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BAB I 

Latar Belakang 

Dalam rangka mencapai pelayanan prima, entitas organsisasi dihadapkan pada penentuan strategi 

dalam pengelolaan usahanya. Penentuan strategi akan dijadikan sebagai landasan dan kerangka 

kerja untuk mewujudkan sasaran-sasaran kerja yang telah ditentukan berdasarkan visi dan misi 

organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja sehingga dapat 

diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Penilaian kinerja 

memegang peranan penting dalam organisasi, dikarenakan dengan dilakukanya penilaian kinerja 

dapat diketahui efektivitas dari penetapan suatu strategi dan penerapanya dalam kurun waktu 

tertentu. Penilaian kinerja dapat mendeteksi kelemahan atau kekurangan yang masih terdapat 

dalam organisasi, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dimasa mendatang. 

Seiring dinamika perkembangan manajemen modern, berkembang pula berbagai konsep dan 

ilmu terapan serta praktek pengukuran kinerja yang lebih berfokus pada pengukuran peran dan 

kontribusi unsur-unsur sumber daya manusia (SDM) terhadap pencapaian strategi organisasi. 

Konsep ini disebut Human Resource Scorecard, yang selanjutnya disingkat HRSc, yang menurut 

Waplau (2001) sebagai alat untuk mengukur dan mengelola kontribusi strategis dari peran SDM 

dalam menciptakan nilai untuk mencapai strategi perusahaan. Human Resource Scorecard 

(HRSc) berbeda dengan konsep sejenisnya yakni balanced scorecard (BSc) dan service scorecard 

(SSc), sebab HRSc lebih berfokus pada pengukuran peran dan kontribusi SDM, sedangkan BSc 

dan SSc lebih berorientasi kepada aspek manajemen dan kualitas kinerja organisasi. Ketiga 

sistem pengukuran tersebut pada dasarnya belum banyak atau masih sangat terbatas digunakan 

pada organisasi terutama pada organisasi publik. Eksistensi konsep Human Resource Scorecard 

tersebut menjadi urgen, vital dan strategis, sebab suatu organisasi sangat membutuhkan 

pengukuran kinerja segenap unsur-unsur SDM yang bekerja padanya ataukah yang 

dipekerjakannya ataukah yang menggerakkan roda aktivitasnya. Tanpa pengukuran kinerja, 

maka sulit untuk mengetahui kualitas-kualitasnya secara personal-individual maupun kelompok, 

dan bilamana kualitas SDM tidak diketahui secara jelas, maka organisasi akan sulit mengetahui 

dan memastikan pencapaian atau perwujudan strategi, visi dan misinya. Bilamana hal itu terjadi, 

maka baik unsur-unsur SDM maupun organisasinya tidak akan mengalami kemajuan yang 

berarti. 



BAB 2 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Workshop ini diadakan tanggal 03 Desember – 05 Desember 2021 secara daring dengan agenda 

sebagai berikut:  

Waktu  Acara 

Jumat – Minggu, 3 – 5 Desember 2021 - Daring 

 

08.00 – 21. 00  

 

 

HR Competency 

 

 

Peran Human Resource Development (HRD) sangat penting dan mempunyai dampak yang 

cukup besar dalam peningkatan maupun stabilisasi perusahaan. Karena HRD sangat penting 

dalam perusahaan, posisi ini di kerjakan oleh orang yang memiliki latar pendidikan dan rekam 

jejak yang berkualitas. HRD juga sangat dihormati oleh semua karyawan di suatu perusahaan.  

Untuk menjalankan profesinya, HRD harus memahami delapan pilar utama. Dengan memahami 

dan mempraktekan pilar utama, HRD akan membantu perusahaan dalam mencapai visi dan 

misinya.  

1. Rekrutmen dan Seleksi 

HRD tidak boleh asal dalam melakukan rekrutmen. Karena HRD bertanggung jawab 

untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas, penerimaan hingga penempatan 

karyawan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, 

pengambilan keputusan, kesepakatan, hingga orientasi. Nah, hal utama yang perlu 

dilakukan saat rekrutmen, HRD harus melakukannya karena ada posisi yang kosong di 

perusahaannya. 

2. Pelatihan dan Pengembangan 



HRD juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan 

begitu tim akan bekerja dengan solid, bertumbuh dan berkembang. Pelatihan dan 

pengembangan soft skill dan hard skill yang dilakukan secara rutin dapat menjaga 

kualitas SDM. 

