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PEMBACA yang budiman, selamat 
bertemu kembali dengan Majalah Human 
Capital dalam bentuknya yang baru. Majalah 
Digital. Kehadiran majalah ini diharapkan 
untuk menjawab rasa penasaran dari para 
pembaca dan pelanggan setia, mulai dari 
pertama kali media ini terbit dalam bentuk 
tabloid, hingga terakhir dalam format 
majalah.

Inilah jawaban kami atas perubahan cepat 
yang kini tengah terjadi. Tentu kita bersama 
mafhum, dunia yang kita tinggali ini serasa 
semakin datar dengan ketiadaaan penyekat 
yang selama ini menjadi penghalang 
komunikasi. Jarak, waktu, hierarki dan 
birokrasi telah terlewati melebihi dari apa 
yang kita duga.

Para pecinta sepakbola di Indonesia, sebagai 
misal, nyatanya bisa saling menyapa para 
idolanya yang tengah bermain di Liga Inggris 
maupun Liga-liga Eropa lainnya melalui situs 
mikroblogging, Twitter bahkan dari handset 
di tangan. Kran terbukanya informasi dua 
arah ini, sulit dibayangkan 10 tahun yang lalu. 

Demikian juga halnya yang kini tengah 
melanda di dunia kerja. Masuknya para 
generasi muda yang terkenal sudah akrab 
dengan gadget dan teknologi, mau tidak 
mau harus diakui membawa pengaruh besar. 
Imbasnya, cara-cara para praktisi HR dalam 
mengelola SDM di dalam organisasi, tidak 
bisa disamakan lagi dengan ilmu dan praktek 
lama. Perlu sentuhan baru.

Social media seperti yang tengah 
menghampiri di dalam kehidupan kita 
sehari-hari, selama 24 jam sehari dan 7 hari 
seminggu tanpa henti, telah menghadirkan 
berbagai aneka warna, atmosfer, dan iklim 
yang ujungnya menjadi kebiasaan dan 
perilaku yang baru sama sekali. Sayangnya, 
social media hanya bisa dinikmati oleh 

terjadi dan mengetahui ada insight 
apa dari setiap interaksi yang terjalin, 
seseorang harus mau terjun dan lebur di 
dalamnya.

Hal ini pulalah yang tengah dijalankan di dalam 
organisasi kami sendiri. Ketika kami memutuskan 
bahwa majalah baru ini berbeda dengan format 
lama, sesungguhnya kami sedang berbicara 
bahwa kami harus lebih menyatu dan mengakrabi 
dunia social media. Selama 24 jam kami harus 
terbiasa online, meskipun tentu saja tidak selalu 
terjaga di sepanjang malam, sehingga kapan pun 
kami bisa mengikuti ritme dari trending topic yang 
sedang hangat diperbincangkan.

Semangat ber-social media inilah yang ingin kami 
tularkan kepada para pembaca dan praktisi 
HR di tanah air pada khususnya. Di bulan April 
kemarin, kami menghadirkan event yang bisa jadi 
adalah pertama kali di Indonesia. Yakni, PortalHR 
Summit 2012, sebuah seminar yang mengaitkan 
topik besar antara HR dengan social media. 

Tentu saja penerimaan audiens tidaklah bisa 
dipaksakan seragam. Namun kami harus 
mengakui, bahwa kami merasa terharu ketika 
ada beberapa senior HR professional yang masih 
mau belajar bagaimana seharusnya beraktivitas di 
social media, mendapatkan ilmu dan manfaat dari 
social media. Kami pun menyambut gembira.

Rasa social media inilah yang kemudian sengaja 
kami hadirkan di dalam Majalah HC ‘new edition’ 
kali ini. Social media, Generasi Y, dan HR ‘ngeblog’ 
adalah konten-konten yang diharapkan bisa 
membuka wacana dan membawa inspirasi 
bagi kita semua untuk terus berinovasi dan 
melakukan banyak terobosan di bidang HR. 
Rudi Kuswanto       @erkoes

orang-orang tertentu 
saja. Social media 
sebenarnya bicara 
lebih kepada soal 
‘rasa’, sehingga untuk bisa 
memahami apa yang sedang 
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BANYAK NAsihAt YANg KerAp dideNgAr dAri BAgiAN 
reKrutmeN mAupuN pemAsAr seNior YANg sudAh 
BerpeNgAlAmAN, BAhwA uNtuK urusAN meNcAri KANdidAt  
tidAK leBih BAiK KetimBANg meNgguNAKAN jAriNgAN 
trAdisioNAl dAN sesi tAtAp muKA.

words: RuDi KuSwAnto*

Faktanya saat ini, keberhasilan perekrutan melalui jalur online sejatinya telah 
menjadi jembatan penghubung antara cara lama dengan metode yang lebih 
baru. Internet dan social media. 

Dunia saat ini bergerak semakin cepat. Hal ini memungkinkan setiap bisnis 
maupun profesional bisa menjangkau, tampil dan memiliki pengaruh yang lebih luas 
lagi. Rasanya, era kubikal menjadi tidak relevan lagi. Memang, bisa jadi secara fisik 
seseorang tampak tidak beranjak dari tempat duduknya, tapi toh ia bisa berkelana 
ke mana saja tanpa bisa dibatasi ruang dan waktu. Ia bisa mengerjakan tugas di 
mana saja, termasuk berinteraksi dan berkomunikasi, sekali pun tanpa suara dan 
kata-kata verbal.

Di tengah derasnya arus gelombang perkembangan social media, tak dipungkiri 
masih ada sekelompok orang yang bertanya, “is  social media a fad?” Memang, tidak 
ada jawaban yang  pasti. Selalu ada  aliran yang setuju dan tidak  setuju. Namun, 
tidak bisa dipungkiri, para profesional khususnya yang berasal dari Generasi Y di 
seluruh  dunia, makin banyak yang mengaku tidak bisa lepas dengan akses internet 
dalam aktivitasnya sehari-hari.
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Sebuah penelitian oleh American 
Express’s Lynch menguatkan 
hal tersebut. Hasil penelitiannya 
menemukan bahwa 39% karyawan 
yang berusia di bawah 30 tahun tidak 
akan mau bekerja di perusahaan yang 
memblokir akses ke social media. 
Generasi Y atau yang biasa disebut 
Generasi Millenial ini juga mengatakan 
mereka akan meninggalkan perusahaan 
apabila peraturan pemblokiran akses 
internet diterapkan.

Hal ini bukan karena mereka suka 
bermain-main di Facebook atau 
Twitter, tetapi social media tersebut 
telah menjadi cara baku dalam mereka 
berkomunikasi dan berkolaborasi. 
Misalnya saja, hasil penelitian The New 
Symbiosis of Professional Network 
yang dilakukan oleh SAP menemukan 
bahwa para pengambil keputusan dalam 
organisasi akan membuat keputusan 
yang lebih baik dan lebih cepat bila 
memiliki akses kepada rekan-rekan dan 
kolega mereka di social media.

Sebanyak 76% dari profesional yang 
disurvey mengaku mengunjungi 
Facebook, Twitter ataupun Linkedin 
lebih dari satu kali setiap hari. Hal ini 
dilakukan untuk dapat:

- Mengakses informasi dan narasumber 
yang ada di luar tembok perusahaan.

- Membangun reputasi perusahaan.

- Meningkatkan kecepatan 
berkolaborasi.

- Melakukan riset dalam keputusan 
bisnis.

