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Latar belakang 
 Dalam suatu organisasi bisnis, diperlukan manajemen pengelolaan bisnis yang dapat 
menunjang operasional organisasi dalam menghadapi tantangan-tantangan dan dalam upaya 
mencapai tujuan organisasi. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi dan peran dari 
fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan “jiwa” (soul) dari organisasi. Banyak 
perusahaan memberi porsi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan fungsi SDM belum 
sampai pada tahapan menjadi mitra strategis bagi perusahaan (Majalah Swa Sembada, 2008). 
Salah satu faktor dominan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman, baik manajemen 
perusahaan maupun manajer yang bertanggung jawab dalam fungsi SDM mengenai peran 
manajemen SDM (MSDM) di dalam organisasi. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman 
manajer SDM mengenai kegiatan bisnis perusahaan dan strateginya, sehingga tidak ada 
keterkaitan yang erat antara strategi SDM dengan strategi perusahaan. Perencanaan strategi 
SDM tidak dilakukan dengan proses yang baik telah menjadikan fungsi SDM tidak strategik, 
sehingga fungsi SDM tidak dapat memberikan banyak nilai tambah bagi organisasi. Dalam 
penelitian ini, model peran MSDM yang dipilih adalah model yang dikembangkan oleh 
Ulrich (1997), yakni (1) peran MSDM sebagai strategic partner, (2) peran MSDM sebagai 
change agent, (3) peran SDM sebagai employee champion, dan (4) peran MSDM sebagai 
administrative expert untuk digunakan membangun peran MSDM strategik sesuai dengan 
perusahaan industri petrokimia. 
 
Rumusan masalah 
1. Bagaimana proses penyusunan rencana bisnis SDM ? 
2. Bagaimana peran MSDM strategik pada perusahaan industri petrokimia? 
3. Bagai mana peran MSDM yang sesuai dengan perusahaan industri petrokimia? 
 
Tujuan penelitian 
1. Menganalisis proses penyusunan rencana bisnis SDM 
2. Menganalisis peran MSDM strategik pada perusahaan industri petrokimia 
3. Merancang peran MSDM strategik yang sesuai dengan perusahaan industri petrokimia. 
 
Kerangka dasar teori 
 Dalam penelitian ini, model peran MSDM yang dipilih adalah model yang dikembangkan 
oleh Ulrich (1997), yakni (1) peran MSDM sebagai strategic partner, (2) peran MSDM 
sebagai change agent, (3) peran SDM sebagai employee champion, dan (4) peran MSDM 
sebagai administrative expert untuk digunakan membangun peran MSDM strategik sesuai 
dengan perusahaan industri petrokimia. 
 
Metode penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan 
dengan beberapa cara sebagai berikut: 
1. Observasi lapangan. 
2. Daftar kuesioner bersifat tertutup yang dikembangkan oleh Ulrich (1997), dimodifikasi, 

serta digunakan untuk mengarahkan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang dapat 
ditabulasi dan digunakan untuk mengukur peran MSDM strategik pada perusahaan yang 
dipilih. 

3. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak internal perusahaan. Pihak-pihak yang 
terlibat berasal dari eksekutif perusahaan pada posisi manajer senior ke atas yang 
menduduki jabatan kunci. 

4. Diskusi kelompok terfokus dalam kelompok kecil yang dipilih oleh peneliti merupakan 
kelanjutan dari proses wawancara mendalam terhadap pejabat di dalam perusahaan. 



 Data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk merancang peran MSDM strategik 
sesuai dengan perusahaan industri petrokimia. Analisis dilakukan sebagai berikut: 
1. Melakukan analisis terhadap proses penyusunan rencana bisnis SDM. 
2. Melakukan analisis terhadap peran MSDM strategik dalam perusahaan pada tujuh 

perusahaan industri petrokimia berdasarkan model peran MSDM yang diperkenalkan oleh 
Ulrich (1997) yang telah dimodifikasi. 

 
Hasil Penelitian 
 
PT. Polyprima Karyareksa (Polyprima) adalah produsen utama Purifed Terephthalic Acid (PTA). 
Sebagai salah satu divisi di dalam perusahaan Polyprima, divisi SDM telah menunjukan peran 
yang sesuai dalam proses penyusunan rencana bisnis SDM, di mana proses penyusunan diawali 
dengan menganalisis situasi turbulensi lingkungan di luar organisasi SDM dan mengukur 
kekuatan dan kelemahan di dalam divisi SDM. Berikutnya memahami misi dan target perusahaan 
dan selanjutnya diturunkan menjadi target divisi SDM. Hal ini menggambarkan sebagian 
pendapat Mello (2002) mengenai hubungan strategik bisnis dengan aktifitas MSDM strategik.  
Hasil jawaban responden pada Tabel 1 menunjukan bahwa peran MSDM di Polyprima lebih 
menonjol pada peran employee champion dan administrative expert yang memiliki nilai 
persentase hampir sama. 

