
  

ADW 

PERTEMUAN 2 



Memahami proses perumusan strategic competency berdasarkan KPI 
strategik - Cascading KPI 

Sasaran Perkuliahan 

Memahami konsep penyelarasan (strategic alignment) antara strategi dan 
sasaran organisasi kepada sasaran kinerja SDM 

Memahami penerapan konsep SCBHRM dalam pengembangan organisasi 
(organization development) 

Memahami penerapan konsep SCBHRM dalam Sistem Manajemen SDM 

2 
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Topik 

3 

Memahami konsep pengelolaan SDM berbasis Strategi 
Kompetensi perbedaanya dari hanya berbasis Kompetensi 

Bab 1 

Memahami proses perumusan kompetensi melalui metode 
Strategic Competency “Profiling” dan “Cascading KPI” 

Bab 2 

Memahami penerapan SCBHRM™ dalam pengembangan 
organisasi dan sistem manajemen SDM 

Bab 3 
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Bab 1 
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SCBHRM adalah sistem pengelolaan SDM yang berbasis 
kompetensi yang mengacu pada perencanaan strategik 

organisasi 

Adalah sistem pengelolaan SDM yang berfokus pada 
optimalisasi kinerja dan kompetensi SDM. 

Mengapa SCBHRM diperlukan dalam pengelolaan SDM di 
perusahaan/organisasi ? 

• Adanya peluang dan tantangan/ancaman dari globalisasi ekonomi & 
bisnis 

• Kebutuhan “survival”, “competitiveness” dan “value creation” 
membutuhkan peningkatan peran unit SDM dari “operative” menjadi 
“strategic” 

• Menempatkan peran unit SDM dalam posisi yang semestinya 
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SCBHRM Model 
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HRIS &  
Administration 

Performance 
Management 

Employee 
Relations 

Remuneration 
System 

Training & Dev 
System 

HR Planning 
Recruitment & 

Selection System 
Career Planning 

Technology, System & 
Process 

Design & Structure Value & Culture 

Organization Strategy 

Company Mission & Vision 

Competencies 

Organization Objectives 

Organization Effectiveness & People Welfare 
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SCBHRM >< CBHRM ? 

• SCBHRM adalah penyempurnaan dari CBHRM (Competency-based 
Human Resource Management), dimana perumusan kompetensi tidak 
sekedar melalui penjabaran tugas-tugas jabatan namun diturunkan 
dari strategi dan sasaran organisasi/perusahaan. 

• SCBHRM memungkinkan peran yang lebih besar dan strategik bagi 
unit SDM dalam mengelola dan mengembangkan kinerja dan 
kompetensi SDM. 

• SCBHRM adalah revisi atas aplikasi dan bukan revisi konsep dari 
CBHRM 
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SCBHRM dan Koreksi Atas Praktek CBHRM 
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• Kompetensi harus 
diturunkan dari Visi, Misi, 
Strategi dan Sasaran 
Organisasi  

• Memiliki metode yang 
khas dalam menter-
jemahkan Strategi & 
Sasaran kepada 
Kompetensi 

 Kompetensi diturunkan dari  
 Visi, Misi, Strategi dan Sasaran namun 

dalam prakteknya tidak/jarang 
dilakukan 

 Penjabaran Kompetensi dari Strategi & 
Sasaran organisasi diasumsikan tidak 
memiliki metode 

 Terjadi ‘missing link’ antara Strategi & 
Sasaran organisasi dan  

 Kompetensi yang dibangun 

CBHRM SCBHRM 

Dampak : Kompetensi SDM tidak 
mendukung tercapainya Strategi & 

Sasaran Organisasi 

Dampak : Terjadi penyelarasan 
alignment antara Sasaran & Strategi 
dengan Kompetensi yang dibangun 
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Memahami Misi dan Visi Perusahaan 
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 Visioning Workshop  prosedur untuk merumuskan misi dan visi organisasi/ 
perusahaan melalui serangkaian metode-metode : S.W.O.T. Analysis, Value 
Exploration, Imagery Exercise (Metaphore), Paradigm Shift, dsb. 

