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ABSTRAK

Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk mengembangkan 
perusahaan. Sebagus apapun sistem yang dibuat, ditentukan oleh orang 
yang  ada  dibelakangnya.  Oleh  karena  ilmu  yang  berkaitan  dengan 
Human  Resources  Development berkembang  pesat,  pimpinan 
perusahaan yang baik akan sangat  memperhatikan strategi  di  bidang 
pengembangan  sumber  daya  manusia  ini.Strategi  pengembangan 
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  harus  in  line dengan  strategi  bisnis 
perusahaan,  karena  untuk  mencapai  strategi  bisnis  yang  telah 
digariskan diperlukan kerja sama unsur manusia yang mendukungnya. 
Pada  saat  ini  telah  terjadi  transformasi  terhadap  Human  Capital  
Management,  dimana  manusia  sebagai  “engine”  dalam  proses 
transformasi. Pada intinya, dengan mempelajari proyek restrukturisasi, 
kita dapat dengan jelas melihat fokus perubahan dari spesialitas SDM 
ke  layanan  yang  berpusat  pada  bisnis,  dari  manajemen  departemen 
SDM  ke  manajemen  modal  manusia,  dari  proses  dan  aktivitas 
kebijakan ke manajemen perencanaan dan operasi. Terdapat aktivitas 
dasar  yang  mendukung  unit-unit  fungsional.   Departemen  SDM 
hendaknya  mengarah  pada  aktivitas  seperti  berikut.   Bekerja  sama 
dengan  manajemennya  dan  employee  customers,  SDM 
mempekerjakan,  membayar,  mendukung,  mengembangkan,  dan 
membantu  dalam  mempertahankan  modal  manusia  organisasi. 
Terdapat banyak data yang tersedia, yang sebagian berada di luar dan 
sebagian di dalam, yang hendaknya dimonitor dan ditempatkan pada 
suatu  masa depan oleh pihak departemen SDM.  Contohnya adalah 
trend  ketersediaan  orang-orang yang  berbakat  (fungsi  pemerolehan), 
survey  gaji  dan  tunjangan  (fungsi  pemeliharaan),  investasi  dalam 
pelatihan  dan  pendidikan  (fungsi  pengembangan),  dan  nilai  dan 
kebutuhan angkatan kerja (fungsi retensi). 

Kata  kunci:  Sumber  Daya  Manusia,  Human  Capital,  Human 
Resources Development 
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I. PENDAHULUAN

Literatur klasik  manajemen  telah  mengabaikan  human  value dalam 

organisasi/perusahaan.  Pada  abad  19  teori  capital menyatakan  bahwa  peningkatan 

kemakmuran dipengaruhi  oleh investasi  tangible assets  (pabrik dan peralatan).  Dalam 

perkembangannya,  pemenang  Nobel  Ekonomi  Theodore  Schultz  berdasarkan  hasil 

studinya  yang  mendalam  menyatakan  bahwa  peningkatan  kesejahteraan  penduduk 

miskin  tidak  tergantung  pada  tanah,  peralatan,  atau  energi,  tetapi  lebih  kepada 

pengetahuan (knowledge) yang merupakan aspek kualitatif dari ekonomi human capital 

(1961, 1965, 1980). Menurut  Schultz, kemampuan manusia merupakan  kemampuan 

bawaan  lahir  (innate,  ascriptive  status).  Atribut  hasil  pencapaian  (acquired,  

achievement status) human capital  merupakan atribut bernilai dan dapat ditingkatkan 

dengan investasi.

Dalam terminologi perusahaan,  (Blaugh,  1970:4) menyatakan  bahwa  human 

capital adalah kombinasi berbagai faktor, yaitu:

• Sifat-sifat seseorang yang dibawa ke pekerjaan

• Kemampuan untuk belajar

• Motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan

Blaugh  menyatakan,  ironi  terbesar  bahwa  hanya  komponen  ekonomi  yang 

dapat menambah nilai, dan dengan sendirinya hal ini merupakan kesulitan paling besar 

untuk  dievaluasi.  Hal  tersebut   karena  komponen  manusia  merupakan  yang  sulit 

dikelola. Manusia memiliki kemampuan yang tak terbatas dan sulit diduga, sehingga 

sulit  untuk  dievaluasi  dibandingkan  peralatan  elektronik  yang  memiliki  spesifikasi 

operasional.  Manusia  memiliki  kekuatan  yang  melekat  untuk  ditingkatkan  nilainya. 

