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Abstract: The role of HR (Human Resources) in organizations has the same meaning as the work 

itself. Every person who works is required in order to achieve high performance. As knowledge and 
technology changes are based on knowledge, the work process requires employees and knowledge-
based management as well. In this case one aspect of HR development that needs to get its HR 
development. Therefore, developing employees in accordance with the needs that contribute the 
largest in the organization. 
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Pendahuluan 

Peran SDM (Sumber Daya Manusia) dalam organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya 

dengan pekerjaan itu sendiri. Setiap orang yang bekerja dituntut agar dapat mencapai kinerja yang 

tinggi. Seiring dengan perubahan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pengetahuan, maka 

proses kerja  memerlukan pegawai dan pengelolaan yang berbasis pengetahuan pula. Dalam hal ini 

salah satu aspek dalam pengembangan SDM yang perlu mendapatkan pengembangan SDM-nya, dan 

pasti akan memberikan perhatian yang besar bagi program ini. Kita dapat melihat bahwa banyak 

organisasi yang telah menghabiskan sejumlah besar dana untuk membiayai program-program 

pengembangan SDM. Dalam kenyataannya, program-program tersebut tidak banyak memberikan 

manfaat, baik bagi pegawai maupun organisasi. Hal ini lebih disebabkan karena pengembangan  yang 

diberikan tidak memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi.. 

 (Diterima 5 Januari 2019; Direvisi 12 Pebruari 2019; Disetujui 20 Pebruari 
2019; Diterbitkan 10 Maret 2019) 
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Konsep Kompetensi dan karakteristik kompetensi  

           Kompetensi sebenarnya bukan sesuatu yang baru, Kompetensi menurut Spencer Dan Spencer 

dalam Palan (2007) adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang 

berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam  

 

menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten 

sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep 

diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan 

untuk melaksanakan tugas). Selanjutnya menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri 

Nomor: 46A tahun 2003, tentang tentang Pedoman penyusunan standar kompetensi bahwa kompetensi 

adalah :kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, 

sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan 

efisien.  

             Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang 

dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang 

dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai 

prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidaksesuaian dalam 

kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi 

terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan 

pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan (personal selection), perencanaan pengalihan tugas 

(succession planning), penilaian kerja (performance appraisal) dan pengembangan (development) 

Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, 

nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak sesuai dengan profesinya. Selanjutnya, Wibowo 2007:86 (dalam xerma.blogspot.com) 

menyebutkan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan 

suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut. Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang 

dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi 

sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau 

situasi. 
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             Selanjutnya terkait dengan karakteristik kompetensi, menurut Spencer and spencer (1993) 

yang dikutip oleh Wibowo (dalam e-jurnal.com) menyatakan bahwa:  

“Kompetensi merupakan landasan dasar karekteristik orang dan mengindikasikan cara berprilaku atau 
berfikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama”. 
 
 

Terdapat lima tipe Karakteristik Kompetensi, yaitu sebagai berikut: 
1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang 

menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju 
tindakan atau tujuan tertentu ; 

2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. 
Kecepatan   reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seseorang pilot 
tempur ; 

3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan 
keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari 
konsep diri orang ; 

4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah 
kompetensi yang kompleks ; 

5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu.kompetensi 
mental atau keterampilan kognitif termasuk berfikir analitis dan konseptual. 

Upaya pengembangan kompetensi pegawai melalui beberapa metode 

               Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan berbagai cara (dalam 

studilmu.com/blogs), antara lain sebagai berikut : 

1. Pelatihan Pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. 

Bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan (internal training) atau di luar perusahaan 

(external training). Internal training yang jamak disebut juga in house training bisa 

menggunakan pelatih dari perusahaan sendiri atau luar perusahaan. Sementara itu, external 

training dilakukan dengan mengirimkan karyawan ke instansi atau lembaga pelatihan tertentu, 

baik pemerintah maupun swasta. 

2. Pendidikan : Pengembangan karier karyawan melalui pendidikan biasanya bersifat khusus. Ini 

ditujukan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikannya karena 

pendidikan sebelumnya belum cukup. Sebagai contoh, seorang karyawan lulusan D3 

mendapat tugas kuliah S1 agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat. Di mana 

kuliahnya? Bergantung pada kebijakan perusahaan. 

3. Magang ; Seperti halnya pelatihan, magang kerja bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di 

luar perusahaan. Magang di dalam perusahaan biasanya lintas departemen dengan durasi  
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satu sampai tiga bulan. Contohnya, seorang karyawan di laboratorium magang kerja selama 

sebulan di Departeman Mining untuk mempelajari proses pengambilan dan preparasi contoh 

tanah yang dilakukan di departemen tersebut. Magang kerja internal ini ditujukan untuk 

menyelaraskan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teman saya dalam hal 

pengambilan dan preparasi contoh tanah. Di sisi lain, magang eksternal dilakukan di 

perusahaan induk atau perusahaan lain. Sebagai contoh, karyawan sebuah perusahaan 

kendaraan bermotor dikirim ke Jepang selama 6 bulan untuk magang di induk perusahaan 

tersebut. 