 Misi dan visi organisasi  referensi yang paling mendasar untuk menjalankan 
program SCBHRM 

 Visi  pernyataan mengenai : 

 kondisi/situasi yang diharapkan muncul di masa depan 

 cita-cita yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang 

 Misi  pernyataan mengenai : 

 produk atau jasa yang ditawarkan pada masyarakat 

 pelanggan atau segmen masyarakat yang dilayani 

 harapan dan tanggung jawab organisasi terhadap pelanggan atau masyarakat 
yang dilayani 
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Pengertian Strategi dan Sasaran 
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STRATEGI adalah ... 

Sekumpulan tindakan terintegrasi yang 
merupakan cara-cara tertentu yang 
memungkinkan tercapainya visi yang digagas. 

SASARAN adalah … 

Suatu keadaan/kondisi yang diharapkan 
muncul/terjadi sebagai hasil dari penjabaran 
strategi berdasarkan prinsip SMART (specific, 
measurable, achievable, realistic, time-bound). 
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Memahami Strategi Perusahaan/Organisasi 

1. Cost Leadership: Menyediakan produk dan jasa yang konsisten, 
tepat waktu, dan berbiaya rendah 
• Pemasok dengan biaya terendah 
• Jaminan mutu secara konsisten 
• Pembelian dengan cepat 
• Melakukan seleksi secara benar  

 
2. Product Leadership: Menyediakan produk atau jasa yang 

memiliki kinerja lebih tinggi daripada yang pernah ada 
• Produk/jasa berkinerja tinggi 
• Yang pertama masuk ke pasar 
• Penetrasi ke segmen pasar baru 
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3. Customer Intimacy: Menyediakan solusi total terbaik bagi 
pelanggan 
• Mutu solusi yang disediakan 
• Jumlah produk/jasa per pelanggan 
• Retensi pelanggan 
• Tingkat keuntungan karena pelanggan yang loyal seumur 

hidup 
 
4. Technology Leadership:  Menyediakan biaya perpindahan yang 

tinggi kepada pelanggan pengguna 
• Menyediakan pilihan yang beragam dan akses yang nyaman 
• Menyediakan standard yang banyak dipergunakan 
• Menyediakan inovasi di atas platform yang sudah stabil 

Technology Leadership memberikan tambahan nilai sebagai 
pelengkap, menyediakan database yang besar, menawarkan 
platform dan standar yang mudah dipergunakan. 
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Eksekusi Strategi Dengan BSC 
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1. Balanced Scorecard (BSC) adalah alat (tool) untuk 
mengimplementasikan strategi sekaligus sebagai alat 
mengelola strategi organisasi  

2. Metode BSC membantu menerjemahkan strategi 
organisasi ke dalam bentuk operasional sehingga 
mencapai hasil yang ditargetkan 

3. BSC membantu manajemen untuk mengeksekusi, 
mengelola, dan mengkomunikasikan misi, visi, dan 
strategi organisasi secara efektif kepada seluruh 
jajaran organisasi 

“Concentrate on results, not on being busy.” 

Apa itu Balanced Scorecard ? Mengapa Organisasi 
Butuh BSC ? 

SCBHRM/MKI - Adang - Kusman 



4. BSC adalah sistem manajemen kinerja terbaik dan holistik, 
di mana pengukuran kinerja hanyalah bagian kecil dari 
sistem ini.  

5. BSC menciptakan penyelarasan total strategi ke seluruh 
fungsi-fungsi strategis dari organisasi 

6. BSC membantu organisasi untuk menjadi organisasi 
berfokus pada strategi (Strategy Focused Organization) 
sekaligus menjadi organisasi berkinerja tinggi secara 
berkelanjutan. 
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Kerangka BSC 
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1. Sebuah Peta Strategi (Strategy Map), berisi tema-tema dan sasaran 
strategik organisasi yang memiliki hubungan sebab-akibat antar 
PERSPEKTIF organisasi 

2. PERSPEKTIF organisasi adalah sudut pandang strategik dari 
organisasi, yang umumnya dibagi 4 bagian :  

Finance, Customer, Internal Process, Learning & Growth  

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun berdasarkan objektif 
strategik organisasi, seperti tertera dalam Peta Strategi 