Sedangkan  uang,  material,  pabrik  dan  peralatan  merupakan  variabel  pasif   yang 

tergantung human capital menggunakannya.

Walau demikian, berdasarkan sebuah survey oleh Accenture  (1999) terhadap 

500 orang eksekutif, didapati bahwa mereka menginginkan satuan kerja dengan kinerja 

tinggi, namun pada kenyataanya  tidak selalu sama dengan keinginan mereka. Terdapat 

80% yang menganggap bahwa isu masyarakat menjadi lebih penting dalam tiga tahun 

terakhir, 36% menyatakan bahwa perhatian yang diberikan pada isu masyarakat sangat 
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tidak mencukupi. Meskipun pengembangan dan pelatihan menjadi inisiatif utama untuk 

pengembangan kinerja manusia pada lebih dari  setengah perusahaan peserta survey, 

hanya 25% perusahaan yang telah melakukan perubahan pada program pertumbuhan 

dan  pengembangan  perusahaan.  Satu  kesimpulan  Accenture:  isu  masyarakat  tetap 

merupakan  teka-teki  yang  sangat  besar  bagi  kebanyakan  eksekutif  dan  manajer 

perusahaan.

Dalam perspektif  ekonomi  dan  filsafat   seberapa  “bermakna”  orang  dalam 

bekerja,  karena kerja  “bermakna”  merupakan penghargaan yang  sesungguhnya  bagi 

individu dan perusahaan. Kerja yang bermakna dapat diartikan sebagai produktivitas. 

Organisasi  dapat  mengembangkan  dan  mempertahankan  pekerja  produktif  dan 

pelanggan  setia.  Salah  satu  penggerak  kunci  kebermaknaan  kerja  tersebut  adalah 

knowledge.

Dalam jangka  panjang,  biaya  yang  paling  efektif  adalah   membantu  setiap 

pekerja menjadi lebih produktif, karena investasi dalam bentuk pengembangan potensi 

produktif manusia merupakan cara yang paling menguntungkan (Cohn, 1979:8).

Alat  produksi  pada  era  industri  adalah material,  sedangkan pada  era  pasca-

industri  adalah  informasi.  Dengan  adanya  perangkat  teknologi  informasi  dapat 

berimplikasi  terhadap  pekerja  yang  dapat  menganalisis  dan  menginterpretasi  data 

sehingga  diperoleh   informasi  yang  cerdas. Karyawan  bukan  lagi  sebagai  “costs” 

namun  sebagai  “human  capital”  yang  memberikan  nilai  tambah  pada  perusahaan, 

dengan  adanya  inovasi-inovasi.  Hasil  dari  transformasi  manusia  yang  dipandang 

sebagai  biaya  dan  indikator  keberhasilan  adalah  efisiensi,  berubah  menjadi  sebagai 

asset perusahaan, dan indikator keberhasilan adalah inovatif dan value creation (Cohn, 

1979:8).

 
II. HUMAN CAPITAL (MODAL MANUSIA)

2.1. Peningkatan keuntungan dari  Suatu Pengetahuan Berbasis Ekonomi

Pada akhir abad dua puluh, manajemen telah memasuki dan menerima manusia 

sebagai aset sebuah perusahaan bisnis, tidak hanya berupa uang kontan, gedung, atau 

peralatan. Ketika memasuki abad milenium baru, kita memperoleh pemahaman tentang 

pengetahuan  ekonomi.  Hal  ini  tidak  dapat  disangkal  bahwa  manusia  dapat 
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meningkatkan  keuntungan.  Semua  aset  organisasi  bersifat  tak  bergerak  (lembam), 

