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PENDAHULUAN

Di tengah tekanan persaingan bisnis yang meningkat, fungsi MSDM dituntut 

tidak lagi hanya menjadi tugas administratif. Ulrich (1997), dalam bukunya yang 

berjudul Human Resource Champions, menjelaskan bahwa peran MSDM memegang 

peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi. MSDM adalah bagian dari solusi 

atas masalah dan tantangan bisnis. Implikasinya, diperlukan pergeseran paradigma 

peran departemen SDM dari peran tradisional di bidang administrasi kepersonaliaan 

menjadi Strategic Partner atau mitra strategis perusahaan. Ketika MSDM menjadi 

mitra strategis, terjadi perubahan orientasi MSDM ke arah keselarasan strategi 

MSDM dengan strategi bisnis dan ini harus menjadi prioritas bagi MSDM. Peran 

baru MSDM ini telah dirumuskan sebagai Human Resource Business Partner atau 

mitra bisnis berbasis SDM.

Pergeseran ini membawa konsekuensi pada perubahan model kompetensi 

MSDM, yakni dengan ditambahkannya kompetensi mitra bisnis ke dalam kompetensi 

MSDM. Model Business Partner menurut Ulrich (1997) menjadi banyak dianut. 

Semakin banyak praktisi Human Resource mengasumsikan jabatan Business Partner

di unit bisnis atau tingkat perusahaan. Munculnya kompetensi baru ini, memunculkan

pertanyaan tentang bagaimana setiap peran ini didefinisikan secara tepat dan apa 

kompetensi khusus yang diperlukan mereka. Harus ada perhatian khusus untuk 

berapa banyak pengetahuan bisnis baik formal maupun informal sebagai Human 

Resource. Perlu dipastikan pula mereka efektif dalam peran Business Partner

(Boselie & Paauwe, 2005). Namun, sejauh ini masalah terbesar bagi praktisi Human 

Resource adalah hubungan antara kompetensi baru Business Partnerdengan kinerja 

yang dihasilkan untuk perusahaan (Caldwell, 2010).

Dalam hal itu, evaluasi kritis yang dilakukan oleh Caldwell (2003), menjelaskan 

bahwa fungsi HRBP belum efektif dan belum memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan. Namun, Caldwell (2010), juga mengatakan bahwa dalam penerapannya 

seharusnya ada hubungan antara kompetensi pelaku MSDM, strategi MSDM, dengan 
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strategi bisnis perusahaan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. Karena ada 

potensi perbaikan kinerja, maka perusahaan besar di Eropa telah mengadopsi peran 

Business Partner ini cukup lama. Namun, temuan empiris menyoroti bahwa model 

kompetensi HRBP dianggap masih belum efektif (Caldwell, 2010). Peran dan 

keberadaan HRBP karenanya masih dianggap belum mampu memprediksi kinerja 

perusahaan (Caldwell, 2008). Dalam kenyataannya bahwa HRBP telah terus 

digunakan dan terdapat sejumlah perkembangan di tingkat praktiknya, termasuk di 

Indonesia, maka evaluasi atas peran HRBP perlu untuk dilakukan kembali. 

Dalam maksud itu, diketahui bahwa cukup banyak perusahaan besar di Indonesia

sudah mengadopsi peran HRBP, yang dipercaya mampu memberi solusi strategi yang 

baik bagi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang diketahui telah memiliki peran 

HRBP adalah, PT. HM Sampoerna Tbk, PT. Mandala Multifinance Tbk, Citibank, 

PT. Holcim Indonesia Tbk, Danone Aqua, Bank Danamon, PT. APBB Sakti Industri 

dan masih banyak lagi (https://www.linkedin.com/, 7 Juni2014). Membangun strategi 

HRBP secara prinsip sama dengan membangun strategi marketing maupun strategi 

bidang-bidang lain dalam perusahaan. Bahkan, Human Resource memiliki posisi 

yang cukup istimewa dalam hal tersebut (PortalHR.com, 27 Juni 2014). Pada PT 

Holcim Indonesia Tbk, mengadopsi peran baru HRBP ini diduga sejak tahun 2005

hingga sekarang (Linkedin, 15 Juni 2014). Latarbelakang pekerjaan pun sebelum 

menjadi seorang HRBP sangat bermacam-macam tidak harus berasal dari background 

MSDM. Ini adalah tantangan bagi praktisi SDM di Indonesia untuk bagaimana 

membangun kompetensi yang efektif bagi HRBPnya secara baik.

Berdasarkan situasi tersebut, dengan mengetahui bahwa belum ada penelitian di 

Indonesia yang menganalisa praktik Human Resource Business Partner, meliputi 

juga identifikasi jalur masuk HRBP berdasarkan pengalaman kerja dengan analisis 

Autobiographical Accounts di Linkedin, identifikasi model kompetensi HRBP dan 

cara membangun kompetensi tersebut, serta menilai keefektifan mereka dalam peran 

HRBP di perusahaan.



3

Penelitian ini dipercaya mampu memberikan kontribusi yang baik bagi 

pengembangan pemahaman di bidang MSDM, terutama pada HRBP. Manfaat 

penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembacanya mengenai peran 

MSDM di Indonesia yang bergeser awalnya bersifat tradisional menjadi profesional 

yaitu Business Partner. Dan memberi informasi bagi perusahaan-perusahaan di 

Indonesia mengenai model kompetensi dan keefektifan peran Human Resource 

Business Partner. 

LANDASAN TEORI

Perubahan Peran Fungsi MSDM Dari Operasional Ke Strategis

Peran fungsi MSDM telah bergeser dalam beberapa dekade terakhir. Perannya 

berevolusi dari payroll clerk dan welfare supporter, kemudian beralih menjadi 

corporate policeman and industrial relation expert, menuju peran sebagai business 

partner (Evans, 2003). Jadi saat ini peran yang dimainkan fungsi MSDM bertambah 

penting dan kompleks. Perlu disadari bahwa eksistensi fungsi MSDM penting untuk 

mencapai keunggulan organisasi yang kompetitif. Dimana keunggulan tersebut 

datang melalui kerja kerasnya dalam proses pembelajaran, kualitas layanan, 

kerjasama, proaktif terhadap suatu masalah dan caranya memandang dan 

memperlakukan karyawan.

Boselie dan Paauwe (2005), mengatakan bahwa banyak kerangka untuk 

mempertimbangkan pengembangan tugas  MSDM, keterampilan, dan peran yang 

terus berevolusi. Terdapat sejumlah definisi yang dapat direview, misalnya seperti 

yang ditunjukkan pada tabel 1, yang menunjukkan peran-peran baru MSDM menurut 

para ahli.
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Tabel1. Berbagai Peran Baru Sumber Daya Manusia

Sumber : Boselie & Paauwe (2005).

Ada empat peran penting yang harus dipenuhi oleh MSDM agar bisa menjadi 

mitra bisnis perusahaan yang baik. Empat peran tersebut dapat dilihat dalam gambar 

1 dibawah ini : 

NAMA AHLI PERAN BARU MSDM

Schuler and Jackson (1987) Berperan di bidang perencanaan, 
staffing, penilaian, kompensasi serta 
pelatihan dan pengembangan

Schuler (1990) Oknum bisnis, pembentuk 
perubahan, konsultan organisasi,
formulator dan implementor strategi, 
manajer yang berbakat,
pengontrol biaya dan manajer aset.

Carroll (1991) Peran tertentu yang lebih besar 
sebagai delegator, ahli tekhnis, dan 
inovator.

Storey (1992) Sebagai regulator yang lebih 
interventionary.

Conner dan Ulrich (1997) Mitra stategik, ahli administratif, 
penyemangat pekerja atau employee
champion dan agen perubahan.
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Gambar 1. Roles Building a Competitive Organization

FUTURE / STRATEGIC

FOCUS

Management of Strategic Management of 

Transformation & 

Change

Human Resource

PROCESS PEOPLE

Management of Firm            Management of Employee

Contribution

Infrastructure

DAY  TO DAY / OPERATIONAL

FOCUS

Sumber : Ulrich (1997).

Definisi dari ke empat peran tersebut diatas dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai 

berikut. Dengan menjadi mitra bisnis atau business partner perusahaan, maka harus 

berperan sebagai mitra strategis (strategic partner) yang berarti menyelarasakan 

fungsi MSDM terhadap strategi bisnis sehingga MSDM harus juga mengerti tentang 

bisnis. Bagian MSDM harus dapat menerjemahkan strategi tersebut menjadi sebuah 

aksi dalam membantu tujuan bisnis perusahaan (Ulrich, 1997). Peran kedua sebagai 

ahli administratif (administrative expert) menggambarkan bahwa MSDM perlu

bekerja secara efektif dan efisien dengan pengguanaan infrastruktur yang ada untuk 
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proses staffing, pelatihan, mempromosikan, dan mengelola aliran karyawan di dalam 

sebuah organisasi (Ulrich, 1997). Peran berikutnya adalah sebagai penyemangat 

pekerja (employee champion) yaitu melalui keterlibatan mereka dalam permasalahan 

sehari-hari, keprihatinan dan kebutuhan karyawan. Dengan peran ini MSDM dapat 

membaik meningkatkan komitmen karyawan dan kompetensi (Ulrich, 1997). Peran 

terakhir yaitu sebagai agen perubahan (change agent). Ini merupakan peran MSDM 

untuk ikut mengelola dan merespon saat terjadi perubahan, dengan segala kapasitas 

yang dimiliki (Ulrich, 1997).

Human Resource Sebagai Business Partner& Model Kompetensi 

Ulrich (1997), menjelaskan bahwa dalam mengatasi tantangan-tantangan masa 

depan MSDM tidak bisa semata berfokus pada aktivitas tradisionalnya. Fungsi 

MSDM harus digeser menjadi mitra bisnis bagi organisasi. Beberapa upaya telah 

dilakukan baru-baru ini untuk mengidentifikasi kompetensi kritis yang diperlukan 

untuk menjadi seorang praktisi MSDM yang sukses. Sebagian besar penelitian, 

didorong oleh perasaan bahwa peran tradisional MSDM misalnya ahli administrasi, 

pengembangan karyawan, sistem penggajian tidak lagi memadai (Caldwell, 2010). 

Untuk menambah nilai sebuah organisasi para profesional Human Resource harus 

dapat menjadi Business Partner bagi perusahaan (Ulrich,1997). Dengan adanya 

Business Partner tidak mengherankan kompetensi dan manajemen pengetahuan harus 

menjadi area utama keahlian untuk fungsi MSDM. Dengan demikian setiap 

organisasi yang berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan

diharapkan dapat mengandalkan MSDM dalam menerapkan strategi (Lawler & 

Mohrman, 2003).

Tentang peran HRBP, Ulrich (1997) mengatakan bahwa peran tersebut 

mensyaratkan kemampuan dan keahlian baru. Oleh karena itu, kemampuan dan 

keahlian harus dijabarkan lebih lanjut untuk mendapatkan kesuksesan dari sebuah 

perubahan manajemen. Kemampuan-kemampuan baru yang dituntut pada HRBP 

meliputi (Ulrich, 1997) :
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1) Memahami pasar dan bisnis

2) Menjamin kesuksesan eksekusi strategi

3) Mempunyai visi jangka panjang tentang arah bisnis

4) Menterjemahkan berbagai stratregi menjadi kegiatan MSDM

5) Mampu untuk mendiagnosis organisasi dalam penentuan kekuatan dan 

kelemahan.

