterampilan Negosiasi  
 Keterampilan 

Presentasi  
 Keterampilan 

Membangun Relasi  
 Kemampuan menulis  

 

 Memahami 
Pembelajaran Dewasa   

 Memahami 
Pengembangan Karir   

 Kompeten dgn 
Komputer kompetensi  

 Keterampilan dalam 
identifikas Kompetensi   

 Keterampilan Sistem 
Elektronik  

 Keterampilan dalam 
penyusunan Tujuan  

 Memahami Subyek  
 Teori dan Teknik 

Pelatihan dan  
pengembangan   

 Keterampilan dalam 
Penelitian  

 

 Keterampilan 
Reduksi Data  

 Keterampilan dalan 
Pencarian Informasi   

 Kecerdasan dalam 
Adaptasi 

 Keterampilan 
Membangun Model  

 Keterampilan 
Mengamati  

 Keterampilan 
menyusun 
pertanyaan  

 Pengetahuan diri  
 Keterampilan Visi  

 

Sumber: Valkeavaara (1998:179)  

Hasil penggabungan dari dua temuan di atas adalah, Praktisi HRD harus memiliki 

kompetensi sebagai berikut : 

 Kompetensi usaha / manajemen  

 Kompetensi interpersonal  

 Kompetensi pribadi  
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 Kompetensi intelektual  

 Kompetensi teknis  

 

TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah kompetensi yang 

disebutkan di atas berlaku untuk praktisi HRD pada organisasi di Afrika Selatan serta 

mengukur tingkat kepentingan kompetensi masing-masing dan  tingkat kepuasan terhadap 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang ada dalam organisasi saat ini.  

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Populasi penelitian dan prosedur sampling  

Populasi penelitian terdiri dari semua perusahaan bisnis di sektor bisnis utama 

pada ekonomi Afrika Selatan. Metode sampling yang digunakan adalah stratified random 

sampling dengan alokasi proporsional.  Sampel acak dari perusahaan bisnis diambil dari 

setiap sektor ekonomi. Kemudian kuesioner dikirim kepada responden, yang menjadi 

pengelola sumber daya manusia dalam setiap perusahaan bisnis tersebut. Ukuran sampel 

total 1.320 perusahaan bisnis.  

Metode pengumpulan data dan instrumen rancangan penelitian  

Data dikumpulkan melalui kantor-kantor pusat perusahaan bisnis tersebut melalui 

penyampaian lembar kuisioner dan juga kuisioner dalam bentuk software yang dapat diisi 

secara mandiri oleh masing-masing responden, dengan model pertanyaan pertanyaan 

terbuka dan tertutup (pilihan ganda maupun tunggal). 

Kompetensi Praktisi HRD yang duputuskan dimasukkan ke dalam kuisioner adalah sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi Bisnis (misal, ketajaman bisnis, penganggaran)  

2. Kompetensi Pribadi dan interpersonal (misalnya membangun kepercayaan,)  

3. Kompetensi Intelektual (misalnya fleksibilitas intelektual, keterampilan visi)  

4. Kompetensi pengembangan sumber daya manusia yang strategis (misalnya 

memastikan keselarasan dengan strategi bisnis, mengembangkan strategi jangka 

panjang HRD)  
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5. Legislasi ETD yang terkait, strategi dan kebijakannya (misalnya menerapkan 

persyaratan UU SAQA, mengembangkan program pembelajaran)  

6. Keterampilan Penelitian (misalnya memahami metodologi penelitian, menyusun 

laporan penelitian ETD)  

7. Mempelajari teori dan prinsip-prinsip (misalnya menerapkan berbagai pembelajaran 

dan prinsip-prinsip, menerapkan prinsip-prinsip  pembelajaran orang dewasa)  

8. Analisis Kebutuhan ETD (misalnya keterampilan audit)  

9. Desain dan Pengembangan Pembelajaran (Misal, desain kurikulum, merumuskan hasil 

pembelajaran)  

10. Pemerataan Pelatihan (misalnya menciptakan lingkungan belajar, memberikan 

pembelajaran elektronik)  