kecuali  manusia.  Aset-aset  tak  bergerak  tersebut  merupakan  sumber  pasif  yang 

membutuhkan manusia untuk menggunakannya dalam rangka meningkatkan nilai aset 

tersebut. Kunci untuk mendukung perusahaan yang berhasil atau ekonomi yang sehat 

adalah produktivitas tenaga kerja (human capital). Pada perekonomian Amerika, lebih 

dari setengah GNP dialokasikan untuk sektor informasi, Hal ini jelas bahwa manusia 

yang berpengetahuan banyak merupakan pendorong kekuatan (Strassmann, 1985:3).

Bursa saham telah mengenal tingkat pengetahuan manusia sebagai penghargaan 

nilai  bursa  untuk  jasa  dan  perusahaan  teknologi  yang  melampui  nilai  yang  telah 

ditetapkan dalam waktu yang lama. Tingkat pengetahuan manusia merupakan aset yang 

pasti  bermanfaat  untuk meningkatkan nilai  balikan investasi  atau penjualan.  Contoh 

khusus  adalah  saham  umum  tingkat  pengetahuan  manusia dan  modal  pinjaman. 

Perusahaan mendapatkan  dana  melalui  penawaran bursa  atau pinjaman.  Tujuannya 

adalah  penggunaan  dana  untuk  memicu  keuntungan  yang  lebih  besar  dari  pada 

mengadakan  biaya.  Banyak  manajer  dan  analis  finansial  akhirnya  mengakui  bahwa 

modal manusia telah meningkatkan kekuatan yang besar. 

Drucker  (1969)  mengklaim bahwa tantangan yang paling besar  saat  ini  dan 

dekade  berikutnya  adalah  merespon  pergantian  suatu  yang  bersifat  industri  kepada 

suatu  ekonomi  pengetahuan.  Tujuan  dan  fungsi  setiap  organisasi  adalah 

mengintegrasikan pengetahuan khusus ke dalam suatu tugas yang umum. Hal ini berarti 

pengetahuan  sebagai  pembeda  yang  mempengaruhi  semua  aspek  organisasi 

manajemen,  termasuk  efesiensi  pelaksanaan,  pemasaran,  struktur  organisasi,  dan 

investasi human capital.

Bontis dan Serenko (2009) menunjukkan bahwa human capital, sebagai pekerja 

informasi  teknologi  secara  efektif  mengelola  pengetahuan  pengorganisasian  yang 

mendapatkan  hasil  bisnis  lebih  tinggi.  Pada  hari  akhir,  secara  nyata  bahwa  tanpa 

perangkat data tentang kegiatan human capital dan produktivitas, tidak ada perubahan 

nyata tentang persaingan secara efektif.

Ironis,  berdasarkan  kebutuhan  data  tentang  human  capital adalah 

kapabilitas  teknologi  informasi  itu  sebagai  pembuangan  organisasi  dapat  menjadi 

penghalang untuk mengkaji peristiwa-peristiwa dan merespon secara efektif. Mengukur 
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ROI  dalam  investasi  human  capital adalah  penting,  karena  biaya  pekerja  saat  ini 

melebihi 40 % ekspansi pengusaha. Manajemen memerlukan suatu sistem pengukuran 

yang menggambarkan dan memperkirakan biaya dan kurva produktivitas dari tenaga 

kerja. Berkenaan dengan itu dan lebih penting adalah pengukuran kualitatif.  Kuantitatif 

mengukur  kecenderungan biaya,  kapasitas  dan  waktu.  Kualitatif  terfokus  mengukur 

nilai dan reaksi manusia. Kuantitatif menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan kualitatif 

memberikan gagasan mengapa ini terjadi.