Lebih lanjut, Brockbank dan Ulrich mengembangkan model kompetensi Human 

Resource Business Partner berdasarkan penelitian di empat benua, yakni Amerika 

Utara, Amerika Latin, Asia dan Eropa (baca Boselie & Paauwe, 2005). Model itu 

membedakan kompetensi-kompetensi HRBP kedalam lima domain. Berikut adalah 

lima domain kompetensi tersebut :

1. Strategic Contribution

Kinerja perusahaan yang tinggi memiliki MSDM profesional yang terlibat 

dalam bisnis di sebuah level strategis. MSDM profesional mengelola budaya, 

ini memfasilitasi perubahan yang cepat, yang terlibat dalam pengambilan 

keputusan strategis dan menciptakan Market Driven konektivitas. Keempat 

faktor seperti, Culture Management, Strategic Decisson Making, Fast 

Change, dan Market Driven didorong konektivitas bersama-sama mencakup 

kompetensi MSDM domain ini. 

2. Personal Credibilitiy

MSDM profesional harus kredibel untuk rekan-rekannya dan manajer lini 

yang mereka melayani. Mereka perlu efektif dalam menjalin hubungan 

dengan orang, baik di dalam dan di luar bisnis mereka. Mereka harus 

memenuhi janji dan memberikan hasil dan handal dengan dalam 

memperhatikan peluang pasar. Selain itu, MSDM profesional harus efektif 

dalam komunikasi tertulis dan komunikasi verbal. Tiga faktor keberhasilan 

yaitu Effective Relationships, Gets Result, dan Personal Communication

menentukan domain ini.
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3. HR Delivery

MSDM profesional memberikan fungsi tradisional dan operasional 

kegiatan MSDM untuk bisnis mereka dalam empat kategori utama, yaitu: 

1) Development : Merancang program pengembangan dan menantang 

pengalaman bekerja, menawarkan pelayanan perencanaan karir, dan 

memfasilitasi proses komunikasi internal. Upaya ini termasuk baik 

membangun individu serta organisasi.

2) Structure and HR Measurement : Restrukturisasi organisasi, mengukur 

dampak praktik MSDM, dan mengelola implikasi global praktik MSDM.

3) Staffing : Menarik, mempromosikan, mempertahankan, dan outplacing 

sesuai orang.

4) Performance Management : Merancang kinerja berdasarkan pengukuran 

dan sistem reward untuk memberikan manfaat. 

4. Business Knowledge

Untuk menjadi kunci dalam organisasi, MSDM profesional harus 

memahami bisnis dan industri perusahaan yang mereka melayani. Bidang 

pengetahuan termasuk terapan pemahaman value chain (bagaimana 

perusahaan terintegrasi secara horisontal) dan the firm’s value proposition

(bagaimana perusahaan menciptakan kekayaan). Factor Labour, yang 

mewakili kelembagaan kendala seperti undang-undang tenaga kerja, 

semuanya merupakan tiga faktor dalam domain pengetahuan bisnis.

5. HR Technology

Teknologi semakin menjadi bagian dari tempat kerja dan sebagai alat 

pengiriman untuk pelayanan MSDM. MSDM profesional harus mampu 

meningkatkan teknologi untuk praktik SDM dan menggunakan MSDM 

berbasis website sebagai saluran untuk memberikan nilai kepada pelanggan.
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Proses Membangun Kompetensi Human Resource Business Partner

Belum ditemukan literatur tentang proses dan cara membangun kompetensi 

Human Resource Business Partner, maka dari itu uraian yang digunakan di sini lebih 

berupa penjelasan tentang pelatihan dan pengembangan secara umum. Pengembangan 

karyawan bisa dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal berarti 

karyawan ditugaskan oleh perusahaan. Sedangkan secara informal berarti karyawan 

melatih dan mengembangkan dirinya atas keinginan dan inisiatif sendiri tanpa 

ditugaskan oleh perusahaan (Salmah, 2012).

Metode-metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan antara lain 

yakni, on the job training / coaching hal ini berkaitan dengan pelatihan formal dalam 

pekerjaan. Seorang karyawan menjadi pengalaman dalam pekerjaannya dari waktu ke 

waktu karena modifikasi perilaku pekerjaan pada pelatihan atau penguasaan 

keterampilan (Olaniyan & Lucas, 2008). Formal training yaitu sebuah proses 

pengajaran praktis dan teoritis yang bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar 

perusahaan. Ketika pelatihan dilakukan di dalam perusahaan, dinamakan in-house 

training, dan jika dilakukan di luar perusahaan dinamakan off-house training

(Olaniyan & Lucas, 2008). Dan pengembangan informal dapat diuraikan dengan

metode peer tutoring atau tutor sebaya. Metode tutor sebaya adalah suatu metode 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya 

serap yang tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-

temannya,dimana siswa yang menjadi tutor bertugas untuk memberikan materi 

belajar dan latihan kepada teman-temannya (tutee) yang belum faham terhadap materi

/ latihan yang diberikan guru dengan dilandasi aturan yang telah disepakati bersama 

dalam kelompok tersebut, sehingga akan terbangun suasana belajar kelompok yang 

bersifat kooperatif bukan kompetitif (Arjanggi& Suprihatin, 2010).
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Keefektifan Peran Human Resource Business Partner

Dalam model kompetensi yang dikembangkan di Inggris menunjukkan bahwa 

penciptaan hubungan MSDM dengan strategi bisnis yang efektif menengahi 

hubungan seleksi dan pengembangan yang nantinya menghasilkan kinerja Business 

Partner (Caldwell, 2010). Model penciptaan kompetensi dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

Gambar 2. Caldwell Research Model

Sumber : Caldwell (2010)

Gambar tersebut menunjukan model konseptual dari hubungan empat variabel 

efektivitas tunggal. Dengan variabel seleksi, pengembangan, strategi-strategi MSDM 

dalam bisnis dan hubungannya terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemilihan mitra bisnis MSDM atau Business Partner yang efektif dengan 

pengembangan dua variabel independen utama, yaitu hubungan strategi MSDM 

dengan strategi bisnis. Hubungan ini satu sama lain saling mempengaruhi variabel 

hasil kunci dari kinerja HRBP.

HR Buiness 
Partner Selection

HR Business 
Partner 

Development

HR Business 
Strategy 
Linkage

HR Business 
Partner 

Performance
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Metode Assesment

Assesment merupakan serangkaian aktivitas untuk memperoleh informasi baik 

ketika awal, sedang berlangsungnya proses, maupun di akhir pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengevaluasi dan mendiagnosa kebutuhan yang harus diperbaiki 

sehingga pendidik dan peserta didik mampu meninjau, merencanakan, dan 

mengaplikasikan langkah-langkah yang harus ditempuh selanjutnya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Purnomo, 2013).

Metode assessment dalam uraian ini dibedakan menjadi dua, yaitu self 

assessment dan peer assessment. Self assesment merupakan teknik penilaian kinerja 

yang dilakukan sendiri oleh pegawai, terutama yang berkaitan dengan potensi yang 

dimiliki untuk pelaksanaan kerja di masa mendatang. Cara penilaian seperti ini sangat 

cocok  apabila dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan diri pegawai yang 

bersangkutan (Pertama & Sudibya, 2012). Menurut Yu dan Murphy, 1993, London 

dan Wohlers, 1991, Campbell dan Lee, 1998, manfaat paling menonjol dari metode 

ini adalah keterlibatan pegawai dalam proses penilaian dan komitmen mereka 

terhadap proses pengembangan (baca Pertama & Sudibya, 2012).

Sedangkan peer assessmen merupakan suatu penilaian yang memiliki 

kelebihan dari penilaian yang lain, yaitu penilaian yang secara langsung melibatkan 

peserta didik dalam proses penilaian yang semula hanya dilakukan oleh guru 

(Sutrisno, 2012). Menurut Zulharman 2007, melalui kegiatan pelibatan peserta didik 

dalam proses penilaian, peserta didik mampu mengembangkan kerjasama, 

mengkritisi proses dari hasil belajar orang lain, menerima feedback atau kritik dari 

orang lain (baca Sutrisno 2012).

Keuntungan dari penggunaan penilaian self assessment dan peer assessment 

di kelas antara lain dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena 

mereka diberi kepercayaan untuk mengevaluasi dan menilai dirinya sendiri, peserta 

didik menyadari kelebihan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka melakukan 
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penilaian harus melakukan introspeksi terhadap kelebihan dan kelemahan yang 

dimilikinya dan dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk 

berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk objektif dalam melakukan penilaian 

(Muslich, 2014).

METODE PENELITIAN

Desain & Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah analisa tentang praktik Human Resource Business Partner, 

mengetahui cara membangun kompetensi oleh para praktisi SDM, serta mengevaluasi

keefektifan peran HRBP. Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, maka metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat eksploratif 

dengan pendekatan Autobiographical Accounts dan teknik analisa diskriptif

interpretatif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian kualitatif ini 

berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian 

sekaligus menganalisanya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan 

sebelumnya, sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah. Sifat 

eksploratif penelitian ini adalah dengan menggali secara terus menerus informasi

yang belum diketahui, belum dipahami, belum dikenali dengan baik.

Dengan pendekatan Autobiographical, yang didefinisikan oleh Poerwadarminta 

(baca Sari, 2013) sebagai sebuah cerita dari kehidupan seseorang baik itu ditulis atau 

diceritakan oleh orang tersebut. Otobiografi dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

otobiografi informal dan otobiografi formal (Cahyadi, dkk 2009). Otobiografi 

informal lebih dikenal dengan bentuk-bentuk seperti tulisan-tulisan pribadi yang 

kebanyakan tidak untuk dipublikasikan atau kumpulan-kumpulan surat, catatan-

catatan buku harian. Sedangkan otobiografi formal yaitu seperti biografi-biografi 

pada umumnya, kisah kehidupan yang dibentuk dari berbagai informasi dan dapat 
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dipublikasikan. Penelitian ini merupakan otobiogafi formal dengan menggunakan 

situs jejaring internet berupa sosial media Linkedin yang menghubungkan para 

profesional jejaring sosial yang memiliki akun ini sehingga dapat dijadikan  media 

untuk mencari informasi. Sehingga Accounts yang dimaksudkan adalah akun para 

profesional MSDM sebagai HRBP di media soial Linkedin. 

Populasi & Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Human Resource Business Partner

di Indonesia. Namun, untuk kepentingan penelitian ini akan mengambil populasi 

HRBP yang tercatat di Linkedin sejumlah 189 akun yang dijadikan sebagai proxy 

populasi sesungguhnya. Tidak semua populasi HRBP di Linkedin dapat ditarik untuk 

dijadikan sampel, hanya data yang dapat diakses yang akan menjadi sampel 

penelitian ini yaitu 120 akun Linkedin. Kemudian dari sampel terakses tadi hanya ada 

20 akun Linkedin yang memberikan respon. Namun, sampel sesungguhnya yang 

dijadikan narasumber dalam penelitian ini sejumlah tujuh akun Linkedin.