 
 
PT. Polypet Karyapersada (Polypet) menetapkan divisi untuk turut ambil bagian penting 
dalam penyusunan strategi perusahaan. Kondisi ini sesuai dengan yang dimaksud dengan 
peran Divisi SDM sebagai strategic partner oleh Ulrich (1997). Proses penyusunan rencana 
bisnis dan strategi SDM dilakukan sekali dalam setahun menjelang akhir tahun. Proses ini 
menjadi bagian dari komitmen perusahaan yang dituangkan dalam prosedur manajemen mutu. 
Jawaban responden Polypet pada Tabel 2 mengenai peran MSDM strategik menunjukan 
persentase lebih dominan pada administrative expert dan employee champion. Peran sebagai 
administrative expert yang diterapkan oleh SDM Polypet adalah melakukan pengembangan 
terus‐menerus pada proses bisnis dengan konsep penyederhanaan dan berkontribusi aktif untuk 
meningkatkan efisiensi biaya. 



 
PT. Mitsubishi Chemical Indonesia (Mitsubishi) mengawali proses penyusunan rencana bisnis 
SDM dengan rapat internal SDM, di mana Direktur Administrasi memaparkan dan menjelaskan 
target yang ditetapkan perusahaan dalam rencana bisnis perusahaan dan memberikan arahan 
sehubungan dengan penyusunan rencana bisnis dan strategi SDM. Proses ini menggambarkan 
hubungan strategik bisnis dengan aktifitas SDM strategik (Mello, 2002), walaupun ini dilakukan 
dengan cara yang sederhana dan tidak prosedural.  
Proses berikutnya membuat indikator keberhasilan dari setiap kegiatan yang disertai dengan 
anggaran yang dibutuhkan. Rencana evaluasi kinerja dijadwalkan secara rutin untuk melihat 
perjalanan pelaksanaan rencana bisnis, apakah sudah sesuai dengan yang ditargetkan, serta 
apakah perlu dilakukan penyesuaian dan koreksi.  
Persentase jawaban 4 responden Mitsubishi pada Tabel 3 menunjukan bahwa peran 
administrative expert sangat menonjol, disusul dengan peran change agent. Kondisi ini sangat 
dipengaruhi oleh gaya manajemen Jepang yang sangat kuat dalam hal administrasi dan sistem 
manajemen yang cenderung bersifat birokrasi. 
 

 
 
  PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. (Tripolyta) secara periodik dan rutin melakukan perencanaan 
kerja pada divisi SDM sebagai bagian dari penyusunan rencana bisnis perusahaan. Proses ini 
dilakukan pada kuartal keempat setiap tahunnya, diawali dengan melakukan analisis capaian 
kinerja tahun berjalan dan penggunaan anggaran. Hasil analisis menjadi salah satu acuan untuk 
menyusun rencana bisnis tahun berikutnya. Proses selanjutnya adalah penetapan target kinerja 
dan strategi pencapaiannya. Rencana bisnis SDM ini dilengkapi dengan anggaran yang diperlukan 
untuk menunjang kegiatan perusahaan.  
  Jawaban 4 responden Tripolyta pada Tabel 4 mengenai peran MSDM strategik menunjukan 
persentase lebih dominan pada administrative expert dan disusul dengan strategic partner, 
walaupun tidak jauh berbeda dengan kedua peran lainnya yang mendapat nilai cukup besar. 



 
 
 PT. Chandra Asri (Chandra Asri) melakukan proses penyusunan rencana bisnis SDM 
sekali dalam setahun pada saat yang sama dengan proses penyusunan rencana bisnis 
perusahaan dan anggaran, yakni bulan Agustus. Proses diawali dengan melakukan analisis 
dengan mempelajari capaian kinerja tahun berjalan dan mengukur kekuatan dan kelemahan 
Divisi SDM, serta tantangan yang ada. Selanjutnya dilakukan analisis situasi turbulensi yang 
memengaruhi dan dipengaruhi oleh strategi SDM. Divisi SDM mengadakan rapat koordinasi 
dengan divisi-divisi lainnya yang terkait dengan Divisi SDM untuk mendapatkan masukan 
dan menyelaraskan rencana bisnis dan target-target. Proses ini diikuti dengan penyusunan 
anggaran. Sedangkan proses pengkajian ulang dilakukan secara periodik setiap tiga bulan 
sekali oleh direksi bersama manajer divisi. 
 Jawaban 4 responden Chandra Asri pada Tabel 5 mengenai peran MSDM strategik 
menunjukan persentase yang hampir berbagi rata pada ketiga peran, yakni change agent, 
administrative expert, dan strategic partner di mana peran change agent menempati posisi 
sedikit lebih dominan. 
 