Rummler dan Brache  (1995)  memaparkan pengalaman mereka dalam proses 

perbaikan, kita percaya bahwa pengukuran kinerja manajemen yang sangat penting dan 

memperbaiki perangkat serta seperti perlakuan khusus yang layak.  Lebih jauh mereka 

mengatakan, tanpa pengukuran kita tidak dapat :

 Mengkomunikasikan harapan kinerja spesifik

 Mengetahui apa yang sedang terjadi dalam organisasi

 Mengidentufikasi kesenjangan kinerja yang harus dianalisis dan dikurangi

 Menyiapkan  feedback  perbandingan  kinerja  terhadap  standar  atau  suatu 

benchmark.

 Mengenali kinerja yang harus dihargai

 Mendukung keputusan berkenaan dengan alokasi sumber, proyeksi dan jadwal 

kerja

2.2. Dua Aspek Human Capital

Dalam mengukur nilai manusia, kita harus memahami dua aspek yang menjadi 

isu yaitu Ekonomis dan Spiritual. Kita menerima nilai instrinsik spiritual manusia dan 

terpusat  pada  sisi  ekonomi.  Hal  ini  berarti,  semua  pengukuran  nilai  kontribusi 

sesungguhnya  mengukur  nilai  manusia  sebagai  satuan  ekonomi  dan  spiritual 

kemanusiaan. Hanya orang yang dapat meningkatkan nilai melalui aplikasi instrinsik 

kemanusiaan, motivasi, kemampuan belajar, dan rekayasa alat. 

Kapasitas  intelektual  adalah kemampuan suatu lembaga  untuk menghasilkan 

nilai  dari  organisasi  intelektual  kapital.  Intelektual  kapital  terdiri  dari  dua  tipe 

organisaional kapital : kekayaan intelektual dan proses kompleks yang saling terjalin 
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dengan kultur, ditambah hubungan kapital dan human capital. Hal ini dapat terlihat dari 

gambar berikut ini (Cohn, 1979:14).

Gambar 1. Dua Aspek Human Capital

Untuk  mengoptimalkan  dan  mengukur  ROI  human  capital  kita  harus 

memahami  bagaimana bagaimana interaksi bentuk lain kapital, integibel dan tangibel. 

Organisasi  kapital  meliputi  kekayaan intelektual  dan proses data.  Organisasi 

kapital yang kedua adalah proses manajemen. Satu masalah proses kapital yang harus 

dicermati adalah kultur organisasi.  Hal ini dianggap sama pentingnya dengan proses 

manajemen. Kultur merupakan aspek yang penting dalam setiap organisasi. Dean dan 

Kennedy (1982:24) menggambarkan bagaimana kaitan antara harapan, ritual, tabu, dan 

penghargaan serta hukuman dalam kehidupan dunia usaha.

Tahun 1986,  McKenna mengenalkan  gagasan  mengenai  anachronism dal  m 

pemasaran produk tradisional. Ia mengklaim bahwa membangun hubungan  merupakan 

satu dari tiga pondasi pemasaran : 

1. Memahami pasar

2. Bergeraklah dengan pemahaman itu

3. Bentuk hubungan

Kita  mengatasi  dalam  pengembangan  skill  dan  pengetahuan  pekerja  untuk 

kepentingan  orang  atau  perusahaan.  Ada  dua  hal  yang  menjadi  pusat  perhatian  : 

Pertama  membentuk  “Learning  Organization”,  kedua  akibat  kewajaran  perhatian 

manusia adalah kebenaran individu memperdagangkan pengetahuan yang dimilikinya.
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III. Return On Investment dalam Human Capital

3.1. Dasar ROI Human Capital

Untuk  membangun  kapasitas  intelektual  dan  memaksimalkan  ROI  human 

capital, kita harus mempertimbangkan semua aspek intelektual capital secara simultan. 

Keputusan  yang  keluar  pengkajian  ini  harus  selalu  terfokus  pada  pencapaian 

keuntungan  melalui  perbaikan  pelayanan,  kualitas  dan  pelayanan.  Berikut  ini 

merupakan gambar tentang kapasitas intelektual (Cohn, 1979:16). 