Dari sampel yang dapat diakses pada 189 akun dilakukan grouping terlebih 

dahulu kemudian dilakukan random untuk mengambil sampel yang akan di 

wawancara secara mendalam (in depth interview). Teknik pengambilan sampel 

dengan grouping yaitu dengan mengelompokan para responden menjadi tiga kategori 

jalur masuk HRBP yang pertama berlatarbelakang pekerjaan sesama Human 

Resource Business Partner, yang kedua berlatarbelakang bidang SDM, dan ketiga 

berlatarbelakang bukan SDM. Dari ketiga kelompok tersebut diambil secara random 

untuk pertimbangan tertentu yakni untuk mendapat data yang diharapkan, dengan 

wawancara indepth melalui email dengan beberapa pertanyaan.
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Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data adalah dengan melakukan 

wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam (in depth 

interview) tanya jawab tanpa menggunakan pedoman wawancara supaya 

mendapatkan informasi yang cukup mendalam dengan beberapa pertanyaan melalui 

email yang terhubung dalam situs jejaring sosial Linkedin. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, pengalaman, pendapat, transkrip, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi pada catatan 

biografi responden didalam situs jejaring sosial Linkedin.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu bertujuan untuk menggali dan 

menemukan pemahaman yang lebih baik. Karena bersifat menggali dengan

mengeksplorasi, maka teknik analisanya tidak ada langkah yang baku. Lakukan 

penggalian, kemudian seleksi segala macam yang tergali tersebut kemudian temukan 

bulir-bulir yang bermakna yang sesuai dengan persoalan penelitian. Data yang telah 

diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif

interpretatif. Yang dimaksudkan diskriptif interpretatif adalah suatu upaya memaknai 

peristiwa / perilaku yang terjadi secara detail dan terperinci, merumuskan informasi 

yang ada agar dapat mudah dipahami.

Penulis membahasakan, menganalisis dalam kunci-kunci elemen dan menyajikan 

data dalam bentuk tulisan sesuai dengan kronologis kejadian. Dalam penelitian 

otobiografi, proses ini disebut restorying. Restorying dilakukan dengan memasukkan 

data dengan kunci-kunci elemen, menganalisis cerita sesuai dengan tempat kejadian 
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atau kondisi, menyusun cerita dengan membuat informasi secara kronologis tentang 

individu pada kehidupan yang lalu, sekarang dan masa depan (Creswell, 2008). 

TEMUAN PENELITIAN

Dengan semakin banyaknya jumlah Human Resource Business Partner di 

Indonesia selama sembilan tahun terakhir ini, ditemukan 189 akun sosial media 

profesional berbasis internet Linkedin yang berperan sebagai HRBP. Diduga 

jumlahnya masih banyak lagi, karena sebagian mereka ada yang tidak mengakses 

akun Linkedin. Berdasarkan hasil penelitian, HRBP ditemukan pada 98 perusahaan. 

Meliputi beberapa industri seperti Manufaktur, Jasa, Dagang, Perbankan, Asuransi, 

Telekomunikasi, Farmasi, dan Lembaga Pembiayaan. 

Hasil penelitian ini menemukan dua jenis informasi. Yang pertama yaitu data 

otobiografi 189 akun Linkedin yang akan mengkategorikan HRBP berdasarkan jalur 

masuk yang dilihat dari pengalaman kerja sebelumnya. Kedua adalah informasi dari 

indepth interview dengan tujuh responden melalui email berkaitan dengan model 

kompetensi HRBP, cara membangun kompetensi tersebut dan keefektifan mereka 

berperan sebagai HRBP.

Pengkategorian Jalur Masuk Human Resource Business Partner

Sejumlah 189 akun Linkedin digunakan untuk menggambarkan pola jalur masuk 

sebagai HRBP, yang dibedakan menjadi tiga latarbelakang jalur masuk Human 

Resource Business Partner. Serta penjelasan mengenai pengalaman jalur masuk 

tersebut atas tujuh responden. Berikut ini adalah tiga jalur masuk HRBP, antara lain :

1. Berlatarbelakang Human Resource Business Partner

Kategori pertama pada jalur masuk ini adalah melalui pengalaman kerja yang 

sama, yaitu sebagai Human Resource Business Partner. Terdapat 41 akun atau 

21,7% pada jalur ini. Karir pada jalur ini didapatkan di 29 perusahaan, seperti di 
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PT. Unilever Indonesia, HSBC Indonesia, ACE Group, Bank Danamon, dan lain-

lain.

Dalam jalur ini, HRBP masih dapat dibedakan lagi. Pertama, seseorang 

memasuki karir HRBP pada perusahaan yang sama. Mereka ditemukan beralih 

bidang penempatan. Misalnya, awal mula sebagai HRBP Supply Chain for Foods

di PT. Unilever Indonesia, kemudian beralih bidang sebagai HRBP manager. 

Yang kedua, beralih ke perusahaan yang berbeda, tetapi di bidang yang sama dari 

sebelumnya. Dan yang terakhir, peralihan karir antar perusahaan dan bidang 

yang berbeda pula dari sebelumnya. 

Untuk memberikan contoh pada jalur masuk kategori ini, Pak Agus adalah 

salah satu contoh dari ketujuh responden. Pak Agus yang merupakan HRBP 

Operations Manager di Bentoel Group selama 1 tahun 3 bulan terhitung sejak 

September 2013 hingga sekarang. Sebelumnya juga memiliki pengalaman yang 

serupa diPT. HM Sampoerna bergerak dibidang cigarette (A Mild, U Mild & Dji 

Sam Soe) sebagai HRBP Analyst pada Agustus 2006 hingga Mei 2008. Setelah 

Pak Agus menjadi HRBP Analyst di Sampoerna, beliau tidak langsung menjadi 

HRBP Operations Manager di Bentoel Goup. Namun, beliau bekerja di PT.

Export Leaf Indonesia (British American Tobbaco Group) sejak Mei 2008 

sampai September 2010, dan di Beirsdorf Indonesia sebagai HR Manager sejak 

September 2010 hingga September 2013.

Awal mula menjadi HRBP di PT. HM Sampoerna merupakan bentuk 

promotion, baik grade maupun secara struktur organisasinya. Yang awalnya Pak 

Agus berada pada business unit kemudian pindah ke holding company. Pada saat 

itu fungsi kerjanya sudah berubah dari Administrative Championship menjadi

Business Partner. Saat beliau di Sampoerna sebagai HRBP Analyst dapat 

dijelaskan berdasarkan penjelasan beliau di Linkedin terkait dengan job desc

tersebut yaitu menganalisis, merekomendasikan dan ketika disetujui kemudian 

berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyebarkan produk Human Resource
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dan pelayanan, serta hubungan karyawan guna untuk mencapai tujuan bisnis 

perusahaan. Sedangkan di Bentoel Group memang sejak awal sudah direkrut

sebagai HRBP Operations. Berdasarkan job desc di Linkedin yaitu menjadi 

partner di semua bidang operasional Bentoel, untuk memberikan pelatihan

spesialis, dukungan dan pengaruh yang kuat kepada klien untuk secara efektif

menyampaikan rencana perusahaan. Serta menyediakan layanan konsultan yang 

memberikan HR terbaik pada solusi SDM yang mendukung operasional bisnis.

Dari contoh Pak Agus ini beliau adalah seorang HRBP yang beralih 

perusahaan serta di bidang yang berbeda. Awalnya sebagai HRBP Analyst di PT.

HM Sampoerna kemudian berikutnya beralih di Bentoel Group sebagai HRBP  

Operations Manager.

2. Berlatarbelakang Sumber Daya Manusia

Kategori jalur kedua ini adalah HRBP yang berlatarbelakang pekerjaan di 

bidang Sumber Daya Manusia. Seperti, Recruitment Consultant, HR Manager, 

Development Manager, Compensation & Benefit dan masih banyak lagi. 

Terdapat 129 akun Linkedin dalam jalur ini, atau 68,2%. Peniti karir jalur ini 

didapatkan pada 81 perusahaan. Contoh perusahaannya antara lain seperti, 

Unilever Indonesia, Bentoel Group, PT. HM Sampoerna Tbk, Samsung 

Electronics, PT. Bank CIMB Niaga, dan masih banyak lagi. 

Dari tujuh responden, terdapat empat responden dalam kategori jalur masuk 

ini. Contohnya antara lain, Pak Edi sejak pertama kali menitih karirnya sudah 

masuk di bidang HR. Mulai dari Training & Development di Melawai Group 

selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian sebagai HR Generalist di PT. Anugrah Argon 

Medica selama 1 tahun 5 bulan. Sebagai Trainer di PT. Anugrah Argon Medica 1 

tahun 7 bulan, dan sebagai HR Recruitment Assistant Manager di PT. Lotte 

Shopping Indonesia selama 11 bulan. Dan inilah cikal bakal beliau menjadi 

HRBP. Pak Edi menjelaskan bahwa awal mula menjadi HRBP yaitu dari HR 

Operation, karena plan dari HR Head mengarah menjadi HRBP, maka beliau 
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banyak belajar mengenai HRBP. Untuk itu beliau bersama rekan yang lainnya 

sedang sama-sama belajar untuk mengarah kesana.Pak Edi masih terhitung 7 

bulan menjadi HRBP dalam perusahaan Jones Lang LaSalle yang bergerak di 

bidang farmasi.

Contoh lainnya Pak Sugeng setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas 

Padjajaran bekerja di posisi Industrial Relations Analyst di salah satu group 

perusahaan automotif terbesar di Indonesia (Astra Group) tepatnya di PT. Serasi 

Autoraya. Kurang lebih 3 tahun berkarir beliau pindah ke salah satu perusahaan 

consumer goods terbesar di Indonesia, PT. Arta Boga Cemerlang (Orang Tua 

Group) sebagai HR Manager di kantor pusat dan membawahi seluruh HR 

manager yang ada di cabang-cabang. Kurang lebih 2 tahun kemudian beliau 

memutuskan untuk keluar dan bergabung di group perusahaan yang beliau 

berkarir saat ini yaitu SOHO Global Health yang bergerak di bidang Farmasi. 

Jabatan pada saat pertama Pak Sugeng bergabung adalah HR Service Manager, 

tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk seluruh operasional HR (dari 

Recruitment sampai Terminasi) di PT. Parit Padang Global (salah satu unit 

perusahaan di dalam SOHO Global Health yang bergerak dalam bidang distribusi 

farmasi dan consumer health product). Setelah itu beliau pindah ke Corporate 

dan bertanggung jawab untuk fungsi Corporate Industrial Relations, 

Organizational Development & HR Branch Management untuk seluruh unit 

perusahaan di dalam SOHO Global Health. Dan kemudian sekarang menjadi 

HRBPSr. Manager di SOHO Global Health terhitung selama 1 tahun 2 bulan.

Kemudian Ibu Rum, pengalaman kerja sejak pertama juga di bidang SDM. 

Dengan awal karirnya di PT. Matahari Putra Prima (Hypermart) sebagai job 

analyst. Lalu setelah itu masuk ke IM Consulting sebagai Junior Consultant. 

Kemudian di PT. Swakarya Insan Mandiri (PT. SIM). PT. SIM ini adalah 

perusahaan outsourcing dari PT. FIF, sebagai Recruitment and Training 

Development Officer. Lalu pindah di PT. Antam, sebagai HR Officer selama 3 

tahun 8 bulan. Kemudian pindah lagi di Hotel Harris Kelapa Gading sebagai HR 
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Assistant Manager selama 6 bulan. Kemudian sejak Agustus 2013 hingga 

sekarang beliau bekerja di Icar Asia sebagai HRBP. iCar Asia adalah perusahaan 

multinasional (headquarter di Malaysia dan sahamnya terdaftar di Australia). 

iCar Asia bergerak di bidang portal online khusus untuk otomotif.