4. IKU yang disusun secara seimbang antara intangible asset dan 
tangible asset, aspek eksternal dan internal, sumberdaya manusia 
dan proses, indikator yang bersifat leading (cause/performance 
drivers) dan lagging (effect/outcome)  
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5. Penyusunan inisiatif strategik (program & kegiatan untuk 
peningkatan kinerja) dan terhubung kepada anggaran  

6. Kepemilikan Indikator Kinerja Utama dan program-program  

7. Menghubungkan sistem manajemen kinerja ini dengan sistem 
manajemen SDM, penyelarasan struktur organisasi, anggaran, dan 
sebagainya  
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• Measurement adalah suatu 
pernyataan untuk menjelaskan 
suatu konsep yang kabur (vague) 

• Measurement digunakan untuk 
berkomunikasi, bukan sekedar 
untuk mengontrol hasil 

• Merumuskan scorecard diperoleh 
dari konsensus dan kerjama 
menyeluruh dalam organisasi 

BSC terdiri dari 4 perspektif 
untuk menerjemahkan 
strategi  menjadi operasional 
dengan menggunakan tolok 
ukur (Measurement) tertentu 

Mendesain Peta Strategi Organisasi 

PETA STRATEGI (STRATEGY MAP) DITERJEMAHKAN DARI MISI, VISI, 
DAN STRATEGI 
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BSC perspectives 

Financial 

Customer 

Internal 
business 
processes 

Learning & 
growth 

Sasaran Strategik 

Kompetensi 
karyawan 

Motivasi 
karyawan 

Kualitas bisnis 
proses 

Cycle time 

Penyerahan produk 
berkualitas tepat 

waktu  

Loyalitas 
pelanggan 

Profit margin Sales volume 

Contoh Strategy Map : Hipotesis Hubungan Sebab-Akibat 
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 Strategic Theme:  
Broaden Revenue Mix 

Max IRR  
Financial 

 

 

Learning 

& 

Growth  

Peningkatan 
revenue 

Market 
Survey 

Profitability  

Customer 

Internal 
Quality of 
Service  

Market  
Leadership 

Safety & Health  
Working Env 

Peningkatan 
kompetensi 

SDM 

• Increase Quality 
of Service 

Objectives : 
Pernyataan 
mengenai 

strategi apa 
yang harus 

dicapai serta 
faktor kritikal 

keberhasilannya 

•No of complain 
customer  

Measurement : 
Bagaimana 

keberhasilan 
sasaran diukur 
dan ditelusuri 

3 

•  Yr. 1 = 5 % 
•  Yr. 2 = 4 % 
•  Yr. 3 = 2 % 

Target : 
Tingkat kinerja 

atau nilai 
perbaikan yang 

dibutuhkan 

• Establish 
SOP for 
operation 

Initiatives : 
Program aksi 
utama yang 
dibutuhkan 

untuk 
mencapai 
sasaran 

Strategy Map:  Diagram hubungan 

sebab-akibat antar sasaran strategik 

BSC Architecture: starts with STRATEGY MAP 
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Measure-
ment 

Objectives Target Initiatives 

2 4 1 5 

SCBHRM/MKI - Adang - Kusman 



Bab 2 
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Strategic Competency Model 
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Perumusan 
misi dan 

visi 

Perumusan 
strategi dan 

sasaran 

Penetapan 
KPI 

organisasi 

Penetapan 
KPI jabatan/ 

individu 

Penetapan 
KPI unit 

kerja 

Perumusan 
kompetensi 
organisasi 

Monitoring, 
evaluasi & 
feedback 
program 

Perumusan 
kompetensi 
unit kerja 

Perumusan 
kompetensi 

jabatan (SKJ) 
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 Analisa kelayakan  
usaha 

 Komunikasi 
 Kolaborasi 

Analisa kredit 
usaha agro 

Pembiayaan usaha  
agrobisnis 

Meningkatkan pangsa 
pembiayaan 

agrobisnis 

Mempertahankan pendapatan (revenue) dengan  
mengembangkan usaha pembiayaan  

di bidang agrobisnis 
Strategy 

Objective/ 
Orgn KPI 

Organization 
Competency 

Unit 
Competency 

Job 
Competency 

Meningkatkan portfolio  
kredit agro bisnis 

Unit KPI 

Meningkatkan jumlah 
persetujuan 

kredit agrobisnis 

Job 
(Individual) 