Memang banyak hal yang sudah berubah 
di dunia HR sejak kehadiran social 

tAK herAN,  seBANYAK 
89% dAri  perusAhAAN-
perusAhAAN di  As 
AKAN meNgguNAKAN 
sosiAl NetworK uNtuK 
melAKuKAN pereKrutAN 
KArYAwAN. 

media merebak 2-3 tahun belakangan 
ini. Jika geliat social media ini direspon 
secara cepat oleh perusahaan-
perusahaan di luar negeri, khususnya 
di Amerika Serikat, di tanah air respon 
dan antisipasi terhadap social media 
masih terlihat adem ayem saja. Bahkan 
di beberapa institusi, social media masih 
‘dimusuhi’ dengan berbagai cara.

Pemblokiran akses internet ke jejaring 
sosial (social networks) masih sering 
kedengaran. Padahal di jaman serba 
canggih, di mana akses internet ada 
di mana-mana, ditambah dengan 
gadget murah meriah yang bisa 
mengkoneksikan penggunanya dengan 
dunia luar, pemblokiran akses tersebut 
hanyalah solusi sementara saja.

Malahan, pembicaraan dengan topik 
rekrutmen yang menyasar kandidat 
pasif kini mulai terdengar tidak hanya 
sebatas bisik-bisik saja. Apa jadinya jika 
karyawan terbaik Anda, yang awalnya 
tidak sedang berniat mencari kerja, tiba-
tiba mendapat notifikasi email tawaran 
kerja dari perusahaan pesaing yang 
masuk secara personal melalui email 
langsung ke gadgetnya?

Tidak akan lelah kami mengingatkan 
bahwa social media and HR kini menjadi 
era yang tidak bisa dipisahkan satu 
dengan yang lain. Dan inilah tantangan 
buat para praktisi HR dengan kehadiran 
social media.

Studi yang dilakukan oleh Jobvite, 
sebuah perusahaan social recruitment 
software, bisa dijadikan pertimbangan. 
Perusahaan ini melakukan survei yang 
menunjukkan bahwa social recruiting 
kini telah meningkat drastis. Bahkan, 
mayoritas dari perusahaan AS saat ini 
lebih senang menggunakan social media 
untuk merekrut. Setali tiga uang, pencari 
kerja pun lebih mengandalkan situs 
media sosial seperti Facebook, Twitter 
dan LinkedIn untuk mencari lowongan 
pekerjaan atau untuk mengumpulkan 
info lebih lanjut pada perusahaan yang 
mereka berencana untuk bergabung.

Selama bulan Mei dan Juni 2011, 
Jobvite melakukan Social Recruiting 
Survei 2011, melibatkan lebih dari 
800 orang responden di AS. Survei ini 
dilakukan oleh individu yang sudah 
terdaftar atau mendapat undangan 

yang dikirim melalui email dan sudah 
pernah melakukan perekrutan secara 
professional, dan mereka ini menjawab 
pertanyaan menggunakan alat survei 
online.

Banyak temuan menarik dari survei ini, 
di mana empat tahun lalu, rekrutmen 
melalui  social networks masih 
merupakan “ide baru” bagi banyak 
perusahaan. Faktanya sekarang tentu 
sangat berbeda, sejalan dengan temuan 
perusahan comScore dengan laporannya 
bahwa waktu yang dihabiskan karyawan 
untuk satu kali online adalah antara 6 
-12 menit.

Kini banyak perusahaan, berdasarkan 
hasil survei 2011, yang mengaku 
berhasil mendapatkan talent terbaik 
melalui social networks. Dari hasil 
survei dinyatakan bahwa pada tahun 
ini persentase perusahaan yang 
melakukan perekrutan melalui social 
networks sebanyak 89% lebih tinggi bila 
dibandingkan tahun lalu (2010) yang 
hanya 83%.

Selama 2 tahun berjalan, persaingan 
atau kompetisi untuk merekrut SDM 
pun semakin tumbuh dan berkembang, 
mendorong perusahaan berpikir untuk 
meningkatkan investasinya. Tidak 
mengherankan apabila responden 
berencana untuk meningkatkan 
pengeluaran pada kantong-kantong 
kandidat. Sumber-sumber tersebut 
dilihat dari kualitas sebagai berikut :

1) Perusahaan akan meningkatkan 
anggaran mereka sebanyak 55% untuk 
rekrutmen melalui social networks, 
refferals, situs karir perusahaan dan 
rekrutmen langsung adalah kategori top 
lainnya untuk meningkatkan investasi.

2) Refferals, rekrutmen langsung dan 
social networks adalah sumber utama 
mendapatkan kandidat berkualitas dari 
jalur eksternal.

3) Hanya 16% responden yang akan 
menganggarkan melalui jalur on job 
boards, pihak ketiga maupun perusahaan 
headhunter.

Data lain menunjukkan bahwa 
departemen rekrutmen dan 
departemen pemasaran, semakin 
memanfaatkan lingkungan yang unik 

part1
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dari beberapa jaringan untuk 
memperkaya  dan melibatkan 
target mereka.

1) LinkedIn telah menjadi 
pemimpin dalam penggunaan 
social networks, khususnya 
dalam hal perekrutan. Sebanyak 
87% menggunakan jaringan 
profesional LinkedIn ini, naik dari 
78% dibanding tahun lalu.

2) Perekrutan menggunakan 
jaringan besar lainnya terlihat 
cukup stabil, hal ini terbukti 55% 
penggunaan di Facebook dan 
47% di Twitter.

3) Tapi sekarang, sebagian besar 
(64%) telah memperluas social 
recruiting programs dengan 
menggunakan dua atau lebih 
social media channels, dan 40% 
lainnya menggunakan ketiga 
jaringan sosial di atas, seperti  
LinkedIn, Facebook dan Twitter.

Survei juga membuktikan bahwa 
sebanyak  67% responden 
mengatakan kalau mereka 
berencana untuk meningkatkan 
social recruiting programs selama 
12 bulan ke depan, naik dari 56% 
ketimbang 2010. Dan mereka 
menunjukkan bahwa social 
recruiting programs akan menjadi 
elemen penting dari strategi 
memenangkan persaingan.

1) 77% dari responden survei 
memperkirakan kompetisi 
dalam mendapatkan talents akan 
meningkat.

2) Hampir 2/3 dari perusahaan 
bermaksud untuk merekrut dari 
pesaing di tahun mendatang.

3) 1/3 responden memprediksi 
umur karyawan baru untuk tetap 
tinggal di perusahaan, rata-rata 
antara 2 tahun atau kurang.

4) Sebanyak 95% perusahaan 
saat ini berencana untuk mulai 
menggunakan perekrutan melalui 
fasilitas social networks. Hal ini 
dilakukan untuk mengantisipasi 
meningkatnya perekrutan oleh 
perusahaan lain.
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Kabar baiknya, dengan banyaknya koneksi, data maupun 
kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh social networks, akan 
membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan tingginya 
churn-rate maupun kompetisi mendapatkan talents, ke dalam 
lingkungan di mana perusahaan harus selalu siap dalam melakukan 
rekrutmen.

Berdasarkan persentase perusahaan-perusahaan di AS yang 
menggunakan social networks atau social media untuk perekrutan 
karyawan, hasilnya menunjukkan sebanyak 80.2% mengatakan 
“ya”, 10.5% mengatakan “tidak”, 8.7% mengatakan “baru akan 
merencanakan penggunaan sosial media di tahun ini”, dan yang 
mengatakan “tidak tahu” sebanyak 0.6%.

Pertumbuhan secara signifikan yang terjadi dalam perekrutan 
sosial sejak tahun 2009.

Menjawab pertanyaan apakah Anda atau perusahaan Anda 
menggunakan social networks atau social media untuk mendukung 
upaya perekrutan, hasil survei memperlihatkan pertumbuhan yang 
signifikan dalam bidang perekrutan melalui social networks atau 
social media terjadi pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Pada 
tahun 2009 yang sudah melakukan proses perekrutan melalui 
social networks sebanyak 68% dan sebanyak 13.7% baru berencana 
akan memulainya di tahun tersebut. 