11. Dukungan terhadap Panduan dan Pembelajar (misalnya bimbingan dan merujuk 

peserta didik, mengembangkan dan menerapkan pembelajar  yang mendukung 

rencana)  

12. Fasilitas Pengembangan Keterampilan (misalnya Keterampilan mengembangkan 

rencana kerja, menerapkan strategi pengembangan keterampilan)  

13. Penilaian dan jaminan kualitas (misalnya melakukan penilaian, mengelola sistem 

jaminan kualitas)  

14. Evaluasi ETD (misalnya mengevaluasi kursus, mengukur laba atas investasi dalam 

pelatihan)  

15. Pengembangan Pekerjaan (misalnya mengarahkan dan membimbing pengembangan 

kerja)  

16. Administrasi pelatihan (misalnya kompilasi rencana pelatihan tahunan, catatan 

pelatihan)  

 

Masing-masing Kompetensi Utama dari yang disebutkan di atas berisi sejumlah sub 

kompetensi.  Setiap responden diminta menjawab tingkat kepentingan dan kepuasan dari 

masing-masing kompetnsi tersebut. Penilaian menggunakan Skala Likert Lima Poin, di 

mana peringkat rendah (1) menunjukkan bahwa responden menganggap kompetensi sama 

sekali tidak penting untuk aplikasi bekerja, sedangkan rating tinggi (5) menunjukkan 

bahwa mereka menganggap  kompetensi sebagai sangat penting untuk aplikasi pekerjaan.  
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Demikian pula, peringkat rendah (1) menunjukkan bahwa responden sama sekali tidak 

puas dengan kompetensi dan dengan demikian dibutuhkan pelatihan di kompetensi itu, 

dan sebuah rating tinggi (5) menunjukkan bahwa mereka sangat puas dengan kompetensi 

dan dengan demikian tidak dibutuhkan pelatihan di  kompetensi.  

 

Lapangan, tingkat respon dan keterbatasan penelitian  

Biro Riset Pemasaran Universitas Afrika Selatan mengadmnistrasi dan mengelola 

proses penelitian di lapangan. Hanya 47 perusahaan bisnis yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Tingkat respon yang rendah ini mungkin disebabkan oleh tingginya 

intensitas kegiatan bisnis selama proses penelitian, serta panjangnya kuesioner yang harus 

diisi. Tingkat respon yang rendah dari perusahaan bisnis menjadi keterbatasan utama studi 

ini. Oleh karena itu tidak mungkin untuk membuat perbandingan di seluruh sektor 

ekonomi dan men-generalisasi hasilnya untuk seluruh penduduk.  Bagaimanapun, Hasil 

penelitian ini memberikan dasar yang berguna untuk penelitian lebih lanjut.  

  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Responden  

Mayoritas organisasi yang berpartisipasi (64%) adalah organisasi kecil dengan 50 

orang karyawan atau kurang, yang beroperasi di daerah Gauteng, Western Cape, KwaZulu-

Natal dan Mpumalanga yang terdiri dari organisasi perusahaan swasta (68%), parastatal 

(19%) atau departemen pemerintah (6%).   

Responden terutama bekerja di sektor-sektor ekonomi "Kemasyarakatan, 

pendidikan sosial, perawatan kesehatan dan layanan personal" (36%) dan "Pertanian, 

perburuan, kehutanan dan perikanan" (21%). Hampir 20% dari responden memiliki 

sertifikat senior atau kualifikasi setara;  lebih dari 10% memiliki ijazah nasional atau 

sertifikat, sementara hampir 25% dari responden memiliki kualifikasi pascasarjana.  

Sebagian besar responden (43%) berusia 44 tahun, dan 47% dari mereka memiliki posisi 

manajerial di  perusahaan bisnis mereka.   

Sebagian besar responden yang berpartisipasi bekerja sebagai HRD atau manajer 

pelatihan (24%), pemilik (15%) atau Direksi HRD (10%) dalam bisnis masing-masing.   
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Nilai dan Peringkat dari Kepentingan dan Kepuasan 

Nilai Rata-rata dan Peringkat dari Tingkat Kepentingan serta Kepuasan dihitung 

untuk 16 kompetensi utama. 

Hasilnya digambarkan dalam tabel 3.  