KPI 
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Strategic Objective 

Measurement & 
Target 

Strategic Initiatives 

Strategic Job Family 

Strategic 
Competency Profile 

Meningkatkan customer loyalty terhadap produk-produk unggulan 

Tingkat customer satisfaction 

Mengembangkan program peningkatan pelayanan pelanggan 

100% 

Activities 
Mengkoordinir aktifitas customer satisfaction survey; mendesain program-
program sesuai dengan kebutuhan pelanggan; menerapkan, monitoring & 
evaluasi program pelayanan pelanggan 

Customer Service; Consumer Behavior Research 

Customer focus, continuous improvement, consumer research 
methodology, customer relationship management 

Proses Strategic Competency Profiling 
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Langkah I : Mengidentifikasi Strategic Job Families 

24 

 

 Berbeda dengan pengertian Job Families yang biasa dikenal, 
Strategic Job Families (SJF) diartikan sebagai “kelompok 
jabatan/ pekerjaan yang bersifat strategik dan menentukan 
tercapai atau tidaknya sasaran strategik organisasi.” 

 Dalam studinya, Kaplan & Norton menyatakan bahwa hanya 
ada 5 SJF yang menentukan prioritas strategi perusahaan (di 
AS). Dikatakan pula bahwa keberhasilan pencapaian sasaran 
ditentukan oleh 20% pegawai yang tugas pekerjaannya 
berada dalam SJF. 

 Cara menetapkan SJF adalah dengan menganalisa sasaran 
strategik dan menjabarkannya dalam inisiatif-inisiatif atau 
tugas-tugas yang diperlukan untuk memastikan tercapainya 
sasaran strategik tersebut. 
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 Berdasarkan inisiatif atau tugas yang dijabarkan dari SJF maka 
dapat ditetapkan jenis-jenis kompetensi yang dipersyaratkan baik 
yang bersifat pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills), 
maupun nilai-nilai (values) dan perilaku (behavior). 

 Kompetensi yang ditetapkan ini harus bersifat strategik, artinya 
kompetensi yang memang dibutuhkan pada level strategic 
management atau C.E.O. level. 

Langkah II : Merumuskan Profil Kompetensi dari SJF yang 

telah ditetapkan 
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 Perumusan kompetensi terkait dengan persyaratan kualitas dari SDM, 
namun demikian perlu pula dirumuskan persyaratan kuantitas atau jumlah 
SDM yang dibutuhkan untuk mengisi SJF. 

 Langkah ini disebut dengan Human Capital Readiness, dimana organisasi 
akan mengetahui seberapa besar kesiapan SDM yang dimiliki untuk dapat 
mengisi posisi-posisi yang ada dalam SJF. 

 Caranya adalah dengan menganalisa gap kompetensi antara yang 
dipersyaratkan dengan yang dimiliki SDM (dapat melalui metode 
assessment center). Dari sini akan diperoleh data mengenai kesejangan 
kualitas SDM.  

 Setelah dihitung seberapa banyak SDM yang memenuhi profil kompetensi 
yang dipersyaratkan dan berapa banyak yang tidak atau kurang 
memenuhi, sehingga akan diperoleh jumlah SDM yang siap dan 
tidak/belum siap ditempatkan (Human Capital Readiness) 

Langkah III : Menganalisa HCR Human Capital Readiness 
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Latihan 

 Mohon ditetapkan Strategic Competency Profile terhadap Sasaran 
Strategik suatu “industri perhotelan” spt berikut ini :  
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Melakukan inovasi terhadap produk dan jasa yang ada 
sekarang 

Strategic 
Objective 

1. 
2. 
3. 

Strategic 
Initiative 

1. 
2. 
3. 

Activities 

1. 
2. 
3. 