3. Kompensasi dan Benefit 

Demi kemajuan perusahaan, setiap pekerja harus diberikan kompensasi dan benefit. 

Adapun kompensasi yang diberikan bisa berupa uang ataupun barang. Ada dua 

komponen utama dalam pemberian kompensasi yaitu pembayaran langsung seperti gaji 

dan insentif. Kemudian pembayaran tidak langsung seperti asuransi dan tunjangan 

liburan. Sementara untuk benefit bisa berupa tunjangan pensiuan, dan lain-lain. 

Memberikan benefit bertujuan untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. 

4. Manajemen Kinerja 

Untuk mencapai tujuan perusahaan, HRD perlu merancang pelaksanaan kinerja seluruh 

karyawan yang terukur dan transparan. Evaluasi kinerja karyawan salah satunya. Dengan 

evaluasi kerja, HRD dapat mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. 

Setelah itu HRD bisa menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan 

tanggung yang sesuai dengan kemampuan karyawan dan menentukan kebijakan dalam 

promosi jabatan dan penentuan imbalan. 

5. Perencanaan Karir 

HRD juga perlu melakukan perencanaan karir. Tujuannya agar karyawan dapat 

mengembangkan dirinya sesuai bakat dan kemampuannya, sehingga mereka bisa bekerja 

secara optimal. 

6. Hubungan Karyawan 

HRD menjadi penghubung antara perusahaan dan karyawan baik dalam komunikasi. 

HRD bertanggung jawab dalam memberikan informasi baik kebijakan maupun peraturan 

perusahaan untuk seluruh karyawan. Biasanya seorang HRD akan mendengarkan 

"Apakah hal-hal yang menyenangkan, yang membuat karyawan puas dan bangga pada 

perusahaan ini? Lalu hal-hal apa saja yang membuat mereka kurang puas dan merasa 

ingin berhenti dari perusahaan ini." Dengan menjaga hubungan antara perusahaan dan 

karyawan ini, akan mencipatakan lingkungan kerja yang baik dan dapat membuat 

karyawan nyaman serta semangat dalam bekerja. 



7. Pengakhiran Hubungan Kerja 

Perusahaan bisa mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan. Biasanya berakhirnya 

hubungan kerja disebabkan oleh waktunya pensiun, pekerja meninggal, dan 

mengundurukan diri. Apabila karyawan mengalami pengakhiran kerja dikarenakan 

pensiun atau meninggal, karyawan tersebut masih memiliki suatu hak yang harus 

dilaksanakan oleh perusahaan seperti pembayaranuang pensiun dan uang duka yang 

sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. 

8. Administrasi 

Pekerjaan administrasi ini, sebenarnya  tugas HR Personalia. Sesuai dengan kata 

administrasi, personalia memiliki ruang lingkup pekerja terkait dengan surat menyurat, 

seperti database karyawan, pencatatan cuti, dokumentasi, absensi, dan lain-lain. 

 

Setelah membaca penjelasan di atas apakah kalian tertarik untuk menjadi HRD? Buat 

kamu yang sudah menitih karir sebagai HRD apakah sudah melaksanakan ke delapan 

pilar tersebut? 

 

Penulis asal Amerika pernah berkata seperti ini, "Seorang pemimpin bukanlah seorang 

yang memaksakan orang lain untuk membuatnya lebih kuat.Seorang pemimpin adalah 

seseorang yang bersedia memberikan kekuatannya kepada orang lain sehingga mereka 

memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri." 

 

Karena HRD adalah pemimpin,maka praktekan delapan pilar tadi untuk membuat 

karyawan tumbuh dan berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3 

IMPLIKASI BAGI INSTITUSI 

 

Impilikasi yang bisa diberikan terhadap Instutusi, dimana dengan mengikuti pelatihan HR 

Competency akan menambah wawasan danuntuk diterapkan oleh  Pimpinan Unit dan tidak lupa 

untuk membagi pengetahuan kepada team nya agar menjadi baik, mulai dari rekturmen dan 

seleksi, Pelatihan dan Pengembangan, Kompensasi dan Benefit, Manajemen Kinerja, Perencana 

Karir, Hubungan Karyawan, Pengakhiran Hubungan Kerja, Administrasi.  

Dengan demikian pelayanan dan pengadminsitrasian Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia 

semakin lebih baik agar terhindar dari hubungan industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Sharing Knowledge 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Kegiatan Workshop 

 

 



 