 Tabel 3: Rata-rata skor pentingnya/kepuasan dan peringkat untuk kompetensi utama 

Kompetensi utama 
Skor  

rata-rata 
Kepentingan  

Skor  
Rata-rata 
Kepuasan  

Peringkat 
Kepentingan 

Peringkat 
Kepuasan  

1.  Kompetensi bisnis   4.02  3.15  2  3 
2.  Kompetensi Personal dan interpersonal  4.13 3.27 1  1 
3.  Kompetensi Intelektual  3.97   3.17 3 2 
4.  Kompetensi HRD Strategis   3.60 2.96 8  4 
5.  Legislasi UU-ETD terkait, strategi dan 

kebijakan   3.63 2.74 7 9 

6.  Keterampilan Penelitian   3.53 2.62 11  11 
7.  Teori-teori dan prinsip-prinsip 

pembelajaran  3.92 2.91 4 7 

8.  Analisa kebutuhan ETD  3.73 2.92 6 6 
9.  Desain dan pengembangan Pembelajaran  3.41 2.56 13 13 
10. Pemerataan Pelatihan   3.53 2.76 10 8 
11. Dukungan Panduan dan Pembelajar 3.30   2.62 16  12 
12. Fasilitas Pengembangan Keterampilan   3.58 2.70 9 10 
13. Penilaian dan  Jaminan kualitas   3.31 2.54 15 15 
14.  Evaluasi ETD 3.51   2.55 12 14 
15.  Pengembangan Pekerjaan   3.34 2.20 14 16 
16.  Administrasi pelatihan  3.83 2.95 5  5 
 

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa tiga kelompok kompetensi utama yang 

memperoleh nilai tertinggi pada tingkat kepentingaaan dan tingkat kepuasan dari 

responden adalah: "kompetensi bisnis", "Kompetensi Pribadi dan Interpersonal" dan 

"kompetensi intelektual".  

Pada tabel 4 dan 5, nampak kompetensi yang berada pada peringkat sepuluh besar 

tertinggi dan sepuluh besar terendah berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan responden.  

 Tabel 4: Sepuluh tertinggi dan sepuluh terendah nilai rata-rata untuk sub kompetensi 

Subcompetency  Utama 
 kompetensi  n  Mean pentingnya 

 skor 
Memperlakukan orang secara adil  2 46 4.61 
Berkomunikasi secara efektif  2 46  4.57 
Membangun kepercayaan    2 46 4.52 
Pelaksana keputusan 1 46  4.50 
Memberikan arahan strategis  1  44  4.45 
Penganggaran    1 45 4.42 
Keterampilan membangun hubungan   2 45  4.38 
Kemampuan untuk mendorong hasil    1 46 4.33 
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Mengusulkan solusi    1 46 4.33 
Menganalisis masalah-masalah bisnis dan kebutuhan klien   1  46 

 
4.28 

 
Mengembangkan tugas-tugas penilaian   13 41 3.27 
Kurikulum desain   9  42 3.26 
Sequencing belajar   9 43 3.26 
Analisis kecenderungan internasional di HRD    4 42 3.24 
Merancang terintegrasi penilaian untuk pembelajaran  
Program    

13  40 
 

3.18 

Memoderasi penilaian     13 41 3.17 
Mengembangkan dan menerapkan rencana dukungan 
pelajar    

11 41 3.15 

Menyampaikan pembelajaran elektronik    10 42 3.07 
Mengembangkan materi pembelajaran online     9 41 2.98 
Mengembangkan materi pembelajaran berbasis komputer    9 42 2.95 

 
Tabel 5: Sepuluh tertinggi dan terendah skor rata-rata tingkat kepuasan untuk sub kompetensi 

Subcompetency  Utama 
 kompetensi  n 

 Rata-rata kepuasan 
skor  

 
 Memperlakukan orang secara adil   2 45 3.93 
Penganggaran    1 44 3.64 
Membangun kepercayaan   2 45 3.58 
Berkomunikasi secara efektif    2 45 3.58 
Keterampilan membangun hubungan     2 44 3.45 
Informasi-pencarian keterampilan     3 42 3.40 
 Kemampuan untuk mendorong hasil     1 44 3.36 
 Negosiasi keterampilan     2 44 3.36 
 Pelaksana keputusan    1 45  3.36 
 Industri pemahaman    1 45  3.36 