Strategic 
Competency 

Profile 
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Tentang Kompetensi 
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Konsep dasar 
kompetensi 

Ragam & struktur 
model kompetensi 

Analisa kompetensi 

Penyusunan 
Competency Dictionary 

Integrasi dari pengetahuan, ketrampilan dan 
perilaku yang berkaitan dengan keberhasilan 
atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan 

• Kompetensi teknis (hard skill) 
• Kompetensi perilaku (soft skill) 
• Struktur kompetensi 

• Jenis informasi, sumber informasi, metode 
pengumpulan informasi, output  

• Perencanaan, pengumpulan data, integrasi 
data, competency map/dictionary. 
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Kompetensi 

Pengetahuan & ketrampilan 
(Kompetensi Teknis) 

Perilaku 
(Kompetensi Perilaku) 

Faktor Pengalaman 
(Experiences) 

Faktor Bawaan 
(Innate) 

Jenis2 Kompetensi 
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Contoh Kompetensi Teknis 
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MARKETING COMMUNICATION – KOMUNIKASI PEMASARAN 

Definisi : 
Pengetahuan dan ketrampilan yang meliputi konsep, metode dan program-program yang berkaitan dengan penyampaian 
(komunikasi) informasi mengenai produk dan jasa kepada konsumen. 
 

Tingkat kemahiran Area Pengetahuan 

1 Memahami konsep dan metode dasar 
komunikasi pemasaran 

• Memahami metode dasar dan jenis aktifitas komunikasi pemasaran. 
• Mampu menjelaskan strategi komunikasi kepada biro iklan, supplier 

dan pihak-pihak terkait lainnya. 

2 Mampu menggunakan alat dalam 
program komunikasi pemasaran dalam 
lingkup terbatas. 

• Mampu menggunakan alat dalam aktifitas komunikasi pemasaran 
seperti penempatan iklan (media placement) dan copywriting.  

3 Mampu menjalankan program 
komunikasi pemasaran 

• Mampu menerapkan strategi dan program seperti strategi kreatif, 
perencanaan media dan kehumasan. 

4 Mampu mendesain strategi dan 
program komunikasi pemasaran 

• Mampu menerjemahkan strategi dan sasaran pemasaran kepada 
strategi komunikasi pemasaran. 

•   Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan strategi komunikasi 
pemasaran. 

•   Mampu menyusun program-program komunikasi pemasaran 
•   Mampu menganalisa efektiftas berbagai strategi komunikasi 

pemasaran 
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CUSTOMER SERVICE ORIENTATION – ORIENTASI PADA PELAYANAN PELANGGAN 

Definisi : 
Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa 
(termasuk di dalamnya pengguna jasa internal). 

Tingkat kemahiran Perilaku Inti 

1 Memberi respon dengan cepat & 
Berkomunikasi dengan jelas 

•  Memberikan respon terhadap keluhan pelanggan/ pengguna jasa 
dengan segera 

• Memelihara komunikasi dengan pelanggan/ pengguna jasa tentang 
hal-hal yang diharapkan kedua belah pihak.  

   Misalnya, menyampaikan informasi yang berguna dan memberikan 
pelayanan yang menyenangkan. 

2 Menindak lanjuti permintaan • Melakukan upaya khusus untuk permintaan pelanggan/pengguna 
jasa (termasuk memantau kepuasan pelanggan). 

3 Bertindak untuk pelanggan  • Menyediakan diri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan/pengguna 
jasa, terutama dalam keadaan kritis.  

  Misalnya, bertindak lebih dari yang diharapkan pelanggan/ 
pengguna jasa, menyediakan waktu lebih lama bersama pelanggan. 

4 Berorientasi jangka panjang & 
dipercaya oleh pelanggan/ pengguna 
jasa 

•   Memelihara hubungan dengan pelanggan yang berorientasi pada 
manfaat jangka panjang. 

•   Membangun opini independen berdasarkan kebutuhan, dan secara 
mendalam terlibat pelanggan/pengguna jasa dalam proses 
pengambilan keputusan pelanggan/ pengguna jasa 

Contoh Kompetensi Perilaku 
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Matriks Kompetensi dan Level Manajemen 
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Kompetensi 
Teknis 

Kompetensi 
Perilaku 

Strategic 

Tactical 

Operational 

• Kompetensi 
Organisasi 

• Kompetensi 1-2 
level dibawah 
Direksi 

Kompetensi unit 
(first line & middle 
manager) 

Kompetensi 
jabatan/individual 
(supervisor s/d 
pelaksana) 
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 Dalam SCBHRM, proses perumusan Strategic Competency Profiling (SCP) 
merupakan merupakan langkah yang sangat penting oleh karena langkah 
ini secara langsung mengkaitkan antara sasaran kinerja dengan 
kompetensi yang dibutuhkan. 