Terakhir adalah Pak Yasno, beliau memulai karirnya sebagai rekrutment staff

pada tahun 2008 di perusahaan outsourcing PT. Duta Griya Sarana pada saat itu 

kliennya mayoritas industri perbankan (HSBC). Usai 1 tahun 3 bulan disana, 

beliau dapat peluang di Siantar Top Tbk, sebagai People Development Team, 

mirip fungsi HRBP Operation, beliau terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

improvement factory dari segi pengembangan SDM dan development organisasi. 

Usai 7 bulan beliau dapat tawaran menjadi HR Manager di sebuah perusahaan 

lokal manufaktur pupuk kimia yaitu Garuda Emas Niaga Internusa, selain fungsi 

HRD pada umumnya, beliau juga ditunjuk sebagai Quality Management Reps 

(QMR) oleh perusahaan dalam rangka developing system dan sertifikasi ISO 

9001 dan SNI selama 2 tahun 6 bulan. Kemudian sejak Mei 2012 hingga 

sekarang Pak Yasno berperan sebagai HRBP disalah satu perusahaan 

multinasional yaitu Bentoel Group.

3. Berlatarbelakang Bukan Sumber Daya Manusia

Kategori jalur ketiga ini adalah berlatarbelakang pekerjaan di luar Sumber 

Daya Manusia. Seperti, Sales Capability, Admin Project & Services, Lecture, 

Manager, VP Internal, Marketing Services, Surveyor, dan Enterpreneurship. 

Terdapat 13 akun atausebesar 6,9%, yang terdapat pada 12 perusahaan. 

Misalnya, British American Tobacco, PT. Nutricia Indonesia (Danone Group), 

AIA Financial, dan masih banyak lagi. Dalam pengkategorian ini dilihat pada 

pengalaman pertama meniti karir dan sebelum menjadi HRBPyaitu di bidang 

bukan SDM. Meskipun dalam pengalamannya pernah bekerja di bidang SDM, 

walaupun minoritas.

Salah satu contoh pada kategori jalur ini adalah Pak Santoso, beliau bekerja 

selama 15 tahun berkecimpung di bagian operasional non SDM dan 10 tahun 
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terakhir ini dia memilih beralih di bidang SDM karena beliau merasa HR selalu 

mengembangkan diri. Kini beliau adalah seorang General Manager HRBP di PT. 

Sierad Produce Tbk sejak September 2011 hingga sekarang. Beliau juga 

merangkap sebagai Peneliti Ahli & Pembina Modern Retail di Pusdiklat 

Kementerian Perdagangan Indonesia sejak tahun 2006 hingga sekarang. Awal 

karirnya selama 4 tahun 1 bulan bekerja sebagai Sales Supervisor di  PT. Panen 

Lestari Internusa (SOGO Indonesia). Kemudian dengan waktu yang relatif lama 

selama 8 tahun 1 bulan sebagai Sales & Service Manager (Floor Manager) di PT. 

Panen Lestari Internusa. Dan kemudian menjadi Enterprise Resources Planning 

(ERP) masih di perusahaan yang sama selama 2 tahun 1 bulan. Lalu beralih ke 

dunia SDM hingga sekarang, awal di bidang SDM dengan menjadi National 

Corporate Training Manager di PT. Panen Lestari Internusa (SOGO Indonesia), 

kemudian menjadi Risk Control Manager Loss Prevention Division di  PT. Panen 

Lestari Internusa (SOGO Indonesia). Kemudian tiga terakhir sebelum menjadi 

HRBP dengan bekerja sebagai National Senior Training Manager di PT. Mitra 

Adiperkasa Tbk, National Senior Manager HRD (Sport,Golf and Kids) Division 

di PT. Mitra Adiperkasa Tbk, Head Of People Development Division di PT. 

Tozy Bintang Sentosa Holding Company.

Ditemukan kategori pada jalur masuk HRBP tanpa memiliki pengalaman 

kerja. Terdapat freshgraduate sejumlah enam akun Linkedin atau 3,2% dari 

jumlah keseluruhan populasi HRBP. Mereka dikatakan fresh graduate karena 

setelah lulus di perguruan tinggi seperti Universitas Diponegoro, Universitas 

Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Universitas 

Surabaya langsung bekerja sebagai HRBP. Mereka tercatat dari berbagai jurusan 

yaitu Psikologi, Ekonomi, Teknik Sipil, dan Hukum. Jalur ini ditemukan pada 

enam perusahaan, antara lain seperti, PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk, PT.

Sierad Produce Tbk, PT. Kamadjaja Logistics, PT. Bank CIMB Niaga, PT.

Holcim Indonesia Tbk,dan PT. Bukaka Teknik Utama.
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Terdapat 1 responden melalui indepth interview yang tercatat pada Linkedin 

untuk kategori ini. Pak Aden adalah salah satu orang yang tercatat sebagai fresh 

graduate yang kemudian menjadi Corporate HRBP di PT. Sierad Produce. 

Namun, setelah dilakukan wawancara ternyata beliau mengawali karirnya sejak 

awal di bidang SDM. Yang pertama di Toyota Astra pada bidang Recruitment, 

dan People Development. Kemudian di PT. Bursa Efek Indonesia pada bidang 

Organizational Development dan Performance Management. Disamping itu 

beliau juga merangkap jabatan menjadi HRBP & Manager Recrutment di PT. 

Sierad Produce, beliau menjadi HRBP karena menggantikan coorparate HRBP 

yang resign melalui tawaran rekan kerjanya di Sierad. Beliau sekarang sudah 

tidak di PT. Sierad Produce sebagai HRBP, beliau sekarang bekerja di PT. Harita 

Panca Utama yang bergerak di bidang konstruksi sebagai Organizational 

Development, namun untuk kepentingan penelitian ini beliau berkenan untuk 

tetap memberikan informasinya sesuai dengan kapasitasnya yaitu sebagai HRBP.

Model Kompetensi Human Resource Business Partner

Dalam model kompetensi ini terdapat 35 model kompetensi yang disebutkan oleh 

7 responden melalui indepth interview. Setiap responden rata-rata menyebutkan 6-14 

model kompetensi HRBP. Pak Agus mencoba untuk mengkategorikan model 

kompetensi yang beliau telah sebutkan. Kategori tersebut diantaranya adalah HR 

Administration, Functional expertise, dan HR Business Partnering / Strategy. Pak 

Sugeng juga mengkategorikan model kompetensi yang beliau sebutkan yaitu, Core 

Competency, Managerial Competency, dan Job Competency. Namun, tidak semua 

nama untuk pengkategorian model kompetensi digunakan oleh penulis. Hanya 

beberapa yang relevan digunakan untuk menamai model kompetensi yang ada. 

Berikut adalah model kompetensi pada Human Resource Business Partner di 

Indonesia, antara lain :
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1. Business Competency

Kompetensi ini adalah kemampuan seorang HRBP untuk mengetahui tentang 

kondisi bisnis di dalam perusahaan. Terdapat beberapa model kompetensi, 

diantaranya adalah Business Plan / Perspective, Business Acumen, dan Business 

Process. Business Plan / Perspective yang disebutkan oleh Pak Santoso, yaitu 

harus mengerti plan bisnis terkait dengan bisnis perusahaan. Business Acumen ini 

disebutkan oleh dua responden, yaitu Pak Sugeng dan Ibu Rum. Menurut Ibu 

Rum Business Acumen ini merupakan pemahaman akan bisnis perusahaan, 

karena dengan memahami bisnis perusahaan, HRBP dapat memberikan saran ke 

perusahaan. Yang terakhir adalah Business Process yang lebih dijelaskan oleh 

Pak Yasno meliputi FMCG trade, marketing & distribution.

2. General Strategy

Model ini berkenaan dengan kompetensi umum yang harus dimiliki oleh 

seorang HRBP untuk strategi dalam mencapai tujuan perusahaan seperti yang 

disebutkan oleh Pak Sugeng, yaitu Driving for Excellence, Service Mindset, 

Creativity, Integrity, Teamwork, dan Organization Commitment. Kemudian 

Analytical Thinking yang disebutkan oleh lima responden, yaitu Pak Edi, Pak 

Santoso, Pak Sugeng, Pak Yasno, dan Pak Aden. Menurut penjelasan Pak Edi 

yang dimaksudkan Analytical Thinking ini harus peka, sensitif, dan paham 

kemana tujuan bisnis perusahaan dan target–targetnya. Sedangkan menurut Pak 

Aden, Analytical Thinking tersebut yaitu harus cepat menangkap isu-isu krusial 

kekaryawanan sebelum muncul ke permukaan sehingga bisa segera diantisipasi, 

misalnya isu demo, isu keributan antar karyawan, isu ketidakpuasan terhadap 

kebijakan, isu pelanggaran, dan lain lain. Terakhir, Decision Making yang 

disebutkan oleh empat responden, yaitu Pak  Aden, Pak Edi, Pak Santoso, dan 

Ibu Rum. Menurut Ibu Rum Decision Making sangat dibutuhkan, karena 

terkadang manajer sering berkonsultasi dengan HRBP tentang pengambilan 

keputusan, bagaimana pendapat HRBP dan solusi terbaiknya.
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3. Social Relations

Yang dimaksudkan dalam model kompetensi ini adalah kemampuan untuk 

berinteraksi dengan lingkungan organisasi dan kemampuan dalam menyelesaikan 

masalah dengan solusi. Ada beberapa macam kompetensi, antara lain Flexibility, 

Developing Others, dan Relationship Building yang disebutkan oleh Pak Sugeng. 

Developing Others yang disebutkan oleh Pak Santoso berkaitan dengan 

development people. Industrial Relations / Employee Relations yang disebutkan 

oleh Pak Agus dan Pak Yasno. Menurut Pak Yasno yang dimaksudkan dengan 

ini adalah berkenaan dengan corporate affairs regulations, security management 

dan fraud handling. Employee Conseling, Networking sesama profesi, dan

Handling Difficult Situation yang disebutkan oleh Ibu Rum. Penjelasan Ibu Rum 

mengenai tiga kompetensi tersebut yaitu, yang pertama Employee Conseling,

karena manager dan karyawan datang ke HRBP untuk menceritakan masalahnya. 

Networking sesama profesi dilakukannya dengan orang-orang dari bisnis yang 

sama agar mempermudah pekerjaan misalnya saat harus merekrut. Terakhir 

adalah Handling Difficult Situation, yaitu berhubungan dengan kematangan, 

kedewasaan dan menjadi orang yang bijak, saat menghadapi situasi sulit. 

Misalnya konflik antara atasan dan bawahan. atau konflik antar sesama rekan 

kerja. Dan macam model yang terakhir adalah Communication yang disebutkan 

oleh empat responden, yaitu Pak Aden, Pak Edi, Pak Santoso, dan Ibu Rum. 

Communication menurut Pak Aden sangat penting karena untuk dapat 

menyampaikan program agar karyawan dapat percaya dan mengikutinya guna 

untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan.