 
 
 PT. Asahimas Chemical (Asahimas) melakukan proses penyusunan rencana bisnis SDM 
mulai pada bulan Oktober sampai dengan November setiap tahunnya, yang diawali dengan 
melakukan analisis terhadap kinerja tahun berjalan, serta meminta umpan balik dari divisi 
divisi lain mengenai rencana pengembangan dan pengelolaan SDM di divisi masing-masing. 
Satu hal yang juga penting Divisi Administrasi lakukan adalah memahami misi perusahaan 
jangka pendek dan jangka menengah, untuk dijadikan pedoman dalam merumuskan target 
Divisi Administrasi. Manajer SDM mengumpulkan data capaian kinerja tahun berjalan, serta 
catatan pemakaian anggaran dan biaya seluruh Divisi Administrasi dan mempelajarinya untuk 
menetapkan kebutuhan program, kegiatan operasional, dan anggaran tahun berikutnya. 
Pengkajian ulang pelaksanaan rencana bisnis dan pencapaian target serta penggunaan 
anggaran dilakukan secara rutin, baik pada rapat komite manajemen setiap seminggu sekali, 
maupun rapat biaya yang diadakan sekali dalam sebulan. 
 Jawaban 7 responden Asahimas pada Tabel 6 mengenai peran MSDM strategik 
menunjukan nilai persentase lebih dominan pada employee champion dan administrative 



expert, walaupun kedua peran lainnya mendapat nilai cukup besar, sehingga peran MSDM 
Asahimas hampir dapat dikatakan merata pada ke empat peran. 
 

 
 
 Departemen SDM PT. Nippon Shokubai Indonesia (NSI) secara rutin melakukan 
penyusunan perencanaan kerja dan strategi pada Divisi SDM bersamaan dengan penyusunan 
rencana bisnis perusahaan. Diawali dengan melakukan analisis situasi eksternal lingkungan 
industry, khususnya yang berkaitan dengan isu SDM seperti pasar tenaga kerja, peraturan 
ketenagakerjaan, teknologi keras dan lunak berkaitan dengan SDM, situasi hubungan industri 
dan serikat pekerja, serta isu lainnya. Secara simultan, dilakukan juga analisis kondisi internal  
 Departemen SDM. Beberapa hal internal yang dianalisis secara mendalam, di antaranya 
capaian kinerja tahun berjalan, baik yang positif maupun yang negatif, analisis kesenjangan 
kemampuan yang berkaitan dengan kompetensi karyawan, perencanaan jumlah SDM dan 
rencana perekrutan, perencanaan program pelatihan, dan analisis anggaran yang efektif. Tidak 
kalah penting adalah analisis terhadap umpan balik yang diberikan dari departemen lainnya 
yang merupakan konsumen departemen SDM. Proses dilanjutkan dengan menyusun target 
target dan strategi-strategi pencapaiannya dalam bentuk indikator keberhasilan kunci. 
Sedangkan proses pengkajian ulang terhadap rencana bisnis dan anggaran SDM dilakukan 
secara rutin setiap tiga bulan. 
 Jawaban 4 responden NSI pada Tabel 7 mengenai peran MSDM strategik menunjukan 
nilai persentase yang lebih dominan pada administrative expert, di mana SDM disatu sisi 
membantu perusahaan melakukan reengineering proses bisnis dan di 
sisi lainnya SDM secara aktif meningkatkan efisiensi, efektifitas, penyederhanaan dan 
pengaplikasian keahlian administrasi pada proses bisnis SDM. 
 

 
 
 
 
 



 Berdasarkan tambahan informasi hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus, 
diketahui bahwa peran MSDM yang utama pada tujuh perusahaan petrokimia adalah 
administrative expert karena penerapan sistem dan prosedur administrasi SDM merupakan 
standar minimum yang sudah mernjadi komitmen semua perusahaan responden dalam 
penerapan manajemen mutu. 
 Hasil di atas dapat dikuatkan dengan melihatnya dari cara lain, yakni dengan 
menggabungkan seluruh data tujuh perusahaan dan menghitungnya dalam bentuk persentase 
sehingga dengan demikian didapatkan persentase peran MSDM terhadap ketujuh perusahaan 
industri petrokimia. Tabel 8 menunjukan persentase terbesar adalah peran MSDM sebagai 
administrative expert (27,2%), terbesar kedua adalah peran MSDM sebagai employee 
champion (25,2%), posisi ketiga adalah peran MSDM sebagai change agent (23,9%), dan 
terakhir adalah peran MSDM sebagai strategic partner (23,7 %). 
 

         Tabel 8. Persentase peran MSDM seluruh perusahaan 

 
Keterangan : 

SP = Strategic Partner 

AE = Administrative Expert 

EC = Employee Champion 

CA = Change Agent 