 
Kurikulum desain     9 42 2.43 
Mengembangkan tugas-tugas penilaian     13 40 2.43 
Menyusun laporan penelitian ETD     6 43 2.42 
Mengevaluasi sistem pembelajaran     14 40 2.40 
Memoderasi penilaian     13 40 2.40 
Sequencing belajar    9 41  2.39 
Mengembangkan materi pembelajaran berbasis-komputer     9 42 2.24 
Mengarahkan pengembangan kerja    15 39 2.23 
Terlibat dalam pekerjaan pembangunan     15 39 2.21 
Mengembangkan materi pembelajaran online    9 40 2.15 

 

Di bagian akhir, setelah dilakukan berbagai uji dan analisis (Deskriptif, Tabulasi-

Silang, Analsis Varian), penulis menyatakan bahwa Penelitian literatur ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi berbagai kompetensi utama yang dibutuhkan oleh Praktisi HRD. 

Kompetensi ini digunakan sebagai titik keberangkatan untuk studi empiris, yang berusaha 

menentukan tingkat kepentingan dari setiap kompetensi utama serta tingkat kepuasannya 

dengan menggunakan sampel organisasi bisnis di Afrika Selatan.  
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Studi ini mengkonfirmasikan bahwa praktisi HRD membutuhkan lima set 

kompetensi, yaitu Kompetensi bisnis/manajemen, Kompetensi interpersonal, kompetensi 

pribadi, kompetensi intelektual dan berbagai kompetensi teknis.  

Hasil penelitian pun menyoroti kepentingan relatif dari masing-masing kompetensi 

serta menampilkan tingkat kepuasan antara organisasi bisnis yang berpartisipasi dalam 

studi. Analisis statistik mengidentifikasi bahwa kompetensi begitu pentingnya. Kompetensi 

dimaksud meliputi : kompetensi bisnis, kompetensi pribadi dan interpersonal, kompetensi 

HRD strategis, teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, pemerataan pelatihan dan 

pengembangan pekerjaan.  

Tiga kelompok kompetensi utama : kompetensi bisnis, kompetensi pribadi dan 

interpersonal  dan kompetensi intelektual adalah yang paling penting dan dinilai sebagai 

yang paling memuaskan di antara responden, yang menunjukkan bahwa tidak ada 

kebutuhan mendesak bagi karyawan untuk dilakukan pelatihan dalam rangka 

meningkatkan tiga kompetensi utama tersebut.  

Untuk menjadi Praktisi HRD yang efektif, mereka tidak hanya harus memahami  

bisnis di mana mereka membangun suatu layanan, tetapi mereka juga harus memiliki 

kompetensi bisnis dasar dan manajemen untuk memastikan keberhasilan bisnisnya, 

misalnya, dalam hal penganggaran dan keterampilan manajemen keuangan.   

Penelitian ini pun memberikan hasil yang menunjukkan betapa pentingnya bagi praktisi 

HRD untuk memiliki berbagai kompetensi teknis.  Praktisi HRD terlebih sebagai seorang 

pelatih –harus memiliki kompetensi multi keterampilan sehingga mampu memainkan 

peran yang bermakna dalam organisasi.  

Hasil analisis Tabulasi-silang merekomendasikan bahwa praktisi HRD mesti fokus 

dalam proses pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan 

kompetensi utama secara keseluruhan. 

Hasil studi ini mempunyai implikasi yang pasti dalam proses mengajar dan belajar 

di bidang Pengembangan SDM.  Tidak hanya kesadaran akan pentingnya kompetensi 

utama,  namun penelitian ini pun memberikan gambaran tentang kompetensi spesifik yang 

perlu dikelola dan dikembangkan dalam proses pelatihan dan pendidikan yang 

dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. 
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KESIMPULAN  

Penelitian ini fokus utamanya adalah pada kompetensi para praktisi Pengembangan 

SDM.  Penelitian ini memiliki manfaat karena studi semacam ini baru pertama kalinya. 