4. Managerial Competency

Model kompetensi ini merupakan kemampuan HRBP dalam pelaksanaan 

strategi mengelola perusahaan. Di dalamnya berisi tentang beberapa macam 

kompetensi, yaitu Strategic Orientation dan Conceptual Thinking yang 

disebutkan oleh Pak Sugeng. Kemudian Leadership yang disebutkan oleh empat 

responden yaitu Pak Aden, Pak Edi, Pak Santoso, dan Pak Sugeng. Menurut Pak 
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Ade yang dimaksudkan dengan Leadership yaitu mengorganisir para HR expertis

dan menjaga prosedur HR agar dipatuhi oleh siapapun. Pak Ade juga 

menambahkan Organizational expert ke dalam Managerial Competency ini, 

mencakup organization awareness, organization savvy yaitu bagaimana 

kecerdasan berorganisasi dengan baik. Sejumlah lima responden seperti Pak 

Aden, Pak Edi, Ibu Rum, Pak Yasno, dan Pak Santoso menyebutkan tentang 

Planing & Organizing, penjelasannya menurut Ibu Rum yaitu HRBP perlu tahu 

program-program apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan propose biayanya. 

Lalu tiga responden, yaitu Pak Agus, Pak Santoso, dan Pak Yasno menyebutkan 

adanya Organizational Development yaitu berkaitan tentang seperti kemampuan 

organizational setting up, job analysis, dan job evaluation menurut Pak Agus. 

Kemudian ada Concern For Order yang disebutkan oleh Pak Sugeng, yang dapat 

diartikan suatu kepedulian akan keteraturan adalah dorongan untuk mengurangi 

ketidakpastian di lingkungannya. Ini dilakukan dengan memantau dan mengecek 

pekerjaan atau informasi dan menekankan pada kejelasan peran, fungsi dan lain-

lain. Terakhir adalah Change Process yang disebutkan oleh dua responden, yaitu 

Pak Aden dan Pak Santoso, yang berarti harus menyukai perubahan dan mampu 

memanagenya dengan baik karena fungsinya juga sebagai agent of change di 

organisasi menurut penjelasan Pak Aden.

5. Technical Competency

Technical Competency ini berkaitan dengan kemampuan secara teknik 

sebagai seorang HRPB, yaitu meliputi Facilitating dan Presentation Skill yang 

disebutkan oleh Pak Aden. Penjelasan Pak Aden mengenai Facilitating yaitu 

harus mampu menjadi fasilitator misalnya dalam penyusunan budget HR, 

penyusunan KPI, penyusunan TNA, dan penyusunan manpower plan. 

Presentation Skill menurut beliau merupakan teknis program dan kebijakan 

kepada line manager, bahkan ke direktur hingga semua user paham atas program 

tersebut di dalam workshop tahunan. Strategic Sourcing, Performance 

Management, dan Learning Processes disebutkan oleh Pak Agus. Strategic 
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Sourcing menurut Pak Agus seperti kemampuan interview menggunakan 

berbagai macam teknik seperti competency based interview, behavioural 

technique interview, penguasaan kompetensi mengenai assessment centre. Tiga

responden seperti Pak Agus, Pak Santoso, dan Pak Yasno menyebutkan bahwa 

pentingnya Performance Management, yaitu berkaitan dengan penguasaan 

performance appraisal, penguasaan dalam membuat objective dan KPI seperti 

yang dijelaskan oleh Pak Agus. Learning Processes dijelaskan oleh Pak Agus 

sebagai kemampuan membuat training need analysis, menguasai proses 

pelaksanaan training misalnya four level training kirk patrick, penyusunan 

technical competency. Tiga responden seperti Pak Agus Pak Santoso, dan Pak 

Yasno menyebutkan Reward / Compensation and Benefit dalam kompetensi ini. 

Reward / Compensation and benefit menurut Pak Agus, yaitu kemampuan 

melakukan merit increase system, generate market anchor dan pengukuran 

compa ratio, salary adjustment technique. Kemudian Financial analyst

dijelaskan oleh Pak Santoso bahwa biasanya digunakan untuk dasar pengambilan 

keputusan. Terakhir adalah HR Technical skill, empat responden menyebutkan 

kompetensi ini seperti Pak Edi, Ibu Rum, Pak Santoso, dan Pak Yasno yaitu 

peranan sebagai recruitment bahwa harus peka dengan tujuan, target, personnel 

administration, serta kebutuhan perusahaan saat ini, dan masa depannya.

Cara Membangun Kompetensi Human Resource Business Partner

Cara membangun kompetensi ini dilakukan oleh para praktisi SDM khususnya 

HRBP, yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengasah kompetensi–kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang Business Partner. Cara membangun kompetensi 

tersebut digolongkan menjadi dua jenis, yang pertama dengan cara formal dan yang 

kedua adalah dengan cara informal. Cara formal tersebut adalah dengan pelatihan 

atau training dari dalam dan luar perusahaan. Sedangkan cara informal dibedakan 

menjadi Self Learning dan Social Learning. Berikut adalah penjelasan dari tujuh 
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responden mengenai cara membangun kompetensi Human Resource Business 

Partner.

1. Pelatihan dari Dalam Perusahaan

Perusahaan memberikan pelatihan atau training dalam meningkatkan dan 

membangun kompetensi bagi karyawannya. Lima dari seluruh responden atau 

sebesar 71,4% berpendapat bahwa kompetensi HRBP dibangun melalui cara ini. 

Pak Yasno dan Pak Sugeng dalam membangun kompetensinya dengan mengikuti 

seminar dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Bagi Pak Sugeng di 

perusahaannya program training sebagian besar sudah ada dan disesuaikan 

dengan personal development masing-masing karyawan yang tentunya berkaitan 

dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk masing-masing posisi. Selama di 

Sierad, Pak Santoso juga sudah diberikan pelatihan walaupun dari provider luar 

yaitu berkenaan dengan kompetensi Strategic Planning, Executive Leadership, 

Great Leade, Great Team. Dengan komposisi 10% Pak Agus mengungkapkan 

bahwa training di Bentoel Group dilakukan dengan class learning hal ini 

dilakukandengan cara theoretical approach. Hal yang serupa juga diadakan di 

perusahaan Pak Aden, namun sifatnya tidak wajib apabila ingin menambah 

pengetahuan dan skill boleh ikut tapi jika merasa cukup boleh tidak mengikuti. 

Training tersebut berkenan dengan beberapa kompetensi yaitu CHRP (Certified 

Human Resources Profesional), Leadership, Strategic Thinking, Effective 

communication, dan Balance Scored Card.

2. Pelatihan dari Luar Perusahaan

Pelatihan dari luar perusahaan ini biasanya dilakukan apabila dinilai perlu dan 

dibutuhkan untuk pengembangan karyawan untuk mendapatkan training dari 

eksternal. Ada dua responden dengan presentase sebesar 28,6% yang mengikuti 

pelatihan dari luar perusahaan. Seperi Pak Sugeng dengan mengikuti program 

sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar perusahaan di bidang 

HR dan trainer. Bagi beliau, ini bukan suatu patokan namun training dinilainya 
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sebagai wadah untuk menambah knowledge dan implementasinya agar dapat 

mengupgrade knowledge tersebut menjadi skill. Ibu Rum juga pernah mengikuti 

training eksternal dengan model short course berkaitan dengan Certified Human 

Resources Professional (CHRP) dari Atmajaya.

3. Self Learning

Pembelajaran ini adalah dengan cara usaha yang dilakukan oleh individu 

untuk mencapai apa yang ingin diraihnya. Dengan melibatkan inisiatif individu 

dan usaha individu itu sendiri untuk kemajuan dirinya sendiri.

Terdapat dua responden atau sebesar 28,6% mengatakan bahwa kompetensi-

kompetensi seorang HRBP dibangun melalui usaha sendiri. Pak Santoso 

melakukannya dengan membeli buku-buku series Human Resource di Toko 

Buku Gramedia pada setiap gajian. Beliau 15 tahun berkiprah di dunia bukan 

SDM dan sisanya 10 tahun di bidang SDM, kegemarannya membaca dan belajar 

sangat tinggi. Opini Pak santoso bahwa ilmu itu cepat sekali berkembang dan 

banyak sekali praktisi-praktisi yang menulis buku sangat bagus untuk wawasan. 

Beliau juga menambahkan asumsinya bahwa 500 fortune company di Amerika 

saja, hanya bisa mengembangkan kompetensi karyawannnya maksimal 20%, 

sehingga ternyata untuk sampai duduk diposisi puncak karir sebagai HRBP,

beliau mempraktikan mengembangkan 80% kompetensi diri sediri melalui upaya 

sendiri seperti mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai Sumber Daya Manusia 

atas dasar inisiatif sendiri tidak menunggu training yang disediakan oleh 

perusahaan dan semacamnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Yasno.

Seluruh responden 100% menyebutkan cara otodidak dilakukan oleh mereka 

dalam membangun kompetensi HRBP, seperti Pak Aden dan Ibu Rum beliau 

mengatakan bahwa pengalamannya menjadi seorang HR adalah bekal yang 

utama kemudian setelah menjadi HRBP langsung terjun ke lapangan dengan 

begitu banyak pengetahuan yang didapatkan dari belajar sambil bekerja. Hal 

yang serupa juga dirasakan oleh Pak Edi, Pak Sugeng, dan Pak Yasno setelah 

belajar dengan atasan maupun mencari tahu sendiri kemudian diaplikasikan ke 
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dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Karena di lapangan bagi Pak Sugeng, beliau 

rasa menemui banyak hal, belajar banyak hal untuk membantu kompetensi agar 

terus berkembang. Di Bentoel Group, menurut Pak Agus dengan perbandingan 

70% beliau dapatkan dari tugas dan aktivitas keseharian BAU (Business As 

Usual), jadi kompetensi dari HRBP akan diasah dan dipertajam dengan terus 

belajar melalui pelaksanaan tugas keseharian. Kemudian yang 20%, melalui 

project dan cross functional task yaitu ketajaman kompetensi dapat dibangun 

melalui management project, decision making, yang dilandasi dengan 

kemampuan teknikal yang mumpuni.

Sedikit berbeda dengan Pak Santoso, bagi beliau dalam mengembangkan 

kompetensi HRBP yaitu dengan otodidak rutin setiap bulan yaitu dengan cara 

menyelipkan kompetensi-kompetensi HRBP untuk para leader dan manager-

manager Human Resource team disetiap meeting. Bagi Pak Santoso, ini efektif 

sekali menularkan kompetensi tersebut dan secara tidak langsung beliau juga 

belajar. 

4. Social Learning

Cara dengan pembelajaran ini adalah inisiatif dan usaha individu melibatkan 

keadaan lingkungan sekitar, dan interaksi orang sekitar. Dengan jumlah lima 

responden atau 71,4% HRBP membangun kompetensi–kompetensi tersebut 

melalui atasan atau seniornya. Seperti yang dilakukan Pak Aden yang belajar 

dengan direktur HRnya dengan bertanya apa yang belum jelas. Belajar mengenai 

peran HRBP dari atasan, karena atasan Pak Aden suka memberikan coaching, 

meminjamkan buku dan hasil riset. Sikap atasannya yang selalu ingin tahu 

perkembangan Pak Aden, sehingga sering sekali Pak Aden dimintai untuk 

membuat summary isi buku untuk dipresentasikan dan meminta review dari hasil 

riset yang telah dibaca. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Pak Edi, beliau 

masih baru menjadi HRBP. Belum ada setahun beliau menjalankan peran 

tersebut, karena memang di perusahaan farmasi tempat beliau bekerja sedang 

mengarah ke arah yang lebih strategis. Dengan begitu dalam usaha membangun 
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kompetensi tersebut Pak Edi belajar bersama–sama dengan senior dan rekan 

HRBP yang lainnya menggali apa tujuan perusahaan ke arah yang strategis, 

perkembangan bisnis, dan plan saat ini bagi perkembangan bisnis itu sendiri. 