Gambar 2. Kapasitas Intelektual
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Untuk mencapai keberhasilan perjalanan ke arah keuntungan, diperlukan lebih 

dari  sekedar  pengetahuan  membaca  ukuran-ukuran  dashbor tradisional.  Dashbor 

human  capital harus  didesain  dapat  menyediakan  data  baru  (up  to  date).  Pekerja 

dididik bagaimana membaca instrumen dashbor secara efisien dan akurat, dan mampu 

memecahkan permasalahan (misal jika terlalu panas, atau sabuk kipas patah). Dalam 

kompetisi ROI selain harus mengetahui tujuan, jarak, arah dan persyaratan waktu, juga 

harus mengetahui  kompetitor apa yang dilakukan. Jadi untuk memenangkan Kompetisi 

ROI,  kita harus belajar bagaimana orang, sistem data, dan informasi saling berinteraksi 

untuk menghasilkan keuntungan.

Ada  tiga  tingkat  pengaruh  investasi  human  capital yang  dapat  diukur,  yaitu 

(Blaugh, 1970:5): 
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1. Tingkat perusahaan : Pada tingkat ini kita  mengkaji hubungan antara human capital 

dan tujuan perusahaan.  Tujuan perusahaan meliputi  strategi  financial,  pelanggan, 

dan masalah kemanusiaan.

2. Tingkat  unit-unit  usaha :  Pada  tingkat  ini  kita  mengkaji  perubahan pada  tingkat 

menengah,  dan yang dikaji  adalah pelayanan,  kualitas,  produktivitas.  Pengukuran 

secara mendasar mengukur sejumlah perubahan.

3. Tingkat manajemen human capital : Pada tingkat ini kita dapat mengkaji efek dari 

Departemen  sumber  daya  manusia  yang  melakukan  perencanaan,  perekrutan, 

penggantian, pengembangan, penggunaan human capital perusahaan.

Secara  praktis  hubungan  manusia  dan  variable  pendapatan  di  tingkat 

perusahaan telah menghasilkan suatu pengukuran kasar yang berasal dari penghasilan 

perusahaan. Pengukuran ini berdasarkan penghasilan setiap pekerja.

Dalam memilih  salah  satu  alat  ukur  adalah dengan mempertimbangkan  apa 

akan dinilai.  Apa  yang  kita  pilih  merupakan  masalah  yang  berkaitan  dengan orang 

(human  capital) dan  difokuskan  terhadap  perhatian  dan  energinya.  Kita  dapat 

menggunakan  pengukuran  untuk  mangkaji  arah  perubahan.  Misalnya  kita  akan 

mengukur respond dan pelayanan pelanggan, yang diukur hanya hal ini saja.Manusia, 

materi, peralatan, fasilitas dan kapital energi merupakan investasi dalam bentuk proses. 

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada seberapa jauh  human aset berpengaruh 

terhadap  pendapatan.  Semua  aset  merupakan  kapital  yang  bersifat  pasif  kecuali 

manusia yang dapat menghasilkan pendapatan (Zuboff, 1988:2). Manusia dan mesin-

mesin peralatan perusahaan merupakan aset yang penting bagi perusahaan. Mesin tidak 

dapat dijalankan tanpa ada manusia terampil yang mengoperasikannya. Oleh karena itu 

manusia  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam proses.  Jadi  proses  sebagai  aset 

perusahaan  tidak  akan  berjalan  bila  tidak  ada  manusia  yang  melakukan  proses  itu 

(Zuboff, 1988:3). 

3.2. Anatomi Proses

Pada  gambar  di  bawah  ini  menunjukkan  posisi  orang,  human  capital yang 

terlibat dalam proses. Setiap mengawali kecenderungan proses  outcome yang diduga 

berkaitan dengan tujuan perusahaan. Proses bisa tidak berjalan dengan baik, maka ini 
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dapat  dikatakan proses  manajemen  macet,  atau mismanajemen.  Hal  ini  lebih sering 

terjadi  pada  proses  administrasi  yang  ditemukan  dalam pemasaran,  iklan,  akutansi, 

pelayanan  informasi,sumber  daya  manusia,  kelompok  pendukung  lainnya.  Proses 

manajemen tidak nampak Ada nilai dalam proses manajemen dan dapat kita lihat dari 

nilai tambah human capital.