Fokus penelitian telah mengidentifikasi kompetensi utama para praktisi Pengembangan 

SDM, bukan sekedar pengetahuan dan keterampilan yang menjadi persyaratan praktisi 

pengembangan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi praktisi 

pengembang SDM yang paling penting adalah pengembangan kompetensi kerja, 

kompetensi bisnis, teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, dan kompetensi pribadi 

dan interpersonal, HRD strategis dan pemerataan pelatihan.  

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan untuk personil mereka 

harus fokus pada kompetensi ini untuk secara efektif meningkatkan keterampilan 

mereka.  

 Penelitian tentang kompetensi utama ini harus dimasukkan dalam program 

pendidikan yang terkait dengan HRD, dan akan membantu peningkatan laju perubahan 

dalam bidang HRD.  

 Kompetensi utama untuk pemerataan pelatihan hendaknya menjadi perhatian khusus. 

Dengan berfokus pada perbaikan kompetensi utama ini, banyak yang bisa dilakukan 

untuk merevolusi cara pelatihan dan layanan yang disediakan.  

 Pendidikan dan pelatihan terkait undang-undang perlu difokuskan agar para Sektor 

Pengembangan SDM dapat berada pada arah yang terbaik.  

 

ULASAN HASIL REVIEW JURNAL 

Penelitian Barney et al. ini memberikan gambaran kepada kita tentang kompetensi 

utama yang harus dimiliki oleh para Praktisi Pengembangan SDM di setiap organisasi, baik 

perusahaan swasata maupun pemerintahan. Walaupun sampel yang digunakan amatlah 

sedikit, namun hasil penelitian ini tetap bisa memberikan gambaran kepada kita sebagai 

pembaca, para praktisi HRD atau pun peneliti selanjutnya yang berminat meneliti bidang 

ini. Setidaknya kita bisa memperoleh gambaran tentang kompetensi-kompetensi yang 

harus dimiliki para praktisi pengembangan SDM. 
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Kompetensi Praktisi HRD dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi Bisnis (misal, ketajaman bisnis, penganggaran)  

2. Kompetensi Pribadi dan interpersonal (misalnya membangun kepercayaan,)  

3. Kompetensi Intelektual (misalnya fleksibilitas intelektual, keterampilan visi)  

4. Kompetensi pengembangan sumber daya manusia yang strategis (misalnya 

memastikan keselarasan dengan strategi bisnis, mengembangkan strategi jangka 

panjang HRD)  

5. Legislasi ETD yang terkait, strategi dan kebijakannya (misalnya menerapkan 

persyaratan UU SAQA, mengembangkan program pembelajaran)  

6. Keterampilan Penelitian (misalnya memahami metodologi penelitian, menyusun 

laporan penelitian ETD)  

7. Mempelajari teori dan prinsip-prinsip (misalnya menerapkan berbagai pembelajaran 

dan prinsip-prinsip, menerapkan prinsip-prinsip  pembelajaran orang dewasa)  

8. Analisis Kebutuhan ETD (misalnya keterampilan audit)  

9. Desain dan Pengembangan Pembelajaran (Misal, desain kurikulum, merumuskan hasil 

pembelajaran)  

10. Pemerataan Pelatihan (misalnya menciptakan lingkungan belajar, memberikan 

pembelajaran elektronik)  

11. Dukungan terhadap Panduan dan Pembelajar (misalnya bimbingan dan merujuk 

peserta didik, mengembangkan dan menerapkan pembelajar  yang mendukung 

rencana)  

12. Fasilitas Pengembangan Keterampilan (misalnya Keterampilan mengembangkan 

rencana kerja, menerapkan strategi pengembangan keterampilan)  

13. Penilaian dan jaminan kualitas (misalnya melakukan penilaian, mengelola sistem 

jaminan kualitas)  

14. Evaluasi ETD (misalnya mengevaluasi kursus, mengukur laba atas investasi dalam 

pelatihan)  

15. Pengembangan Pekerjaan (misalnya mengarahkan dan membimbing pengembangan 

kerja)  