Di tahun 2010 proses perekrutan melalui social networks naik 
menjadi 73.3% dan yang baru berencana akan memulainya di 
tahun tersebut menurun menjadi 9,3%. Pada tahun 2011 yang 
sudah melakukan proses perekrutan melalui social networks 
sebanyak 80.2% dan yang baru berencana akan memulainya di 
tahun ini sebanyak 8.7%

Social media mana yang digunakan untuk merekrut, pada tahun 
2011 sebanyak 87% menggunakan LinkedIn (2010:78%), Facebook 
sebanyak 55% (2010:55%), dan Twitter sebanyak 47% (2010:45%). 
Ini berarti, penggunaan LinkedIn, Facebook dan Twitter selama 
2011 meningkat. Sementara channel Blog dan YouTube menurun, 
di mana Blog kini hanya digunakan sebanyak 16% (2010:19%), dan 
penggunaan YouTube sebanyak 12% (2010:14%).  Kesimpulannya 
adalah sebanyak  64% yang menggunakan dua atau lebih social 
networks untuk  perekrutan karyawan dan 40% menggunakan tiga 
atau lebih social networks untuk proses perekrutan karyawan.

Social media efektif dalam merekrut, bahkan 2/3 telah berhasil 
direkrut melalui social networks.

Menjawab pertanyaan apakah Anda berhasil merekrut seorang 
calon melalui jaringan sosial hasil survei menyebutkan sebanyak 
63.6% mengatakan “ya” untuk merekrut kandidat melalui social 
networks, sedangkan sisanya 36.4% mengatakan “tidak” untuk 
merekrut kandidat melalui social networks. Selama 2010, ada 
sebanyak 58% yang berhasil direkrut melalui social networks.

Sebanyak 95% responden mengaku bahwa mereka telah direkrut 
melalui jalur LinkedIn.

Temuan menarik dari survei ini adalah, adanya pengakuan dari para 
karyawan dalam menerima pekerjaan atau dipekerjakan melalui 

social network:

  1.   94.5% berasal dari LinkedIn

  2.   24.2% dari Facebook

  3.   15.9% dari Twitter

  4.   3.1% dari blog.

Talent terbaik masih berasal dari 
Refferals dan social media. Berikut ini 
sumber-sumber yang dapat mewakili 
kualitas tertinggi dari calon karyawan 
berdasarkan skala 10:

 Refferals (8.6)

 Internal transfers (8.2)

 Sumber langsung (7.8)

 Social networks (7.0)

 Situs karir perusahaan (6.8)

 Pihak ketiga atau perusahaan 

 Pencari (6.4)

 Rekrutmen di kampus (6.4)

 Papan pekerjaan (6.1)

 Optimisasi mesin pencari (6.1)

Bagaimana Anda menggunakan 
profil online dari kandidat?

1) 45.1% yang selalu mencari profil 
online

2) 29% yang terkadang atau sesekali 
melakukan pencarian profil online

3) 13% yang tidak memeriksa sama 
sekali

4) 12.9% yang melakukan tinjauan 
kepada calon kandidat jika calon 
kandidat menyediakan profil online.

Kesimpulannya pada tahun 2010 
terdapat 32% perusahaan yang selalu 
mencari calon profil dan di tahun 2011 
meningkat menjadi 45% yang selalu 
mencari calon profil. Dan itu dilakukan 
secara: ONLINE!

*) Managing Editor HC Magazine.
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seiriNg perKemBANgAN teKNologi, reKrutmeN di BANYAK 
perusAhAAN jugA meNgAlAmi pergeserAN. reKrutmeN oNliNe 
puN BANYAK disuKAi, tidAK hANYA peNcAri KerjA, tApi jugA 
BAgi peNerimA KerjA. BAgAimANA orANg hr meNYiKApiNYA?

words: RuDi KuSwAnto*
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salah satu kelebihan dari 
rekrutmen online yang banyak 
disetujui banyak pihak tentu 
adalah efisiensi dan low cost 

alias murah meriah. Tentu kita 
bisa membayangkan, kalau dengan 
rekrutmen cara lama di mana calon 
pekerja mengirimkan CV (curriculum 
vittae) via pos, berapa pengeluaran yang 
harus dianggarkan. Untuk keperluan 
mencetak CV, surat lamaran kerja, 
lampiran-lampiran seperti ijasah, 
sertifikat, ketrampilan maupun kursus-
kursus, pasfoto, amplop sampul dan 
juga biaya perangko (itupun tergantung 
alamat kirim), setelah ditotal jenderal 
bisa menghabiskan dana minimal 
Rp 10 ribu sampai 40 ribu. Jumlah 
ini pun berlaku untuk satu aplikasi 
lamaran kerja, dan rasanya tidak 
mungkin seorang pencari kerja hanya 
mengirimkan satu surat saja. 

Harapan semakin banyak lamaran 
disebar, semakin besar kemungkinan 
kandidat dipanggil oleh perusahaan 
penerima kerja. Ini artinya semakin 
besar pula biaya mencari kerja yang 
harus ditanggung. Kalau buat pencari 
kerja ongkos menjadi kendala, bagi 
perusahaan penerima kerja pun bukan 
tanpa persoalan. Berkas-berkas lamaran 
yang masuk seringkali jumlahnya lebih 
besar ketimbang kebutuhan SDM 
yang dibutuhkan. Bahkan satu posisi, 
seringkali diperebutkan oleh puluhan 
hingga ratusan pelamar. Imbasnya, 
berkas menjadi menumpuk dan bahkan 
berubah menjadi gunungan-gunungan 
kecil berisi berkas-berkas lamaran kerja.
 
Beruntung kondisi ini tidak berlarut-
larut. Kini seperti sudah menjadi 
kesepakatan bersama, rekrutmen 
online seolah merupakan jawaban 
dari solusi klasik soal lamar-melamar 
pekerjaan. Di banyak job fair yang 
digelar, seorang kandidat hanya perlu 
mempersiapkan CV-nya secara digital, 
atau dalam bentuk softcopy file yang 
tersimpan dalam flaskdisk compatible. 
Dengan bekal flaskdisk compatible 
tersebut, seorang pelamar kerja bisa 
memasukkan lamaran hingga ke ratusan 
perusahaan dalam satu hari saja. Dari 
sisi biaya, dengan hanya membayar biaya 
pendaftaran yang bervariasi antara Rp 
25-50 ribu, pelamar bisa menghemat 
ratusan ribu jika ia harus menggunakan 
sistem rekrutmen manual.

Makin maraknya rekrutmen online 
ini juga diamini oleh para pelaku HR 
di beberapa perusahaan. Head of HR 
PT Pasific Satelit Nusantara (PSN), 
perusahaan penyeledia jasa layanan 
telekomunikasi satelit, Agustin Birawati, 
menegaskan hal tersebut. Di tempatnya, 
Agustin malah menerapkan rekrutmen 
berbasis online, sudah lebih dari 5 
tahun yang lalu untuk semua level, mulai 
dari staf sampai level manager. “Alasan 
menggunakan strategi rekrutmen online 
ini karena yang pertama lebih cepat 
proses mendapatkan calon-calonnya. 
Kami langsung dapat menyeleksi 
kandidat yang ada sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan,” ujarnya 
kepada HC.