 Berbeda dengan proses Competency Profiling yang biasa kita kenal dalam 
praktik HR Management, SCP merupakan “missing link” sebagaimana yang 
dijelaskan di muka.  

 Melalui penganalisaan SCP para pengelola/eksekutif SDM di organisasi 
dapat merumuskan secara obyektif dan akurat berbagai kompetensi 
strategik yang dibutuhkan oleh organisasi untuk kemudian diturunkan 
(cascading down) kepada kompetensi unit dan kompetensi jabatan. 

 Setelah SCP diperoleh maka dapat ditetapkan pula tingkat Human Capital 
Readiness (HCR) dari organisasi. HCR ini dapat dikatakan sebagai metode 
perencanaan SDM di level strategik atau disebut pula sebagai Strategic HR 
Planning. 

 Langkah-langkah dalam merumuskan SCP & HCR adalah sebagai berikut : 
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Strategic Competency Profiling 
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Cascading KPI & Kompetensi 
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2.2 

Direktur Manajer 

KPI 

1. Meningkatnya kompetensi SDM sesuai 
kebutuhan pencapaian sasaran 
organisasi 

KPI 

1. Terbentuk & terimplementasikannya 
program CBTD 

KPI 

1. Meningkatnya jumlah SDM yang 
mengikuti CBTD 

Strategic Initiative 

1. Program Competency-based Training 
& Development 

Initiative/Tugas 

1. Mengkoordinir pembentukan tim 
program CBTD 

Tugas-Tugas 

1. Melaksanakan program rekrutmen & 
seleksi peserta program CBTD 

Staf 

Tugas-tugas 

1. Membentuk tim program CBTD 
2. Mengadakan kerjasama dengan 

institusi luar untuk program CBTD 

Aktifitas 

1. Menyusun rencana kerja pembentukan 
tim program CBTD 

2. Mengadakan rapat-rapat untuk 
pelaksanaan program CBTD 

Aktifitas 
1. Menyusun database karyawan. 
2. Menyeleksi karyawan untuk kandidat 

program CBTD 
3. Mengundang karyawan untuk 

mengikuti program CBTD 

Kompetensi 

1. Strategic Decision Making 
2. Building Strategic Partnership 

Kompetensi 

1. Decision Making 
2. Planning & Organizing 
3. Driving for Result 

Kompetensi 

1. Quality Focus 
2. Delivering Result 
3. Teamwork 

SCBHRM/MKI - Adang - Kusman 



Bab 3 
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Penerapan SCBHRM Dalam  

Organization Development 

36 

SCBHRM 

Strategic Competency Profile 

Kamus 
Kompetensi 

Standar 
Kompetensi 

Jabatan 

Job 
Evaluation 

Value & 
Culture 
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Penyusunan Kamus Kompetensi 
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Organization 
Competency 

Unit 
Competency 

Job 
Competency 

Strategic 
Competency 

Profile 

Kamus 
Kompetensi 
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• Competency 
mapping 

• Competency profile 
• Competency-based 
performance 

• Competency 
mapping 

• Competency gap 
analysis 

• Competency 
mapping 

• Competency-based 
performance 

• Competency profile 
• Competency-based 
job factor 

• Competency 
mapping 

• Competency profile 

• Competency gap 
analysis 

• Competency-based 
curriculum 

• Competency 
mapping 

• Competency profile 

• Competency 
mapping 

• Business process 
• Competency profile 
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Penerapan Strategi Kompetensi Pada HRM 

HR Planning 
Recruitment & 

Selection 
Training & 

Development 
Career Planning 

Remuneration 
System 

Performance 
Management 

Employee 
Relations 

HR Information 
System 
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Daftar Singkatan/Glossary  
 
 

 CBTD  
 strategic alignment = penyelarasan strategi 
 CD (cascading down) 
 SCP Strategic Competency Profiling - Strategic Competency 

Profile  
 Strategic HR Planning - Strategy Focused Organization 
 HCR (Human Capital Readiness) 
 Strategic Competency-based Human Resource Management = 

SCBHRM 
 Indikator Kinerja Utama (IKU) – KPI = Key Performance 

Indicators 
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