16. Administrasi pelatihan (misalnya kompilasi rencana pelatihan tahunan, catatan 

pelatihan)  
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Jika kita perhatikan kompetensi di atas, terdapat kemiripan kompetensi-kompetensi 

yang diidentifikasi oleh Hay/McBer yang telah mengidentifikasi 18 kompetensi yang 

bersifat "generik", yang umum ditemui pada berbagai bidang pekerjaan dan industri. Ke 18 

kompetensi tersebut adalah: 

1. Orientasi pencapaian 

2. Pemikiran analitis 

3. Pemikiran konseptual 

4. Berrientasi kepada pelayanan pelanggan 

5. Mengembangkan orang lain 

6. Kemampuan mengarahkan ( Directiveness ) 

7. Fleksibilitas 

8. Dampak dan pengaruh 

9. Pencarian informasi 

10. Initiatif 

11. Integritas ( melakukan apa yang diucapkan ) 

12. Pemahaman interpersonal 

13. Kesadaran organisasional 

14. Komitmen organisasional 

15. Membangun hubungan 

16. Rasa percaya diri 

17. Kepemimpinan dalam kelompok 

18. Kerjasama kelompok 

 

KOMPETENSI PRAKTISI SDM INDONESIA 

 Menurut Lembaga administrasi Negara (2004:14) mengemukakan bahwa, cakupan 

kompetensi meliputi lima kemampuan, yaitu kemampuan teknik, kemampuan manajerial, 

kemampuan komunikasi, kemampuan strategis dan kemampuan etika. 

1.  Kemampuan Teknikal 

Merupakan kemampuan yang berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan 

fungsi instansi. Contohnya seperti: human relation, analisis kebijaksanaan dan 
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penyusunan rencana kegiatan. Kemampuan-kemampuan tersebut hendaknya dapat 

dimiliki oleh para pejabat sampai pada tingkat menguasai. 

2.  Kemampuan Manajerial 

Merupakan aspek kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi manajemen, 

seperti: 

a.  Tingkat kemampuan menetapkan sasaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas 

dan fungsi; 

b.  Tingkat kemampuan dalam menetapkan tugas-tugas dalam upaya pencapaian 

sasaran; 

c.  Tingkat kemampuan dalam mendistribusikan tugas pada bawahan, tingkat 

kemampuan dalam mengkoordinasikan tugas; 

d.  Tingkat kemampuan dalam melakukan bimbingan terhadap bawahan. 

3.  Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan komunikasi dengan pihak lain merupakan salah satu bagian dari 

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh pejabat dalam pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawabnya. Kemampuan komunikasi ini meliputi : 

a.  Kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat dan pihak ketiga lainnya 

bernegosiasi dengan staf atau instansi lain, kemampuan melakukan presentasi; 

b.  Kemampuan membangun hubungan dan network baik dengan kalangan pajabat 

maupun dengan masyarakat; 

c.  Kemampuan dalam menuangkan konsep pemikiran ke dalam tulisan sehingga 

dapat berkomunikasi dengan pihak lain. 

4.  Kemampuan Strategik 

Kemampuan strategik merupakan kemampuan melihat jauh kedepan sehingga dapat 

merumuskan berbagai kebijakan strategik yang meliputi : 

a.  Kemampuan dalam mengantisipasi tututan dimasa mendatang, mengenali peluang 

dan kendala, menjabarkan berbagai kebijakan atasan; 

b.  Kemampuan dalam memberikan kontribusi dalam pemikiran strategis 

kemampuan dalam berpikir secara sistematis; 

c.  Kemampuan dalam mengantisipasi tututan dimasa datang, mengenali peluang dan 

kendala dalam menjabarkan berbagai kebijakan atasan; 
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d.  Kemampuan menjabarkan sasaran jangka panjang dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari; 

e.  Kemampuan mengambil keputusan dalam waktu yang tepat sekalipun dalam 

situasi yang baik menguntungkan, kemampuan melakukan penyesuaian dalam 

tujuan strategis manakala terjadi perubahan. 

5.  Kemampuan Etika 

Kemampuan etika dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

dengan pertimbangan etika yang telah ditetapakan oleh organisasi yang meliputi : 

a.  Pemahaman terhadap etika pegawai dalam melaksanakan tugas; 

b.  Penekanan yang dilakukan terhadap penetapan etika pegawai dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi instansi oleh staf; 

c.  Perhatian instansi terhadap penetapan etika pegawai, pemahaman staf terhadap 

etika pegawai dan pelaksanaan etika pegawai dilaksanakan oleh staf. 