Agustin lantas menjelaskan keunggulan 
dari menjalan strategi rekrutmen 
online tersebut. Selain lebih mudah, 
lebih cepat, lebih murah, ada kelebihan 
lain. Menurutnya, minimal bagian HR 
langsung mendapatkan gambaran 
bahwa kandidat sudah terbiasa dengan 
komputer. “Karena pengalaman saya, 
ternyata di jaman seperti sekarang, 
masih ada lulusan yang tidak terbiasa 
dengan komputer atau yang masih 
sangat terbatas sekali kemampuannya 
di bidang ini. Padahal khususnya di 
industri-industri dan level tertentu, 
kemampuan mengoperasikan komputer 
ini merupakan suatu kebutuhan dan 
sudah menjadi suatu keharusan,” 
katanya lagi.

Untuk urusan ini Agustin punya 
pengalaman menarik. “Pernah suatu kali, 
saya panggil kandidat yang masuk via 
email, ternyata pada saat interview, yang 
bersangkutan sama sekali tidak terbiasa 
dan tidak pernah menghandle langsung 
hal-hal yang berkaitan dengan komputer, 
termasuk memasang atau mengirim 
surat lamarannya. Selidik punya selidik, 
rupanya yang bersangkutan meminta 
bantuan temannya untuk proses 
melamar melalui warnet. Artinya, 
walaupun kami menganggap bahwa 
pelamar yang bisa didapatkan via email, 
tidak menutup kemungkinan juga bahwa 
yang bersangkutan prakteknya tidak 
menguasai komputer atau tidak terbiasa 
dengan komputer,” katanya mengenang.

Meski secara garis besar banyak 
manfaat yang didapat, rekrutmen 
online buat Agustin ada juga 
kelemahannya. “Tapi cukup bisa 
ditolerir. Contohnya, pelamar tidak 
mencantumkan persyaratan yang 
kami minta atau tidak sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini 
bisa dimaklumi karena khususnya yang 
tidak mencantumkan, mungkin yang 
bersangkutan lupa atau sengaja tidak 
ingin ditampilkan, dan dia berharap bisa 
menyampaikannya pada saat bertatap 
muka. Keputusannya kembali ke kita, 
apakah bisa kita terima atau tidak,” 
imbuhnya.

Dilihat dari efektifitasnya, rekrutmen 
online diakui Agustin cukup efektif. 
“Banyak kok karyawan PSN yang kami 
peroleh dari proses ini,” ujarnya singkat. 
Selain melalui job fair, di PSN proses 
penjaringan bisa dilakukan melalui email 
langsung. Responnya pun relatif banyak. 
“Untuk satu posisi yang kami pasang, 
kami bisa mendapatkan kandidat lebih 
dari seratus pelamar,” ujarnya sambil 
menyebut strategi ini masih akan terus 
dipertahankan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh 
Kepala SDM Bank Syariah Bukopin, 
Rusmarini. Rini begitu ia kerap 
dipanggil, juga telah lama menggunakan 
rekrutmen online. “Di Bank Syariah 
Bukopin kami menjaring lewat media 
online hanya untuk level officer ke 
bawah, sementara untuk level middle 
line managers biasanya ‘mouth to mouth’ 
atau berdasarkan referensi dan lewat 
iklan di media cetak ternama,” ujarnya. 

seBAB geNerAsi  mudA 
seKArANg AdAlAh 
geNerAsi  digitAl, 

oNliNe ANd digitAl 
geNerAtioN,  jAdi 

BAgi  mereKA oNliNe 
recruitmeNt AKAN 

leBih mudAh dAN leBih 
pAs. 
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Rini juga melihat kelebihan rekrutmen 
online selain praktis, juga jangkauan 
lebih luas, tepat sasaran, efisien dan 
tentu saja lebih cepat. “Untuk seleksi 
administratif lebih mudah, hanya 
berdasarkan IPK, Universitas, dan 
Fakultas, dan tidak perlu ada dokumen 
yang menumpuk,” katanya. Bank 
Syariah Bukopin  lanjut Rini menjaring 
para talent melalui beberapa sumber, 
selain website perusahaan, job fair di 
beberapa tempat dan event tertentu, 
juga kerja sama dengan Universitas dan 
Institut ternama (campus recruitment) 
untuk dipasang iklan lowongan di 
website Universitas/Institut tersebut.

Dari pengalaman yang ada, Rini 
menganggap strategi ini terbilang 
efektif. “Berdasarkan pengalaman 
kami dalam melakukan rekrutmen 
untuk peserta Officer Development 
Program, bila pemasangan iklannya 
tepat waktu, misalnya selesai jadwal 
wisuda maka animonya cukup tinggi. 
Selain itu juga tergantung posisi yang 
ditawarkan, biasanya untuk posisi 
semacam Management Trainee atau 
Officer Development Program, peminat 
sangat banyak, karena kami tidak 
mempersyaratkan fakultas tertentu, 
tetapi hanya IPK, dan usia saja,” kata 
Rini menjawab bagaimana animo calon 
pelamar. 

Namun demikian Rini punya 
pengalaman unik dari rekrutmen online 
ini. “Di era online, saat ini banyak 
orang sudah melek teknologi, sehingga 
aksesibilitas juga sangat mudah. Pernah 
kami bekerjasama dengan salah satu 
Universitas Negeri ternama untuk 
pemasangan iklan di websitenya, namun 
karena bisa dengan mudah diakses, 
maka pelamar yang masuk lebih 
banyak berasal dari luar Universitas 
tersebut. Untuk kerja sama dengan 
Universitas tertentu, sebaiknya apabila 
tidak menginginkan dari pelamar lain, 
sebaiknya diumumkan saja jelas-jelas, 
sehingga lebih efisien waktu,” ujarnya 
memberi saran. 

Dalam pandangan pengamat 
manajemen dan SDM, Yodhia Antariksa, 
strategi rekrutmen online akan terus 
berlangsung di masa mendatang. “Sebab 
generasi muda sekarang adalah generasi 
digital, online and digital generation, jadi 

bagi mereka online recruitment akan 
lebih mudah dan lebih pas. Lebih mudah 
dan memang generasi muda sekarang, 
yang notabene merupakan sumber 
potensial menjadi karyawan, sudah 
lebih suka berinteraksi dengan online. 
Jadi dengan online, perusahaan akan 
lebih mudah menjumpai calon pelamar,” 
tambahnya. 

Selain karena praktis, cepat, tidak 
ribet, cukup dengan email, atau bahkan 
dengan LinkedIn (situs jejaring sosial 
yang anggotanya para profesional, red) 
semua tertampil dengan cepat, Yodhia 
berani mengatakan rekrutmen online 
sedikit sekali kelemahannya. “Saya kira 
ya contohnya LinkedIn, sekarang para 
headhunter wajib menggunakan social 
media ini. Mengapa demikian, karena 
dengan online, mendapatkan jaringan 
calon pelamar akan lebih mudah 

dicapai,” imbuhnya. 

Yodhia menyarankan bagi perusahaan 
yang serius dengan rekrutmen online 
untuk membangun strategi yang jelas 
terlebih dahulu. “Setelah itu praktisi 
HR harus terlibat secara aktif dalam 
beragam social media, bikinlah fan page 
khusus rekrutmen di Facebook. Bikin 
juga akun di Twitter khusus tentang 
rekrutmen, dan jangan lupa aktif 
memberi tips praktis tentang dunia 
kerja. Ini akan membantu membangun 
citra bahwa Anda tidak hanya sibuk 
selagi ada kebutuhan rekrutmen saja, 
namun aktif sepanjang waktu. Dengan 
demikian akan terbangun hubungan 
yang baik dengan para calon pelamar, 
sehingga pas mereka ada kebutuhan 
rekrutmen akan mudah mencari 
sumber pelamar,” imbuhnya. 
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Bisa dikatakan, rekrutmen ini adalah 
attracting. Sedangkan seleksi berarti kita 
memilih para kandidat yang telah melamar 
di perusahaan kita. Jadi rekrutmen dan 

seleksi adalah dua proses yang terpisah.