4. Job enrichment :Pengembangan karyawan bisa juga dilakukan dengan job enrichment. 

Singkatnya, program ini adalah penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. 

Beberapa contohnya adalah Karyawan yang mendapat tugas tertentu (misalnya projek khusus) 

di departemennya atau lintas departemen Karyawan yang mengisi jabatan baru yang 

sebelumnya tidak ada dengan tingkat yang sama Karyawan mendapat tugas menggantikan 

atasannya yang sedang cuti atau dinas luar kota Biasanya, karyawan yang dilibatkan dalam 

program job enrichment ini adalah karyawan yang menonjol di antara karyawan lain. Meskipun 

demikian, dapat juga melakukan job enrichment pada semua karyawan yang berada dalam 

satu tingkat (level) demi memeratakan kesempatan berkembang pada mereka. 

5. Benchmark atau terkadang disebut juga studi banding adalah mengevaluasi atau 

membandingkan sesuatu dengan standar. Cara ini dilakukan bila sesuatu di perusahaan 

tersebut perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tambang yang hendak 

membangun tanur peleburan baru, melakukan benchmark ke perusahaan tambang lain yang 

memiliki pengalaman menggunakan tanur tersebut. Tentu saja, studi banding ini tidak selalu 

terhadap peralatan, namun bisa juga pada apa pun yang menyangkut kepentingan 

perusahaan. Beberapa di antaranya adalah  Keselamatan kerja ,Prosedur kerja baku, Situasi 

kerja, Perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan karyawan. 

6. Online Learning : Di jaman teknologi saat ini pengembangan karyawan dapat dilakukan di 

mana saja, kapan saja. Karyawan bisa belajar melalui komputer atau bahkan di telepon 

selularnya dalam perjalanan ke kantor. Suasana macetnya jalanan bisa menjadi mobile 

learning bagi setiap karyawan. Online learning dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Dari 

bentuk yang paling sederhana yaitu menonton youtube untuk channel-channel pembelajaran 

dari berbagai pembicara, maupun dalam bentuk yang lebih terstruktur yaitu menggunakan 

aplikasi atau kursus online. Beberapa kursus online telah memiliki aplikasi yang dapat 

didengarkan di telepon selular.  Sebagai atasan, Anda tinggal perlu meminta anak buah anda  
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mengikuti online learning di topik tertentu sesuai kebutuhannya, lalu Anda bisa bertemu 

kembali untuk mendiskusikan isi online learning tersebut. Kursus online tertentu telah 

memungkinkan untuk mengeluarkan sertifikat sebagai bukti bahwa mereka telah berhasil lulus 

dalam test di kursus online tersebut.  

7.  Rotasi kerja : Metode lain pengembangan karyawan adalah rotasi kerja. Metode ini bisa di 

satu departemen atau antar departemen. Tujuannya antara lain menyiapkan karyawan yang 

akan mendapat promosi, memberikan tantangan baru, atau menambah keterampilan 

karyawan.Sekadar contoh, seorang Manajer Mutu sebuah laboratorium yang menerapkan 

ISO/IEC 17025:2005 dirotasi menjadi Manajer Teknis. Hal yang sama terjadi pada Manajer 

Teknis yang ditugaskan menjadi Manajer Mutu. 

8. Coaching (bimbingan) bisa diberlakukan pada karyawan berkinerja baik atau berkinerja 

buruk. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, transfer pengetahuan, 

menambah keterampilan bawahan, dan mendekatkan hubungan kerja atasan-bawahan. 

9. Promosi ; Metode pengembangan yang lain adalah promosi. Selain menghargai kinerja bagus 

karyawan, promosi ini bertujuan mengembangkan keterampilan karyawan dan 

mempertahankan karyawan bertalenta dan berkinerja baik. Biasanya, promosi dilakukan bila 

ada posisi yang lowong, posisi baru, atau karyawan bersangkutan telah memenuhi kualifikasi 

posisi di atasnya. 

Kesimpulan  

           Pengembangan Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu dalam upaya 

peningkatan kinerja pegawai, oleh karenanya melalui beberapa metode yang tepat upaya 

peningkatan kinerja SDM dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dapat tercipta, 

maka dengan memanfaatkan metode pengembangan kompetensi untuk pegawai 

kecenderungan pegawai, akan terjadi banyak perubahan, karena metode ini disesuaikan dengan 

kebutuhan pegawai yang akan dikembangkan kompetensinya.  
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