Begitu pula Pak Sugeng yang melakukan coaching dari atasan dan belajar dari 

rekan kerja mengenai peran HRBP. Pak Yasno juga melakukannya dengan 

mentoring dengan atasan walau hanya minoritas. Ibu Rum juga melakukan hal 

yang sama dengan atasan, misalnya melihat bagaimana cara atasan menjawab 

email dengan cara taktis, bagaimana atasan berkomunikasi ke pihak lain agar 

tidak menyinggung pihak tersebut tetapi tetap tegas.

Keefektifan Human Resource Business Partner

Keefektifan ini didapatkan dari informasi diskriptif ketujuh responden berkaitan 

dengan penilaian mereka terhadap dirinya sendiri atau self assessment di dalam peran 

Human Resource Business Partner. Menurut Pak Agus di Bentoel Group, HRBP 

sudah mengambil posisi yang benar, dalam artian pada setiap aktivitas HRBP akan 

datang dengan solusi, analisa, dan keputusan strategik yang ikut menentukan 

keberhasilan aktivitas tersebut. Karena menurut beliau, dalam masa sekarang ini 

karyawan sudah bergerak dari dimensi "sumber daya" menjadi "aset" yang akan terus 

dikembangkan.

Menurut Pak Edi dalam menilai keefektifan HRBP adalah apabila HRBP itu 

sendiri sudah stabil dan jelas fungsi-fungsinya, maka bisa menjadi posisi yang 

strategik bagi perusahaan. Tetapi selama masih proses, tentunya belum dapat meraih 

tujuan strategik, karena sangat banyak tahapan-tahapannya. Pak Aden juga memiliki 

pendapat yang hampir sama, bagi beliau HRBP masih belum efektif, namun saat ini 

fungsi HBRP sendiri menjadi penting karena menjadi jembatan dan fasilitator antara 

HRDdengan manajemen dan karyawan. Fungsi HRBP menjadi kurang optimal 

karena masih harus menuntun satu per satu, sebab sebagian besar karyawan dan 

manajemen masih menganggap beberapa tugas mereka seperti menyusun KPI, 
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Performance Appraisal, Coaching Karyawan dan lain-lain, adalah tanggungjawab 

HRBP.

Sedikit berbeda dengan Ibu Rum, beliau menilai HRBP sangat penting dan baik 

bagi perusahaan. Mengingat ICar Asia hanya memiliki satu HRBP disetiap 

negaranya. Saat ini menurut beliau feedback atas adanya HRBP seperti Ibu Rum, 

perusahaan merasa cukup puas (quarterly performance review). Serupa dengan 

pendapat Pak Santoso, beliau menjelaskan bahwa HRBP di PT. Sierad Produce 

sangat baik bagi pengembangan divisi lain. Karena divisi Food menjadi model 

diseluruh perusahaan Siread Group, baik dalam bentuk struktur organisasi, proses 

menggulirkan perubahan, dan proses-proses ketika direksi akan mengambil keputusan 

strategis. Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Pak Sugeng, HRBP ini menurut 

beliau bisnis leader mendapat support secara langsung, koordinasi semakin cepat dan 

setiap keputusan juga dapat cepat diambil. Dengan aktifnya HRBP dalam bisnis 

proses dan terus berkoordinasi dengan bisnis leader lainnya, maka HR juga selalu 

update dalam mengembangkan program-programnya dan ekspektasi dari CEO 

terhadap HR dapat dimanage dengan baik. Pak Yasno juga memiliki pendapat yang 

hampir sama dengan Pak Sugeng, yaitu dengan adanya HRBP sangat membantu 

perusahaan dengan menjadi partner dalam memetakan kebutuhan karyawan, design

budaya kerja yang produktif, dan layanan konseling.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini ditemukan kategori jalur masuk seorang Human Resource 

Business Partner dengan tiga jalur. Sebelumnya belum ada literatur yang berbicara 

mengenai jalur masuk peran HRBP berdasarkan otobiografi mereka. Pertama adalah 

jalur masuk dengan latarbelakang pengalaman yang sama yaitu sebagai HRBP,

sebanyak 41 akun. Pada jalur ini dapat dibedakan yaitu HRBP pada perusahaan yang 

sama namun beralih bidang penempatan. Kemudian beralih di perusahaan yang 

berbeda, namun di bidang yang sama dari sebelumnya. Atau beralih di perusahaan 
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yang berbeda dan bidang yang berbeda pula dari sebelumnya. Kedua, di bidang 

Sumber Daya Manusia, dan mayoritas sejumlah 128 akun HRBP ditemukan pada 

jalur ini. Dapat dikatakan jumlah yang cukup besar ini menimbulkan pernyataan 

bahwa HRBP sangat berkaitan erat dengan fungsi HR. Ketiga, adalah jalur masuk

bukan Sumber Daya Manusia terdapat 13 akun, yaitu dilihat pada pengalaman 

pertama meniti karir di bidang bukan SDM. Meskipun dalam pengalamannya pernah 

bekerja di bidang SDM, walaupun hanya minoritas. Pengkategorian ini menemukan 

jalur masuk lain, yaitu fresh graduate, dimana setelah lulus di Perguruan Tinggi 

langsung bekerja sebagai HRBP sejumlah enam akun. Namun, setelah dilakukan 

wawancara dengan salah satu responden, diduga bahwa responden dalam jalur ini 

tidak mengupdate akun Linkedinnya secara teratur. Karena ditemui seorang yang 

tercatat sebagai fresh graduate ternyata pada saat indepth interview setelah lulus dan 

sebelum menjadi HRBP merupakan orang yang sudah pernah bekerja di bidang SDM 

terlebih dahulu. Bahkan dugaan sementara, bahwa seorang HRBP tidak ada yang 

fresh graduate.

Mengenai kompetensi Human Resource Business Partner dapat dimodelkan 

seperti tabel 2 berikut ini. 

Tabel.2 Model Kompetensi Human Resource Business Partner

Model Kompetensi HRBP

Di Indonesia, 2014

Model Kompetensi menurut 

Brockbank & Ulrich, 2002

1. Business Competency

Business Plan / Perspective, Business 

Acumen, dan Business Process.

2. General Strategy

Driving for Excellence, Analytical Thinking, 

Service Mindset, Creativity, Integrity, 

Decision Making, Teamwork, dan

Organization Commitment. 

1.Strategic Contribution

Kinerja perusahaan yang tinggi 

memiliki MSDM profesional yang 

terlibat dalam bisnis di sebuah level 

strategis. Contohnya seperti Culture 

Management, Strategic Decision-

making, Fast Change, dan Market 

Driven.
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3. Social Relations

Flexibility, Relationship Building, Industrial 

Relations / Employee Relations, Employee 

Counseling, Networking sesama profesi, 

Communication, Developing Others, dan

Handling Difficult Situation.

4. Managerial Competency

Strategic Orientation, Conceptual Thinking, 

Leadership, Organizational Expert, 

Planning & Organizing, Organizational 

Development, Concern For Order, dan

Change Process.

5. Technical Competency

Facilitating, Presentation Skill, Strategic 

Sourcing, Performance Management, 

Learning Processes, Reward / 

Compensation and Benefit, Financial 

Analyst, dan HR Technical skill. 

2. Personal Credibility

MSDM profesional harus kredibel 

untuk rekan-rekannya dan manajer lini 

yang mereka melayani. Mereka perlu 

efektif dalam menjalin hubungan 

dengan orang, baik di dalam dan di 

luar bisnis mereka. Contoh dari 

kompetensi ini meliputi, Effective 

Relationships, Gets Results, and 

Personal Communication.

3.HR Delivery

MSDM profesional memberikan 

fungsi tradisional dan operasional 

kegiatan MSDM umtuk bisnis mereka 

dalam empat kategori utama yaitu 

Development, Structure and HR 

Measurement, Staffing, dan

Performance Management.

4.Business Knowledge

MSDM profesional harus memahami 

bisnis dan industri perusahaan yang 

mereka melayani. Kompetensi tersebut 

diantara lain knowledge include 

applied understanding of the 

integrated value chain, the firm’s 

value proposition, dan factor labour

adalah tiga faktor yang merupakan 

domain pengetahuan bisnis.
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5. HR Technology

Teknologi semakin menjadi bagian 

dari tempat kerja dan sebagai alat 

pengiriman untuk pelayanan MSDM. 

MSDM profesional harus mampu 

meningkatkan teknologi untuk praktik 

SDM dan menggunakan MSDM 

berbasis website saluran untuk 

memberikan nilai kepada pelanggan.

Terdapat beberapa model kompetensi yang sejenis yang kemudian dikelompokan 

dengan nama yang berbeda-beda. Namun, penamaan pada kategori model 

komepetensi HRBP ini masih bersifat sementara. Model kompetensi ini didapatkan 

dari tujuh responden, yang menyebutkan 35 model kompetensi pada HRBP. Pada 

model kompetensi di Indonesia lebih muncul banyak kompetensi yang dapat 

dikatakan sangat umum dibanding model kompetensi Brockbank dan Ulrich. Pada 

model Technical Competency di Indonesia yang isinya hampir sama dengan HR 

Delivery Brockbank dan Ulrich. Ada sedikit kesamaan juga pada kategori Social 

Relation model Indonesia dengan Personal Credibility model Brockbank dan Ulrich. 

Fast change pada model Brockbank dan Ulrich, adalah cepat merespon perubahan

juga sama dengan change process pada model kompetensi Indonesia yang berarti 

harus peka dan cepat dalam merespon serta mengelola perubahan. Pada kompetensi 

tentang Business terdapat perbedaan yaitu model Brockbank dan Ulrich 

menghasilkan faktor undang-undang tentang buruh atau di Indonesia biasa disebut 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun model di Indonesia sendiri berdasarkan 

informasi dari responden tidak menghasilkan itu. Seperti model Brockbank dan 

Ulrich yaitu kompetensi culture manajemen seorang HR harus dapat mengelola 

budaya, dan market driven yaitu pasar didorong dengan konektivitas bersama-sama 

kedua itu tidak dijumpai pada model di Indonesia. Serta pada kategori HR teknologi 
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yang tidak dijumpai di Indonesia, yaitu HR yang berbasis website sebagai saluran 

memberikan nilai kepada pelanggan. Yang paling menonjol General Strategy dan 

Managerial Competency pada model kompetensi di Indonesia yang isinya masih 

sangat umum, yang memang sebagaimana mestinya harus dimiliki oleh seorang 

Kepala Direksi, dan Manager HR. Maka dari itu, sejauh ini model kompetensi oleh 

Brockbank dan Ulrich lebih cocok dan tepat untuk pedoman kompetensi Human 

Resource Business Partner.