Sejarah formal rekrutmen itu sendiri mungkin 
tidak ada, atau tidak terlalu jelas. Intinya, setiap 
ada orang atau instansi mempunyai pekerjaan 
baru atau bisnis baru, mereka akan mengadakan 
rekrutmen. Itulah mengapa catatan sejarah 
secara formal itu tidak ada. 

Namun, apabila dikaitkan dengan penggunaan 
teknologi untuk membantu proses rekrutmen, 
hal itu sudah dilakukan sejak awal abad 
20. Penggunaan alat tersebut dimulai sejak 
perekrutan tentara militer pada Perang Dunia I. 
Kala itu, seleksi dilakukan dengan menggunakan 
tes psikologi untuk melihat kecerdasan, tes 
kesehatan dan tes-tes lain yang memang dirasa 
diperlukan. 

memBicArAKAN reKrutmeN, teNtu diAwAli dAri pemBAhAsAN 
meNgeNAi defiNisi reKrutmeN YANg teNtu BerBedA deNgAN 
seleKsi. proses reKrutmeN leBih pAdA BAgAimANA meNAriK 
pemiNAt AtAu cAloN KArYAwAN uNtuK mAsuK Ke perusAhAAN.

meloNgoK 
sejArAh 
reKrutmeN
words: DR. HANA PANGGABEAN*
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Sedangkan penggunaan teknologi 
atau tools untuk perekrutan dalam 
dunia bisnis, dimulai tak lama setelah 
penggunaannya oleh tentara militer 
tersebut. Jadi, pada awal abad 20 
tersebut, dunia bisnis sudah mulai 
menggunakan berbagai tools dalam 
melakukan perekrutan. Namun saat itu, 
tes-tes tersebut lebih digunakan untuk 
melihat aspek kepribadian, serta daya 
tahan terhadap stress.

Hal yang pertama dilihat dalam tes, 
biasanya adalah kapasitas intelengensi, 
kemudian baru dilihat juga unsur 
personality. Oleh karena itulah banyak 
sekali posisi departemen rekrutmen 
diisi oleh orang-orang dari bidang 
psikologi.  

Mengenai tools rekrutmen, sebetulnya 
dari dulu sampai sekarang alat yang 
digunakan kurang lebih sama. Dua 
hal pokok yang diukur meliputi aspek 
pengetesan psikologis kemudian 
juga tes tentang keterampilan yang 
berhubungan dengan pekerjaan itu 
sendiri. Selain itu, ada wawancara 
observasi. Bentuk yang lebih modern 
kita sebut sebagai assessment center. 

Proses ini (assessment) lebih 
terintegrasi dengan melibatkan 
pengetesan yang lebih mendalam. 
Di dalamnya terdapat alat-alat ukur 
yang sifatnya lebih berorientasi pada 
perilaku-perlaku yang lebih konkret. 
Tes untuk menguji perilaku konkret 
tersebut misalnya simulasi keterampilan 
di jabatan terkait, bisa dengan role 
playing, case study dan diskusi.

#Bagaimanakah roadmap dari 
proses rekrutmen?
Rekrutmen itu sendiri adalah tahapan 
awal ketika kita akan mencari karyawan. 
Cara meng-attrack-nya bisa dengan 
pasang iklan, campuss recruitment, job 
fair atau bisa juga dengan referral. Cara 
yang terkhir tersebut adalah dengan 
meminta karyawan internal perusahaan 

mencari referensi, bisa kenalan, keluarga 
atau siapa pun yang berkompetensi. 
Mereka melakukan hal tersebut karena 
biasanya referral tersebut sudah teruji 
kredibilitasnya.

#Apakah ada study mengenai 
efektivitas rekrutmen?
Studi mengenai ini masih sangat jarang 
dilakukan. Alasannya adalah karena hal 
ini (rekrutmen) sangat dinamis dan 
tergantung lapangan. Misalnya di sebuah 
daerah, terdapat over supply tenaga 
kerja, sedangkan di daerah lain justru 
sebaliknya. Ketidakpastian juga terjadi 
pada jenis pekerjaan. Ada pekerjaan 
yang kandidat potensialnya sangat 
banyak, tetapi ada juga pekerjaan yang 
sangat sedikit diminati sehingga tenaga 
kerja untuk itu menjadi sangat terbatas. 
Itulah kenapa sangat jarang ada study 
tentang rekrutmen ini.

#Apakah diperlukan skill khusus 
dalam melakukan proses rekrutmen?
Perlu, terlebih lagi untuk tipe-tipe 
pekerjaan yang membutuhkan skill 
khusus. Misalnya operator alat berat 
atau pekerjaan di mining. Keterampilan 
spesifik ini hanya dimiliki oleh 
orang-orang tertentu saja, bahkan 
kadang tidak ada sekolahnya untuk 
keterampilan tersebut. 

Hanya mereka yang ahli yang tahu 
bagaimana cara merekrutnya. Ada 
yang dengan mengunjungi site proyek 
langsung, ada yang dengan nongkrong 
di warung kopi, dan ada juga yang 
memakai referensi orang. Hal ini 
mereka lakukan karena biasanya, jika 
diiklankan secara konvensional, jumlah 
pelamar akan membludak, sementara 
keahliannya belum tentu cocok. 

Atau mungkin jika dijaring lewat 
internet, belum tentu juga ada 
jaminan 100% mendapatkan kandidat 
yang cocok. Di sinilah, ada art-nya 
tersendiri untuk merekrut jabatan 
yang spesifik. Untuk ranah seperti itu, 

maka peran orang-orang psikologis 
kurang signifikan, karena mereka hanya 
berorientasi pada alat tesnya saja.

#Lalu dengan maraknya sosial 
media, apakah itu berpengaruh?
Social media jelas membawa pengaruh. 
Kini banyak situs yang menawarkan 
pekerjaan, mereka menjadi jembatan 
antara pemberi kerja dengan pencari 
kerja. Di kota-kota besar, rekrutmen 
dengan social media tools sudah banyak 
dipakai.  Ada perusahaan bahkan sudah 
banyak yang memakai websitesnya 
sendiri untuk menarik kandidat. Ini 
disebut company image, dan hal ini 
sangat efektif diterapkan di Amerika.

#Keharusan surat lamaran ditulis 
tangan?
Dulu rekrutmen menggunakan surat 
lamaran yang ditulis tangan, karena 
hal itu dinilai dapat mencerminkan 
kepribadian. Memang ada ilmu yang 
mempelajari tulisan tangan sebagai 
indikasi kepribadian seseorang. 
Namun, hal itu sudah sangat jarang 
dilakukan sekarang, bahkan di beberapa 
perguruan tinggi, bidang keilmuan ini 
sudah banyak dihapuskan. Karena ini 
adalah ilmu yang abu-abu, sulit sekali 
menentukan objektivitasnya. 

Sebagai contoh, pada zaman dulu, 
menulis itu adalah sebuah keharusan 
karena teknologi komputer belum 
banyak dipakai. Sedangkan sekarang, 
teknologi komputer telah dimanfaatkan 
secara meluas, jadi orang cenderung 
lebih jarang menulis. Konsekuensinya 
adalah, tulisan anak-anak sekarang 
lebih jelek. Dan apabila tulisannya tidak 
bagus, tidak adil jika ia dikatakan tidak 
berkepribadian baik juga. Objektivitas 
juga sulit diwujudkan karena penafsiran 
graphologist sangat dipengaruhi oleh jam 
terbang. 