Berikut ini pertanyaan-pertanyatan yang dirancang berkaitan dengan proses :

 Apakah jelas, spesifik, kuantitas outcome?

 Apakah orang –orang terlibat mengetahui tentang apa ini?

 Apakah harapan mudah dicapai, atau apakah harapan itu ada jangkauannya?

 Apakah manusia memahami pentingnya outcome?

 Apakah manusia patuh pada pencapaiannya? (Bray, 1996:10)

Gambar  3. Anatomi Proses
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3.3. Matrik Kinerja Proses

Setiap fungsi perusahaan harus memliki aktivitas pengukuran yang berlangsung 

terus, karena  produksi, penjualan, unit pelayanan secara normal terus bekerja. Tetapi 

bila kita melihat para pegawai, kita selalu menemukan kekurangan dalam pengukuran 

secara efektif dan efisien. Sistem akutansi yang merupakan dasar metodologi  proses 

manajemen  adalah matrik kinerja proses. 

Gambar di bawah ini mengilustrasikan kinerja matriks yang merupakan dasar 

dari  fungsi  dan  proses.  Pada  kolom  sebelah  kiri  terdapat  biaya,  waktu,  kuantitas, 

kesalahan, dan reaksi. Ada lima pertanyaan untuk mengevaluasi dalam organisasi.

 Berapa biayanya?

 Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

 Berapa jumlah kegiatan yang dapat diselesaikan?

 Berapa banyak kesalahan atau kerusakan yang terjadi dalam proses?

 Bagaimana reaksi seseorang meresponnya? (Strassmann, 1999:22)

Tabel 1. Matrik Kinerja
Pelayanan Kualitas Produktivitas

Biaya Jaminan Biaya Biaya Satuan
Waktu Rerata waktu untuk

Menanggapi
Rerata waktu untuk
Perbaikan

Waktu Pengiriman Waktu Pemasaran

Kuantitas Jumlah yang dilayani Jumlah pesanan yang 
dipenuhi

Kesalahan Tingkat pembatalan;
Kesalahan program

Reaksi Kepuasan pelanggan

Pada matrik terdapat tiga elemen dasar dalam bisnis yaitu, pelayanan, kualitas 

dan produktivitas. 

a. Pelayanan

Pelayanan berkaitan dengan kepuasan pelanggan.  Kita harus  berpikir  bahwa 

pelanggan merupakan target utama dalam pelayanan. 
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b. Kualitas

Pelanggan yang menetapkan kualitas. Pengukuran kualitas biasanya berkaitan 

erat dengan produk dan kualitas layanan.

c. Produktivitas

Yang paling penting dalam pengukuran kinerja  proses  adalah  produktivitas. 

Biasanya yang diukur adalah biaya (unit cost). Manufaktur berusaha mengurangi biaya 

rata-rata produksi dari setiap produk yang dihasilkan.

3.4. Restrukturisasi ROI

Pada  intinya,  dengan  mempelajari  restrukturisasi,  kita  dapat  dengan  jelas 

melihat fokus perubahan dari spesialitas SDM ke layanan yang berpusat pada bisnis, 

dari  manajemen  departemen  SDM  ke  manajemen  modal  manusia,  dari  proses  dan 

aktivitas kebijakan ke manajemen perencanaan dan operasi.