Dalam membangun kompetensi bagi seorang HRBP di Indonesia, ditemukan dua 

jenis cara membangun kompetensi. Pertama dengan cara formal, dan kedua dengan 

cara informal seperti yang dijelaskan oleh Salmah, (2012). Cara formal tersebut 

adalah dengan pelatihan atau training dari dalam dan luar perusahaan. Sama halnya 

seperti yang dijelaskan oleh Olaniyan dan Lucas, menyebutnya sebagai formal 

training yang dibedakan menjadi in-house training, dan off-house training. Cara 

formal dengan training bersifat wadah untuk menambah knowledge. Dan pelatihan 

tersebut juga disesuaikan dengan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh HRBP agar 

materinya dapat terserap dengan efektif. Cara informal dalam temuan ini dibedakan 

menjadi Self Learning dan Social Learning. Self Learning adalah dengan cara inisiatif 

sendiri dengan membeli buku, mengikuti forum pelatihan dengan modal sendiri dan 

sebagainya. Mayoritas HRBP melakukannya dengan cara otodidak, yaitu dengan 

langsung terjun ke lapangan dengan cara menyelesaikan beberapa project, dan 

menuangkan segala pengalaman yang mereka miliki ke dalam pekerjaan. Kemudian 

Social Learning dilakukan dengan mentoring bersama atasan dilakukan dengan cara 

bertanya dan berkonsultasi dengan atasan atau senior, meminjam materi dari senior

kemudian membuat hasil summarynya, dan belajar dari cara atasan menyelesaikan 

pekerjannya. Arjanggi dan Suprihatin juga menjelaskan cara ini, mereka 

menyebutnya dengan peer tutoring. Yaitu belajar dengan teman sebaya dengan 

menciptakan suasana yang kooperatif. Caldwell, (2008) mengatakan telah banyak 

organisasi besar telah mengembangkan kompetensi khusus HRBP ini. Namun, cara 



35

membangun kompetensi tersebut di Indonesia sendiri mayoritas adalah otodidak. 

Perusahaan menyediakan pelatihan pengembangan kompetensi HRBPnya dapat 

dikatakan belum optimal, terutama dalam pengembangan kompetensi bisnis.

Keefektifan peran Human Resource Business Partner berdasarkan penjelasan 

dari tujuh responden tentang penilaian mereka terhadap dirinya atau self assessment

sebagai HRBP sangat bervariatif. Efektif atau tidaknya seorang HRBP tidak 

ditentukan pada lama mereka menjadi HRBP atau jalur masuk di bidang apa mereka 

menjadi HRBP. Namun, lebih menekankan pada seberapa besar mereka 

menerjemahkan kompetensi seorang HRBP dan diterapkan ke dalam pekerjaan serta 

kontribusi untuk memberikan solusi strategi bisnis SDM yang terbaik demi

tercapainya tujuan perusahaan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menemukan 189 akun Linkedin sebagai praktisi MSDM, 

khususnya Human Resource Business Partner pada 98 perusahaan. Pada jalur 

masuk sebagai HRBP terdapat tiga cara. Pertama jalur masuk di bidang yang 

sama sebagai HRBP, kedua di bidang SDM, dan ketiga di bidang bukan 

SDM. Ditemukan jalur masuk HRBP yang lain, yaitu jalur masuk fresh 

graduate. Namun, diduga jalur ini belum pasti keberadaannya. Mayoritas 

sebanyak 68,2% ditemukan pada jalur masuk SDM.

2. Model kompetensi HRBP di Indonesia dibedakan menjadi lima kategori. 

Kategori tersebut yaitu, Business Competency, General Strategy, Social 

Relations, Managerial Competency, dan Technical Competency. Namun, 

model kompetensi HRBP Indonesia masih kurang tepat diterapkan, untuk itu 

sejauh ini model kompetensi yang paling tepat untuk HRBP adalah model 

kompetensi Brockbank dan Ulrich. Dalam membangun kompetensi sebagai 
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HRBP Indonesia, ditemukan dua jenis cara membangun kompetensi. Pertama 

dengan cara formal dan kedua dengan cara informal. Cara formal dengan 

pelatihan atau training dari dalam dan luar perusahaan. Sedangkan cara 

informal dibedakan menjadi Self Learning dan Social Learning. Mayoritas 

ketujuh responden dari seluruh populasi HRBP di Linkedin melakukannya 

dengan cara otodidak atau dikategorkan ke dalam Self Learning.

3. Untuk mengukur keefektifan peran HRBP di perusahaan, mereka melakukan 

penilaian terhadap dirinya sendiri atau self assessment. Penilaian mereka 

terhadap keefektifan perannya sangat bervariatif. Semakin tinggi percaya diri 

mereka didasari oleh seberapa besar mereka menerjemahkan kompetensi 

seorang HRBP dan kontribusi yang diberikan untuk kemajuan perusahaan. 

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini berjalan sekitar tiga bulan, untuk mendapatkan respon melalui 

email sangat terbatas. Mengingat objek penelitian ini adalah seorang Human 

Resource Business Partner yang rutinitasnya sangat sibuk dan sangat sulit untuk 

meluangkan waktunya membalas email dan memberikan informasi yang penulis 

butuhkan.

Kemudian dalam masalah temuan penelitian, terdapat model kompetensi Human 

Resource Business Partner yang dianggap masih kurang tepat untuk dijadikan sebuah 

model kompetensi yang harus dimiliki oleh HRBP. Model kompetensi HRBP di 

Indonesia dinilai masih mencampur-adukkan tentang kompetensi umum seorang HR 

profesional. Masih sangat minim pengetahuan sebenarnya tentang kompetensi

Business Partner dalam menjalankan perannya.

Dalam menilai keefektifan seorang Human Resource Business Partner dalam 

perusahaan masih dianggap subjektif, karena mereka diminta memberikan penilaian 

terhadap dirinya sendiri (self assessment) mengenai efektivitas mereka sebgai HRBP 
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di dalam perusahaan. Tanpa melihat bukti–bukti empiris, dirasa sangat kurang akurat 

dalam menjawab keefektifan Human Resource Business Partner di perusahaan.

SARAN

Untuk melakukan penelitian serupa di banyak perusahaan dan metodenya dengan 

indepth interview by email, sebaiknya dibutuhkan waktu yang cukup lama. 

Mengingat para responden dengan kesibukan rutinitas yang ada. Untuk penelitian 

selanjutnya yang membahas mengenai model kompetensi Human Resource Business 

Partner di Indonesia, untuk benar–benar diuji kembali model kompetensi tersebut 

apakah membawa feedback yang baik bagi perusahaan. Apakah model kompetensi 

tersebut sudah menjawab peran Human Resource Business Partner. Dan model 

kompetensi yang seperti apa yang sesungguhnya cocok untuk Human Resource 

Business Partner dalam menjalankan perannya.

Untuk menghindari kesubjektivitasan yang ada, maka untuk melakukan 

penelitian selanjutnya tentang keefektifan Human Resource Business Partner di 

perusahaan, tentunya dicantumkan bukti empiris. Dengan mendatangi perusahaan dan 

menganalisa hasil pekerjaan mereka yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada. 

Atau dengan membagikan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu 

menjawab tentang keefektifan tersebut.
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NO NAMA PEKERJAAN PENGALAMAN
1. Abdul Gadir 

Alwi
HR Business Partner 
for Indonesia at 
Ensco plc May 2013 
– Present (1 year 5 
months)

1.Recruitment Consultant at BRecruit February 
2013 - May 2013 (4 months)

2. HR Executive at NKOM - Nakilat Keppel 
Offshore & Marine Ltd May 2011 - February 
2013 (1 year 10 months)

2 Abraham 
Togatorop

HR Business Partner 
at Unilever 
Indonesia July 2010 
– Present (4 years 3 
months)

1.Director, HR and Communication at PT Bank 
Commonwealth IndonesiaJanuary 2009 - July 
2010(1 year 7 months)

2.HR Director at PT Heinz ABC Indonesia 
June 2008 - December 2008 (7 months)

3. Agung 
Wahidin 
Wibisana

Manager, HR 
Business Partner at 
PT. Elnusa, Tbk 
(member of 
Pertamina Group) 
March 2012 –
Present (5 months)

1.Recruitment Manager at PT Elnusa, Tbk 
(member of Pertamina Group) August 2010 -
February 2012 (1 year 7 months)

2. HR Policy & System Manager at Infomedia 
Nusantara, PT. (by Telkom Indonesia)
April 2010 - August 2010 (5 months)

4 Agung 
Prabowo

Hr Business Partner 
OPS at Bentoel 
Group - A Member 
of British American 
Tobacco
September 2013 -
Saat ini (1 tahun 1 
bulan)

1.Hr Manager at BEIERSDORF INDONESIA 
September 2010 - September 2013 (3 tahun 1 
bulan)

2. Human Resource Manager at PT Export Leaf 
Indonesia (British American Tobbaco Group) –
Tobbaco Manufacture Mei 2008 - September 
2010 (2 tahun 5 bulan)

5 Agung Priadi HR Business Partner 
at PT Bakrie 
Sumatera Plantations 
Tbk August 2006 -
Present(8 years 2 
months)

LAMPIRAN 1

Cara Pengkategorian Otobiografi
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6 Agus Saptana Human Resources 
Business Partner 
(HRBP) Manager at 
3M Indonesia -
Automotive 
Business November 
2012 – Present (1 
year 11 months)

1. GA&Personnel Manager at Sharp 
Semiconductor August 2007 - November 2012 
(5 years 4 months)

2. Senior HR Officer at Dainippon Ink & 
Chemicals (DIC Graphics) May 2003 - August 
2007 (4 years 4 months)

LAMPIRAN 2
NARASI RESPONDEN

EDWIN WICAKSONO (Edi)
HRBP & Recruitment Manager at JLL

Beliau adalah alumni dari Universitas Tarumanegara jurusan Psikologi dari tahun 

2003 sampai 2008. Sejak pertama kali Pak Edwin menitih karirnya sudah masuk di 

bidang HR. Mulai dari Training & Development, HR Operation, & Recruitment. 

Beliau kurang tertarik bidang lain, dan karena background pendidikan beliau adalah 

psikologi maka beliau sangat tertarik mendalami dunia HR. Dari semua itu, yang 

paling beliau suka adalah area Operation. Dan inilah cikal bakal beliau menjadi 

HRBP. Pak Edwin menjadi HRBP dalam perusahaan Jones Lang LaSalle yaitu 

perusahaan lokal yang bergerak di bidang farmasi.

Pak Edwin menjelaskan bahwa awal mula menjadi HRBP yaitu dari HR Operation, 

dan karena plan dari HR Head mengarah menjadi HRBP, maka beliau banyak belajar 

mengenai HRBP. Memang belum full 100% HRBP, artinya pada saat ini Pak Edwin 

bersama rekan yang lainnya sedang sama-sama belajar untuk mengarah kesana. Rute 

secara umum beliau sebagai HRBP di perusahaan yang bergerak di bidang farmasi 

load tertinggi adalah di area Recruitment, karena memang pada saat itu turnover 

sedang cukup tinggi, khususnya untuk level Supervisor keatas. Talent Management 

(TM), dan promosi mutasi sifatnya menyuport semua kebutuhan recruitment. 