*) Dr. Hana Panggabean, Direktur Program 
Paska Sarjana, Unika Atma Jaya.

hAl YANg pertAmA dilihAt dAlAm tes,  BiAsANYA AdAlAh KApAsitAs 
iNteleNjeNsi,  KemudiAN BAru dilihAt jugA uNsur persoNAlitY.  oleh 

KAreNA itulAh BANYAK seKAli  posisi  depArtemeN reKrutmeN diisi  oleh 
orANg-orANg dAri  BidANg psiKologi . 
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words: RuDi KuSwAnto

melAmAr peKerjAAN BAgi 
pArA peNcAri KerjA deNgAN 
meNgguNAKAN priNt pAper, 
memANg mAsih BANYAK dilAKuKAN. 
NAmuN prAKteK reKrutmeN seperti 
itu mAKiN lAmA mAKiN BerKurANg. 
di BANYAK AcArA seperti joB-fAir, 
pArA KANdidAt cuKup memBAwA cV 
(curriculum VitAe) dAlAm BeNtuK 
softcopY AtAu file YANg disimpAN 
dAlAm flAshdisK. 
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Cara terakhir ini disukai baik 
bagi pemberi kerja, terlebih 
bagi para pencari kerja. 
Apakah era print-paper dalam 

rekrutmen akan berganti menjadi 
era paperless, sepertinya memang 
mengarah ke sana. Seperti ditulis 
mashable.com, era perekrutan digital 
telah datang dalam waktu yang relatif 
singkat. Sejak semua jenis pekerjaan 
mulai terkomputerisasi, demikian juga 
sistem rekrutmen, diciptakan sebuah 
perangkat untuk mempersingkat dan 
mempercepat proses rekrutmen. Sudah 
bukan rahasia lagi memang bahwa social 
media adalah salah satu penemuan 
yang sangat berpengaruh dalam proses 
rekrutmen itu. Platform digital tersebut 
telah membuat proses mencari 
kandidat menjadi lebih cepat dan lebih 
baik. 

Jadi, tidak ada salahnya jika social media 
kita perkenalkan sebagai salah satu 
alat yang berperan besar dalam proses 
rekrutmen. Terlebih lagi, penelitian dari 
Jobvite dan Pew research menguatkan 
hal tersebut. Berikut adalah gambaran 
revolusi social media dari tahun 1990-an 
hingga sekarang, dan peranannya dalam 
proses rekrutmen. 

Semakin banyak para pencari kerja 
yang menggunakan sosial media untuk 
menemukan pekerjaan yang mereka 
cari. Inilah yang memicu perusahaan 
untuk meng-upgrade teknologi 
rekrutmen mereka sehingga dapat 
mengungkit penemuan baru tersebut.
Tahun 1990-an membawa kita pada 
otomatisasi dalam berbagai hal yang 
bersifat recruiter-centric (berorientasi 
pada perekrut)

Database Aplikasi Lamaran
#Kita suka ini karena?
Memberikan kemudahan bagi perekrut 
untuk mengakses data lamaran kerja 
berdasarkan kriteria, seperti kata kunci 
atau semantik.

#Kenapa kita perlu social update?
Database berubah setiap saat. Tanpa 
adanya integrasi dengan social media, 
akan sangat sulit bagi perekrut untuk 
memastikan bahwa database yang 
mereka miliki up-to-date. Sedangkan 
social media memungkinkan hal itu, 
karena sebagian besar kandidat meng-
update profil mereka di social media. 

# Riset Pew 2011 memperkirakan 
bahwa 65% orang dewasa, sehari-
harinya menggunakan situs jejaring 
sosial.

otomatisasi 
#Kita suka ini karena?
Otomatisasi memudahkan perekrut 
untuk mengelola hubungan antar 
kandidat dan pelaporan sumber 
kandidat (source).

#Kenapa kita perlu social update?
Dengan keberadaan lebih dari 300 
social channel, menelusuri setiap jejak 
keterliatan karyawan adalah hal yang 
mustahil dilakukan jika tidak diikuti 
dengan strategi sosial yang tepat.

# 49% karyawan di Amerika mencari 
pekerjaan baru melalui sosial networks.

Alur Kerja yang terkonfigurasi
#Kita suka ini karena?
Perekrut dapat membangun alur kerja 
yang sesuai dengan sourcing (proses 
identifikasi kandidat) perusahaan dan 
membangun strategi yang diperlukan.

#Kenapa kita perlu social update?
Jumlah kandidat yang beralih ke sosial 
networking semakin banyak. Tanpa 
ATS (Applicant-Tracking-Systems) 
yang terkonfigurasi dengan sosial 
media, perusahaan kita akan kesulitan 
mendapat kandidat terbaik.

# 55% perusahaan berencana untuk 
berinvestasi lebih pada sosial media 
dalam proses rekrutmen.

AwAl hiNggA 
perteNgAhAN tAhuN 
2000 memBAwA 
KitA pAdA iNoVAsi 
YANg BersifAt 
cANdidAte-ceNtric 
(BerorieNtAsi  pAdA 
KANdidAt).
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Situs Karir Perusahaan
#Kita suka ini karena?
Kandidat dapat mencari posisi/jabatan 
kosong yang ditawarkan perusahaan, 
terhubung dengan perekrut dan dapat 
mempelajari seluk beluk perusahaan 
dari websites tersebut.

#Kenapa kita perlu social update?
Sayangnya, websites perusahaan ini sulit 
untuk dinavigasi dan hanya memiliki 
sedikit saja fitur yang user-friendly. Selain 
itu, situs perusahaan juga memiliki 
persyaratan registrasi yang cukup 
merepotkan. Karena itulah, banyak 
orang memilih alternatif lain (social 
media, red).

Awal hingga pertengahan tahun 2000 
membawa kita pada inovasi yang 
bersifat candidate-centric (berorientasi 
pada kandidat).

Analisis Sources (Sumber tenaga 
Kerja)
#Kita suka ini karena?
Para perekrut akhirnya memperoleh 
data yang mencerahkan mengenai 
strategi apa yang berhasil atau bisa gagal 
untuk proses rekrutmen di perusahaan 
mereka.

#Kenapa kita perlu social update?
Data yang tersedia di blog atau 
komunitas online semakin bertambah 
banyak setiap waktunya dan akan 
sangat sulit bagi para perekrut untuk 
menelusuri satu persatu sumber 
tenaga kerja di sosial media. Untuk 
itulah, penting bagi perusahaan untuk 
mengakses secara real-time informasi-
informasi mengenai sourcing. Penting 
juga untuk melakukan analisis pada 
situs-situs sosial networking.

# Hampir 800 juta orang tergabung 
dalam Facebook dan 150 juta orang 
tersambung satu sama lain di dalam 
LinkedIn.

Recruitment Marketing 
(Pemasaran Rekrutmen)
#Kita suka ini karena?
Perekrut memiliki kesempatan untuk 
menjangkau, mempengaruhi dan 
mencari kandidat potensial melaui 

internet.

#Kenapa kita perlu social update?
Untuk memperoleh talent yang 
mumpuni, perekrut harus memiliki 
marketing tool yang impresif untuk 
menjangkau kandidat, menganalisis dan 
merekrut melalui social media platform.

improved Compliance 
(Meningkatkan Kepatuhan)
#Kita suka ini karena?
Perekrut dapat mencari dan 
mempekerjakan kandidat, serta tahu 
betul bahwa praktek dan proses yang 
mereka lakukan sudah sesuai dengan 
hukum yang berlaku, dan itulah yang 
menyebabkan pengacara perusahaan 
maupun HR Departement bisa bernapas 
lega.