Hembang Simanjutak, pada tahun 2006 melakukan penelitian yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Kompetensi SDM Melalui Peran Inisiatif Knowledge Management dan 

Learning Organization”. Dalam penelitiannya itu, disebutkan Kompetensi yang harus 

dimiliki praktisi pengembangan SDM sebagaimana uraian berikut ini : 

a. Kemampuan mengubah stryktur dan proses manajeria, apabila strategi perubahan 

organisasi diperlukan untuk efektifitas pelaksaan tugas organisasi. 

b. Aspek pemberdayaan adalah kemampuan berbagai informasi, penyampaian ide-ide 

oleh bawahan, mengembangkan kpmpetensi kartawan, mendelegasikan tanggung 

jawab, member saran umpan balik dan memberikan reward bagi peningkatan kinerja. 

c. Kemampuan untuk menyatukan orang untuk bekerja sama secara efektif dalam 

mencapai tujuan bersama. 

d. Kemampuan untuk beradaptasi dan berfungsi secara efektif dengan lingkungan luar 

Lalu Naomi (2006), mengungkaokan beberapa Kompetensi Manajerial yang harus 

dimiliki oleh Praktisi Pengembangana SDM di Bank SUMUT yang mencakup 8 (delapan) 

elemen kompetensi yaitu: 

1. Kepemimpinan (Leadership) 
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Kompetensi manajerial Bank SUMUT dari segi kepemimpinan menunjukkan basis 

kompetensi dengan mengutamakan pembangunan visi dan penciptaan iklim kerja 

yang kondusif  serta pencapaian dalam prestasi kerja. 

2. Berpikir Konseptual 

Kompetensi manajerial Bank SUMUT dari segi konseptual mengacu pada kekuatan 

dan efektifitas. 

3. Analisis Persoalan dan Pengambilan Keputusan (Problem Analysis and Decision 

Making). 

Kompetensi manajerial Bank SUMUT dari segi Analisis Persoalan dan Pengambilan 

Keputusan (problem analysis and decision making)  mengacu pada mengambil 

keputusan yang cepat dan tepat waktu (what  and  how) 

4. Kelenturan (Flexibility) 

Kompetensi manajerial Bank SUMUT dari segi kelenturan (flexibility) melakukan 

penyesuaian (gaya, pendekatan, strategi tindakan) dengan tanpa harus 

mengorbankan tujuan dan menimbulkan kerugian. 

5. Kerja sama tim (teamwork) 

Kompetensi manajerial Bank SUMUT dari segi (teamwork) mengacu kerjasama 

antar individu dalam suatu kelompok kerja atau antar unit usaha untuk mencapai 

tujuan bersama. 

6. Mempengaruhi (influencing) 

Kompetensi manajerial Bank SUMUT dari segi influencing mengacu pada aktifitas 

membuat orang lain menerima kehadirannya dan dapat menerima serta 

mendukung ide-idenya ataupun rencananya yang karena kemampuannya 

menyakinkan didukung oleh pengetahuannya yang memadai (authority of power 

beralih menjadi authority of knowledge) 

7. Pengembangan sumberdaya manusia (people development) 

Kompetensi manajerial Bank SUMUT dari segi pengembangan sumberdaya manusia 

(people development) mengacu pada komitmen untuk meningkatkan kompetensi 

bawahan serta berkesinambungan sistimatik, sesuai dengan kebutuhan tugas 

pekerjaannya, efektif dan terukur. 

8. Dorongan berprestasi (achievement motivation) 
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Kompetensi manajerial Bank SUMUT dari segi dorongan berprestasi mangacu pada 

prilaku untuk menghasilkan prestasi kerja yang unggul dan bersaing dalam standar 

kesempurnaan dan perilaku untuk mengambil prakarsa dan melaksanakannya 

dengan risiko yang diperhitungkan, perilaku yang berani menetapkan sasaran yang 

memerlukan kegigihan untuk mencapainya. 
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