Penjelasan beliau meliputi yang pertama adalah recruitment : di perusahaan selalu 
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punya yg namanya RKTK (Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja), artinya jika ada 

vacant position, harus secepatnya diisi agar operasional tidak terganggu. Dari sini 

dapat dilihat, apakah rekrutnya dari internal (karyawan sendiri) atau external 

(kandidat dari luar). Kemudian yang kedua adalah talent Management : jika ada 

kandidat internal yg sekiranya sudah berkompeten untuk dipromosi, HRBP akan lihat 

dari sini. HRBP memiliki list karyawan - karyawan yang bertalenta, yang sudah siap 

akan dipromosikan maupun yang akan dikembangkan secara kompetensinya, 

namanya Talent Box. Box ini berisi list dan peringkat karyawan - karyawan yang 

berkompeten maupun yang tidak. Yang terakhir yaitu promosi mutasi : jika dari talent 

box sudah ada yang siap, tinggal main system puzzle saja, siapa pindah kemana, dan 

bagaimana menutup kekosongan yang akan ditinggalkan. Rute nya seperti itu secara 

umum, maka dari itu yang selalu beliau  tekankan dari awal adalah komunikasi yang 

terbuka Antara HRBP dengan tim operation. Tentunya dengan cabang2 mereka 

handle (saat itu sekitar 38 cabang seluruh Indonesia), menurut beliau hal ini bukan 

hal yang simple. Belum lagi jika ada rencana pembukaan cabang baru.

Menurut Pak Edwin kompetensi – kompetensi yang dimiliki oleh seorang HRBP 

sendiri meliputi leadership, Planning & Organizing, itu sudah wajib ada. Beliau saat 

ini sedang memegang full peranan sebagai recruitment. Artinya harus peka tujuan, 

target, dan kebutuhan perusahaan saat ini, dan masa depannya. Untuk decision 

making, itu adalah salah satu kekurangan beliau untuk itu dia berlatih keras dalam 

mengatasi kekurangan tersebut. Dan pentingnya communication skill yaitu HRBP 

harus dekat dan kerja sama dengan tim Operation karena semua info bisnis datangnya 

dari tim Operation. Inti dari seorang HRBP menurut beliau adalah seseorang yang 

harus peka, sensitive dan paham kemana tujuan bisnis perusahaan dan target-

targetnya nya. Dari sisi dalam sisi HR sebagai BP harus bisa support full mengenai 

target ini. Nah, apabila kurang paham mengenai operation, bagaimana bisa peka akan 

kebutuhan dan target perusahaan.
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Dalam usaha membangun kompetensi tersebut Pak Edwin belajar bersama – sama 

dengan senior dan para Business Partner yang lainnya menggali apa tujuan, 

perkembangan bisnis, dan plan saat ini bagi perkembangan bisnis itu sendiri. 

Kemudian beliau eksplorasi sendiri dengan mengaplikasikannya dalam pekerjaan 

sehari-hari.

Beliau juga menambahkan, apabila HRBP itu sendiri sudah stabil dan jelas fungsi-

fungsinya, maka bisa menjadi posisi yang strategik bagi perusahaan. Tetapi selama 

masih proses, tentunya belum dapat meraih tujuan strategik, karena sangat banyak 

tahapan-tahapannya. Lagipula, beliau juga menjelaskan peran HRBP itu luas sekali, 

dan ada baiknya jika diruncingkan ke suatu area tertentu. Misalnya HRBP untuk area 

recruitment, talent management, Learning and Development, dll.

LAMPIRAN 3
DAFTAR PERUSAHAAN HRBP DI INDONESIA

NO NAMA PERUSAHAAN

1 APPLICATION SOLUTIONS (AMDOCS)

2 Bank OCBC NISP Tbk

3 Elnusa, Tbk

4 3M Indonesia - Automotive Business 

5 ACE Group

6 Adira Quantum Multifinance

7 Aia financial

8 AIG
9 AkzoNobel Decorative Coatings

10 Allianz Indonesia
11 Anugrah Argon Medica
12 ANZ Bank
13 APL Indonesia
14 Arnott's Indonesia. January 2014 - Present
15 Astra Life powered by AVIVA
16 AXA Financial Indonesia
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17 Baker Hughes
18 Bakrie Sumatera Plantations Tbk 
19 Bank Chinatrust Indonesia
20 Bank CIMB Niaga
21 Bank Commonwealth

22 Bank CTBC Ind. (formerly known as Bank Chinatrust)

23 Bank Danamon Indonesia, Tbk
24 Bank UOB Indonesia
25 Bayer Indonesia
26 Beca
27 Bentoel Group - A Member of British American Tobacco
28 BFI Finance Indonesia, tbk
29 Birotika Semesta / DHL Express Indonesia
30 Boehringer Ingelheim
31 BreadLife Bakery
32 BTPN
33 Bukaka Teknik Utama,PT
34 Campbell Arnott's
35 Catur Sentosa Adiprana Tbk
36 CITIBANK Indonesia,
37 Coca-Cola Indonesia
38 Coesia S.p.A.
39 Commonwealth Bank Indonesia
40 Danone - Nutricia
41 Djembatan Dua (Member of Dexa Group)
42 Ensco plc
43 Equity Life Indonesia
44 Erajaya Swasembada, Tbk
45 FrieslandCampina
46 Giant Supermarket & Giant Ekspres at The Hero Group
47 Hilti Indonesia
48 HM Sampoerna Tbk
49 Holcim Indonesia TbK
50 Home Credit Indonesia
51 Thiess
52 HSA Group
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53 HSBC
54 Huawei Tech Invetment
55 iCar Asia Limited
56 IFF
57 IKEA Indonesia
58 Johnson Controls
59 Jones Lang LaSalle
60 Kalbe Farma Tbk
61 Kamadjaja Logistics
62 Kawan Lama Retail (ACE, Informa, Toys Kingdom, Chatime, Office1)
63 Leighton Contractors Indonesia
64 Louis Dreyfus Commodities
65 Merck
66 Mondel#z International
67 Nestle S.A.
68 Novartis Indonesia
69 Pertamina
70 Philips Healthcare
71 Pinasthika Adhi Konsultama
72 PT Electrolux Indonesia
73 Reckitt Benckiser
74 Roche Indonesia - Diagnostics Division
75 Saka Indonesia Pangkah Ltd
76 Sandoz Indonesia a Novartis group company
77 Sanggar Sarana Baja
78 Sari Husada
79 Schneider Electric
80 Shipping & Logistic Company
81 Siemens Indonesia
82 Sierad Produce, Tbk
83 SMART Tbk
84 Sodexo
85 SOHO Global Health
86 Standard Chartered Bank
87 SUM
88 Sun Life Financial
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89 Tetra Pak Indonesia
90 The Nielsen Company Indonesia
91 Total E&P Indonesia
92 Totalindo Rekayasa Telematika
93 Trakindo Utama 
94 Unilever
95 Valiram Group
96 Weatherford
97 XL Axiata Tbk
98 Zurich Insurance Indonesia

LAMPIRAN 4

DAFTAR PERUSAHAAAN KATEGORI JALUR MASUK HRBP

NO NAMA PERUSAHAAN
1 APPLICATION SOLUTIONS (AMDOCS)
2 Elnusa, Tbk
3 ACE Group
4 AIA Financial
5 Anugrah Argon Medica
6 ANZ Bank
7 Astra Life powered by AVIVA
8 AXA Life Indonesia
9 Baker Hughes
10 Bank CIMB Niaga, Tbk
11 Bank Danamon Indonesia
12 Bank UOB Indonesia
13 Bayer Indonesia
14 Bentoel Group - A Member of British American Tobacco
15 Boehringer Ingelheim
16 Catur Sentosa Adiprana Tbk
17 Coca-Cola Indonesia
18 Coesia S.p.A.
19 Equity Life Indonesia
20 HM Sampoerna Tbk
21 Thiess
22 HSBC
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23 Huawei Tech Invetment
24 Kalbe Farma Tbk
25 Nestle Indonesia
26 Roche Indonesia - Diagnostics Division
27 Sandoz Indonesia a Novartis group company
28 Unilever Food Solutions
29 Zurich Insurance Indonesia

LAMPIRAN 5
DAFTAR PERUSAHAAAN KATEGORI JALUR MASUK  SDM

NO NAMA PERUSAHAAN

1 Serasi Logistics - ASTRA 
2 3M Indonesia - Automotive Business 
3 Adira Quantum Multifinance
4 AIA Financial
5 AIG
6 AkzoNobel Decorative Coatings
7 Allianz Indonesia
8 ANZ Panin Bank
9 APL Indonesia
10 Arnott's Indonesia. January 2014 - Present
11 AXA Services Indonesia
12 Baker Hughes
13 Bank Chinatrust Indonesia
14 Bank CIMB Niaga
15 Bank Commonwealth
16 Bank CTBC Ind. (formerly known as Bank Chinatrust)
17 Bank Danamon Indonesia, Tbk
18 Bank UOB Indonesia

19 Schneider Electric Manufacturing Batam

20 Bayer HealthCare 
21 Beca
22 Bentoel Group - A Member of British American Tobacco
23 BFI Finance Indonesia, tbk
24 Birotika Semesta / DHL Express Indonesia
25 Boehringer Ingelheim
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26 BreadLife Bakery
27 Campbell Arnotts Indonesia
28 CITIBANK Indonesia,
29 Danone Aqua
30 Djembatan Dua (Member of Dexa Group)
31 Elnusa, Tbk
32 Ensco plc
33 Erajaya Swasembada, Tbk
34 FrieslandCampina
35 Giant Supermarket & Giant Ekspres at The Hero Group
36 Hilti Indonesia
37 HM Sampoerna Tbk
38 Holcim Indonesia Tbk
39 Home Credit Indonesia
40 HSA Group
41 HSBC
42 Huawei Tech Investment
43 iCar Asia Limited
44 IFF
45 IKEA Indonesia
46 Johnson Controls
47 Jones Lang LaSalle
48 Kalbe Farma, Tbk.
49 Kamadjaja Logistics

50
Kawan Lama Retail (ACE, Informa, Toys Kingdom, Chatime, 
Office1)

51 Leighton Contractors Indonesia
52 Louis Dreyfus Commodities
53 Merck
54 Mondel#z International
55 Nestle S.A.
56 Novartis Indonesia
57 Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO)
58 Philip Morris International
59 PT Electrolux Indonesia
60 Reckitt Benckiser



50

61 Saka Indonesia Pangkah Ltd
62 Samsung Electronics
63 Sandoz Indonesia
64 Sanggar Sarana Baja
65 Sari Husada
66 Shipping & Logistic Company
67 Siemens Indonesia
68 SMART Tbk
69 Standard Chartered Bank
70 SOHO Global Health
71 SUM
72 Sun Life Financial
73 Tetra Pak Indonesia
74 The Nielsen Company Indonesia
75 Total E&P Indonesia
76 Totalindo Rekayasa Telematika
77 Trakindo Utama 
78 Unilever
79 Valiram Group
80 Weatherford
81 XL Axiata Tbk

LAMPIRAN 6
DAFTAR PERUSAHAAAN KATEGORI JALUR MASUK BUKAN SDM

NO NAMA PERUSAHAAN
1 Bank OCBC NISP Tbk
2 PT Nutricia Indonesia (Danone Group)
3 Aia financial
4 Bank CIMB Niaga, Tbk
5 Bentoel Prima
6 BTPN
7 Commonwealth Bank Indonesia
8 Home Credit Indonesia
9 Pertamina
10 Pinasthika Adhi Konsultama
11 Putera Sampoerna
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12 Sierad Produce Tbk.

LAMPIRAN 7
DAFTAR PERUSAHAAAN KATEGORI JALUR MASUK FRESH 

GRADUATE

NO NAMA PERUSAHAAN

1 Bakrie Sumatera Plantations Tbk 

2 Bank CIMB Niaga
3 Bukaka Teknik Utama,PT
4 Holcim Indonesia TbK
5 Kamadjaja Logistics
6 Sierad Produce, Tbk