#Kenapa kita perlu social update?
Perusahaan masih memerlukan 
kepatuhan yang sama dan trasparansi 
dalam menjalankan metode rekrutmen 
yang mereka anut. Meskipun 
strategi sourcing menjadi lebih sosial, 
otomatisasi dan integrasi sosial sangat 
diperlukan untuk pelaporan kepatuhan 
tersebut.

interview and offer Management. 
(Pengelolaan interview dan 
Penawaran Kerja)
#Kita suka ini karena?
Mempersingkat waktu interview dan 
proses perekrutan kandidat, sehingga 
proses rekrutmen menjadi lebih mudah 
dan cepat. Dengan demikian, para 
perekrut dapat lebih berfokus pada 
kandidat-kandidat yang berkualifikasi 
bagus.

#Kenapa kita perlu social update?
Saat ini, antara pencari kerja dan 
penerima kerja terhubung dalam 
koneksi yang berbeda. Dengan 
adanya social platform, perekrut dapat 
mempersingkat proses screening dan 
perekrutan menjadi lebih efisien.

# Sebuah penelitian oleh Ventanta 
Research menemukan bahwa 93% dari 
organisasi yang disurvei secara aktif 
menggunakan sosial media sebagai alat 
rekrutmen.

Candidate Relationship 
Management (Pengelolaan 
Hubungan Kandidat)
#Kita suka ini karena?
Perekrut menemukan cara baru untuk 
berkomunikasi dan mengelola hubungan 
dengan potensial karyawan dan juga 
mampu membuka job leads, kemudian 
juga menciptakan pengalaman bagi 
kandidat.

#Kenapa kita perlu social update?
Saat ini, perekrut dilengkapi dengan 
social media yang bisa membuat 
pekerjaan mereka menjadi lebih 
sederhana dan lebih bak. Sebuah 
CRM yang terintegrasi dengan sosial 
media memungkinkan perekrut untuk 
menghemat waktunya dalam mencari 
lead information (informasi petunjuk 
tentang kandidat) dan mengalokasikan 
waktunya lebih banyak kepada 
membangun hubungan dengan kandidat.

# Menurut riset Abergreen Group, 
organisasi dengan proses CRM 
formal yang bisa menelusuri seluruh 
komunikasi yang dilakukan kandidat, 
40% lebih berpeluang untuk menjadi the 
best in class, dibandingkan perusahaan 
yang strategi sosialnya kurang memadai.
Akhir tahun 2000 membawa kita 
pada sebuah sistem perekrutan yang 
kolaboratif (antara perekrut dan 
pencari kerja, red)

Perusahaan yang mengintegrasikan ATS 
yang mereka miliki dengan strategi yang 
melibatkan social media, telah merujuk 
pada pertumbuhan sebesar 35 hingga 
67% pada keseluruhan organisasi 
mereka.

Sosial media kini menjadi kunci dari 
pertumbuhan jumlah dan kualitas 
pelamar kerja. Teknologi telah 
beradaptasi dengan perubahan 
tersebut, mengintegrasikan sosial 
media dengan setiap fungsi rekrutmen, 
membantu perusahaan mereduksi 
cost per hire, mempersingkat proses 
dan meningkatkan jumlah kandidat 
berkualitas. 

Source: Jobvite.com
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lompAtAN e-recruitmeNt di

gArudA
iNdoNesiA

semangat PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda) untuk 
bangkit dan berbenah diri dari masa represif yang 
pernah dialami beberapa tahun sebelum 2006, 
mendorong penyedia jasa penerbangan tersebut 

tampil prima dan bertumbuh pesat mulai 2010. Dan tahun 
2011, adalah permulaan bagi Garuda dalam menggaungkan 
program quantum leap, yang akan terus berlangsung hingga 
tahun 2015. Tujuannya jelas, yakni mewujudkan persepsi 
masyarakat akan Maskapai Garuda sebagai The Best 
International Airlines.

Pelayanan Garuda terus menerus ditingkatkan, tidak hanya 
perbaikan faktor fisik seperti armada dan fasilitas, tetapi 
juga kinerja manajemen dan orang-orang di dalamnya. 
Bisa dikatakan bahwa manusia (right people) dan budaya 
perusahaan (corporate culture) adalah sebagian dari kunci 
pokok keberhasilan ekspansi dan improvisasi Garuda.  

Berbicara mengenai right people, maka proses awal 
yang paling menentukan dalam pembentukannya adalah 
proses rekrutmen. Garuda memiliki tiga skema untuk 
mendapatkan karyawan, yang pertama adalah dengan buy 

tujuAN dAri e-recruitmeNt 
utAmANYA AdAlAh uNtuK 
meNciptAKAN trANspArANsi, 
KemudiAN memudAhKAN perusAhAAN 
uNtuK meNdApAtKAN KArYAwAN YANg 
seseuAi requiremeNt perusAhAAN, 
jugA meNjANgKAu KANdidAt 
BerKuAlifiKAsi di mANApuN mereKA 
BerAdA. 

words: tRi wAHYuni
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”
(pro-hire), borrow, dan build. Prohire 
ataupun borrow, dimaksudkan untuk 
mencari karyawan yang siap pakai untuk 
mengisi kekosongan jabatan atau posisi 
yang signifikan harus ada dalam waktu 
singkat. “Untuk pro-hire, yang kita lebih 
mengutamakan readiness, tidak perlu 
banyak training dan mudah beradaptasi 
sehingga bisa segera menjalankan 
tugasnya,” ungkap Heriyanto Agung 
Putra, EVP Human Capital & Corporate 
Affairs Garuda Indonesia.

Dan khusus untuk kategori build, 
Garuda menyiapkan sebuah pola 
rekruitmen yang tak lagi terbilang 
konvensional. Garuda cukup 
mengerti dan mengikuti dinamika 
perkembangan zaman, termasuk di 
dalamnya teknologi. Tim sumber daya 
manusia memahami benar bahwa 
untuk mendapatkan kandidat terbaik, 
mereka harus menyiapkan cara paling 
efektif dan efisien, salah satunya adalah 
dengan e-Recruitment. Penggunaan 
e-recruitment ini didorong oleh 
bergesernya pola baca masyarakat yang 
lebih fokus ke media digital daripada 
cetak. 

Adapun tujuan dari e-recruitment 
utamanya adalah untuk menciptakan 
transparansi, kemudian memudahkan 
perusahaan untuk mendapatkan 
karyawan yang seseuai requirement 
perusahaan, juga menjangkau kandidat 
berkualifikasi di manapun mereka 
berada. “Tujuan kami bukan hanya 
mendapatkan kandidat yang pintar saja, 
namun right people untuk kualifikasi 
Garuda. Good is not good when better is 
expected,”terang Heri mengutip kalimat 
bijak dari Thomas Fuller.

Penggunaan e-recruitment sudah dimulai 
sejak tahun 2010.  Selama itu pula 
Garuda mengaku telah mendapatkan 
berbagai keuntungan dari proses 
tersebut. Kini tugas departemen 
SDM tidak hanya terpaku pada kertas 
dan rutinitas memilah aplikasi yang 
jumlahnya sangat banyak, sistem 
software telah menggantikan menyortir 
data pelamar. “Yang kami sorting 
adalah hal-hal yang sifatnya mandatory, 
sehingga kami akan mendapatkan 
kandidat sesuai kebutuhan perusahaan. 
Jika tidak begitu,kita akan kewalahan 
karena pelamar sangat banyak dan tidak 
sedikit di antaranya yang “asal” daftar 

saja,” demikian dijelaskan oleh Heri. 
Keuntungan lainnya adalah Garuda juga 
mendapatkan banyak sekali database 
yang sewaktu-waktu bisa dipakai ketika 
diperlukan.