Outsourcing.  Outsourcing merupakan  kiat  manajemen  yang  populer  dalam 

dasawarsa  terakhir  ini.   Ini  dapat  digambarkan  seperti  memiliki  pihak  ketiga  yang 

menyediakan layanan administrasi untuk suatu aktivitas yang umumnya dilaksanakan 

oleh pegawai internal.  Dua fungsi staf yang banyak mengadopsi outsourcing adalah 

layanan  informasi  dan  sumberdaya  manusia.  The  Outsourcing  Institute  melakukan 

survey pada anggotanya  pada tahun 1998 yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

diperlukan  untuk  melaksanakan  program  outsourcing.  10  faktor  teratas  dalam 

outsourcing yang berhasil

1. Memahami tujuan dan sasaran perusahaan

2. Visi dan perencanaan strategik

3. Memilih vendor yang tepat

4. Manajemen dari hubungan yang berkelanjutan

5. Kontrak terstruktur yang sesuai

6. Komunikasi terbuka dengan individu/kelompok yang dipengaruhi

7. Dukungan dan keterlibatan eksekutif senior

8. Perhatian seksama pada masalah-masalah personal

9. Penyesuaian keuangan jangka pendek

10. Penggunaan ahli dari luar
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Manajemen Tenaga Kerja Kontingen:  Tantangan Baru  Human Capital.  Tenaga 

kerja temporer semakin banyak dalam 10 tahun terakhir ini sehingga kita harus mencari 

nama  untuknya.   Namanya  adalah  contingent (sewaktu-waktu)  yang  belum merasa 

pasti.  Latar belakang munculnya tenaga kerja kontingen ini adalah fleksibilitas. Ada 

dua  sisi  untuk  setiap  pertanyaan.   Untuk  setiap  keuntungan,  ada  kerugiannya. 

Demikian pula penggunaan kontingen. Penggunaan pekerja kontingen menuntut lebih 

banyak keterampilan manajemen ketimbang yang sebelumnya diduga.

Tabel 2. Keuntungan dan Kerugian Tenaga Kerja Kontingen
Keuntungan Kerugian

 Memungkinkan fleksibilitas dalam 

menentukan besarnya tenaga kerja

 Mengurangi  biaya  tetap  untuk 

upah dan tunjangan pegawai

 Mengurangi  biaya  pemekerjaan, 

pemberhentian,  dan  tugas-tugas 

pencatatan kepegawaian

 Mengurangi  risiko  melanggar 

peraturan kepegawaian

 Merealokasi  staf  reguler  terhadap 

fungsi  penambah-nilai  (mis., 

penjualan, produksi).

 Memberikan  akses  pada 

keterampilan  khusus  berbiaya 

tinggi berdasarkan kebutuhan

 Membatasi  kelompok  yang  nantinya 

digunakan untuk  memilih  manajer  di 

masa depan

 Mengakibatkan orang tidak mengenal 

dengan  budaya  dan  kebijakan 

perusahaan

 Mungkin  memerlukan  tindakan 

pencegahan keamanan khusus

 Tidak  melahirkan  loyalitas  dan 

motivasi

 Menciptakan  angkatan  kerja  yang 

terbagi

 Memerlukan  penggunaan  yang 

seksama  untuk  menghidarkan 

“kontingen  penjilat”  yang  ujung-

ujungnya mengakibatkan lebih banyak 

biaya ketimbang staf regular.
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IV. Bagaimana Meningkatkan ROI Human Capital

Hampir setiap orang sepakat bahwa orang merupakan sumber utama saat ini. 

Jadi, ini berarti bahwa kita memiliki peluang terbaik dalam meningkatkan investasi kita 

jika kita membangun berdasarkan sumber ini.  Hamel dan Prahalad mengklaim bahwa 

semua  strategi  yang  berhasil  memiliki  pengungkit  sumber  di  hatinya.   Mereka 

menawarkan lima cara untuk meningkatkan sumberdaya:

1. Mengkonsentrasikan sumberdaya pada tujuan-tujuan strategik

2. Mengakumulasikan sumberdaya secara efisien

3. Melengkapi sumberdaya dari berbagai bidang yang nilainya lebih tinggi.

4. Menghemat sumberdaya sedapat mungkin

5. Memulihkan investasi dalam sumberdaya dengan segera

Ditemukan bahwa orang memasuki perusahaan dengan sejumlah harapan yang 

sifatnya umum, bahkan di berbagai level dan fungsi.  Mereka mengharapkan untuk:

1. Mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan

2. Mendapatkan dukungan pengembangan karir

3. Memiliki peluang untuk terus maju

4. Diperlakukan sebagai orang dewasa yang memberi kontribusi

5. Memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya

6. Tetap diberi tahu mengenai masalah dan perubahan di perusahaan

7. Diberi kompensasi yang adil dan layak

Bila salah satu harapan ini tidak dipenuhi, akan muncul ketidakpuasan.  Jika 

terus berlanjut, mereka akan keluar dari pekerjaan.  Secara singkat perspektif pegawai 

dapat dilihat dari:

1. Pengembangan dan Pelatihan

2. Komunikasi

3. Kompensasi

4. Manajemen

Sebagai upaya meningkatkan ROI  human capital diperlukan pemikiran kritis 

untuk mengatahui sejauhmana kondisi yang sebenarnya tentang hubungan antara atasan 
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dan bawahan, kondisi kompetensi para pegawai, dan daya dukung baik berupa sarana 

dan prasarana yang dimiliki oleh peresahaan.

Setelah mengetahui berbagai kelemahan yang dimiliki oleh pihak perusahaan 

dan  para  pegawainya,  barulah  dimungkinkan  untuk  mengambil  langkah  selanjutnya 

yaitu  merencanakan tindakan yang tepat  dengan mempertimbangkan keuangan yang 

ada (Blaugh, 1970:32).

Untuk  memperoleh  orang-orang  yang  berbakat  dan  berkualitas  memang 

pekerjaan yang sulit. Akan tetapi bila suatu perusahaan mampu mendapatkannya akan 

sangat berdampak positif  pada kemajuan perusahaan tersebut.  Oleh karena itu orang 

yang memiliki kualitas kemampuan yang baik merupakan human capital yang langka 

dan  perlu  dipelihara  keberadaannya  jangan  sampai  mereka  ingin  meninggalkan 

perusahaan.

Pegawai yang memiliki kualitas kemampuan yang baik harus terus dibina dan 

dilatih untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga muncul 

dalam dirinya rasa memiliki terhadap perusahaan dan pada akhirnya mereka akan selalu 

bertanggung  jawab  penuh  dalam  mewujudkan  kemajuan  perusahaannya.  

Pegawai yang diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya baik 

melalui  pendidikan  formal  maupun  nonformal  akan  merasakan  kepuasan  dalam 

bathinnya  dari  pada  orang  yang  tidak  diberikan  kesempatan.  Oleh  karena  itu  para 

manajer  harus  memberikan  peluang  kepada  setiap  pegawai  untuk  tumbuh  dan 

berkembang melalui pendidikan dan pelatihan.

V. KESIMPULAN

Pada  saat  ini,  human  capital merupakan  aset  organisasi/  perusahaan  yang 

paling berharga nilainya. Aset lain selain human capital bersifat pasiv. Aset-aset pasiv 

seperti  uang, gedung, komputer memerlukan  human capital untuk menggunakannya. 

Berdasarkan  manfaatnya  kita  memperoleh  pemahaman  bahwa  secara  ekonomis 

peningkatan kemampuan human capital dapat mempengaruhi produktivitas organisasi, 

dan akhirnya dapat meningkatkan keuntungan organisasi. 

Mengukur ROI dalam investasi  human capital adalah penting,  karena biaya 

pekerja  saat  ini  melebihi  40  % ekspansi  pengusaha.  Manajemen  memerlukan suatu 
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sistem  pengukuran  yang  menggambarkan  dan  memperkirakan  biaya  dan  kurva 

produktivitas dari tenaga kerja..

Globalisasi  telah  mempengaruhi  organisasi/perusahaan  agar  dapat 

meningkatkan  produktivitas  dan  kinerjanya.  Oleh  karena  itu  informasi  memegang 

peranan  penting  agar  organisasi/perusahaan  tetap  eksis  dan  unggul.  Pengembangan 

manajemen saat ini merupakan  kombinasi manusia dan informasi.

--- 000 ---
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