E-recruitment, sebetulnya tidak hanya 
memudahkan Garuda, tetapi juga 
pelamar. Mereka tidak perlu lagi 
melakukan cara tradisional yang selain 
harganya lebih mahal, juga memakan 
waktu lebih lama. Dengan hanya duduk 
di depan komputer, mereka langsung 
bisa mengirimkan aplikasi lamarannya. 
Bagi Garuda sendiri, tantangannya 
adalah bagimana mengomunikasikan 
lowongan kerja kepada sebanyak 
mungkin peminat, sehingga didapatkan 
kandidat yang benar-benar mumpuni. 
Untuk menjawab tantangan tersebut, 
dipakailah sosial media. Official facebook 
dan twitter dikelola oleh Garuda 
untuk menarik minat target karyawan 
yang rata-rata adalah generasi muda, 
termasuk untuk pilot dan cabin 
crew. Khususnya untuk pilot, Garuda 
sebetulnya telah bekerjasama dengan 
beberapa sekolah penerbangan bonafid. 
Selain itu, maskapai ini juga bergabung 
dengan komunitas-komunitas 
pilot sehingga perusahaan dapat 
mendapatkan pilot berkualitas. 
Dari total karyawan Garuda yang 
berjumlah 6.700-an sekitar 30 
persennya adalah generasi Y sehingga 
dibutuhkan treatment khusus untuk 
mengoptimalkan kinerja mereka. Heri 
memaparkan, “ generasi muda itu 
maunya di-challenge, mereka tidak lagi 
terlalu suka bicara prosedur, mereka 
perlu empowerment.” Menyiasati hal 
tersebut, maka disusunlah strategi 
mentoring dan couching dari pimpinan 
(para senior) kepada generasi muda. 
Konsepnya adalah setiap manager 
bertanggung jawab untuk melakukan 
mentoring dan coaching kepada 
stafnya, secara rutin. Bahkan proses 
mentoring dan coaching ini masuk dalam 
performance evaluation, minimal empat 
kali dilakukan selama satu tahun.

Dilihat dari komposisinya, usia dari 
karyawan Garuda memang beragam, 
dimulai dari dibawah 21 tahun hingga di 
atas 50 tahun. Akan tetapi bukan berarti 
perbedaan itu menciptakan gap di 
antara mereka. Dalam bekerja, mereka 
diarahkan kepada visi yang sama oleh 
budaya perusahaan (corporate culture) 

yang dirangkum dalam fly-hi, yakni 
efficient & effective, Loyalty, customer 
centricity, honesty and openness, Integrity. 
Diharapkan, nilai-nilai tersebut dapat 
diimplementasikan secara optimal 
sehingga Garuda mampu bertumbuh 
lebih cepat dibanding perusahaan lain, 
dengan lingkungan kerja yang kondusif 
bagi karyawan.

Transformasi budaya Garuda Indonesia 
memang patut diacungi jempol. 
Banyak sekali pencapaian yang diraih, 
dibuktikan dengan diperolehnya 
berbagai penghargaan, antara lain “The 
Best For Human Capital Initiative 
Culture Development” dari Business 
Review untuk Indonesia Human Capital 
Study 2011 (IHCS). Dan secara umum, 
kontribusi sumber daya manusia yang 
prima tersebut telah mengantarkan 
Garuda sebagai penerima award “The 
Best International Airline” dari Roy 
Morgan pada Maret 2012.

YANg KAmi sortiNg 
AdAlAh hAl-hAl YANg 
sifAtNYA mANdAtorY, 
sehiNggA KAmi 
AKAN meNdApAtKAN 
KANdidAt sesuAi 
KeButuhAN 
perusAhAAN.

19HC MAGAZINE | #1 | NOVEMBER - DESEMBER 2012

- HERIYANTO AP



HC MAGAZINE | #1 | NOVEMBER - DESEMBER 2012

cArA 
l’oreAl 
grAB tAleNt 
di sociAl mediA

words: tRi wAHYuni

part1

20 HC MAGAZINE | #1 | SEPTEMBER - OKTOBER 2012



HC MAGAZINE | #1 | NOVEMBER - DESEMBER 2012

dari sekian banyak motivasi 
tersebut, salah satu yang 
cukup krusial adalah 
perkembangan teknologi, 

termasuk di dalamnya jejaring sosial 
dunia maya. Transformasi terjadi di 
semua departemen termasuk Sumber 
Daya Manusia (SDM), seperti yang 
dilakukan oleh L’Oreal Indonesia 
(L’Oreal).

terdApAt BANYAK 
motiVAsi  BAgi 
seBuAh perusAhAAN 
uNtuK melAKuKAN 
trANsformAsi  dAlAm 
hAl prosedur mAupuN 
sistem KerjANYA. 
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Menyasar pada talent generasi muda, 
L’Oreal memahami betul bahwa 
rekrutmen cara tradisional tidak lagi 
mungkin efektif menjangkau seluruh 
kandidat berkualitas. Oleh karena itu 
berbagai strategi ia lakukan, antara lain 
dengan memanfaatkan sosial media dan 
e-recruitment.

“Anak muda sekarang lebih digital 
savvy, lebih kritis dan praktis, kami 
hadir dengan pendekatan rekrutmen 
yang memfasilitasi hal-hal tersebut,” 
ungkap Yenita Oktora, Recruitment 
& Integration Manager at L’Oreal 
Indonesia.

L’Oreal menggunakan e-recruitment, 
tidak semata-mata karena tren 
penggunaan tools digital meningkat, 
tetapi juga mempertimbangkan unsur 
efektivitas dan efisiensi. Yenita mengaku 
bahwa salah satu pekerjaan paling berat 
dalam proses rekrutmen adalah hal-hal 
yang berhubungan dengan administratif 
dan banyaknya penggunaan kertas, 
baik itu untuk permintaan karyawan, 
pengelolaan CV, proses persetujuan dan 
sebagainya. Sedangkan dengan sistem 

online, kertas-kertas tersebut tidak 
lagi diperlukan dan bahkan proses bisa 
berjalan secara lebih cepat. 

Dari sisi manajemen kandidat, L’Oreal 
sendiri telah memiliki tools yang 
terintegrasi. Database kandidat dari 
berbagai sumber akan masuk dalam 
satu portal sehingga akan sangat 
mudah bagi rekruter untuk melakukan 
monitoring, tracking, seleksi dan 
berkorespondensi dengan kandidat.
Tidak berhenti pada e-recruitment, 
L’Oreal memahami betul bahwa 
Gen - Y tidak dapat dipisahkan dari 
facebook maupun twitter. Menyiasati 
hal tersebut, proses rekrutmen pun 
dikemas dalam official account kedua 
social media tersebut sehingga untuk 
mendaftar pelamar cukup mengunjungi 
facebook fan-page “L’Oreal Indonesia 
Talent Recruitment” ataupun twitter 
melalui akun @LorealtalentID. Sebuah 
terobosan yang atraktif dan tepat 
sasaran mengingat target audien yang 
diinginkan adalah mahasiswa dan 
fresh graduate, untuk mengisi posisi 
Management Trainee atau Insternship 
Program. 

Dengan adanya fasilitas ini, jelas bahwa 
proses rekrutmen akan menjadi lebih 
mudah dan praktis bagi pendaftar. 
“Hanya dengan beberapa klik, pelamar 
sudah bisa melamar ke posisi yang 
ada langsung dari link-link yang kami 
berikan. Praktis dan intergrated,” jelas 
Yenita. Melalui facebook maupun twitter, 
pelamar akan diarahkan pada situs karir 
internasional, tetapi spesifik pada posisi 
yang ia lamar. Selanjutnya, pelamar 
harus mengunggah CV dan mengisi 
data-data yang diperlukan. Setelah 
tahapan tersebut dilalui, status aplikasi 
masih bisa terus terpantau kapan pun si 
pelamar login di situs karir L’Oreal.
L’Oreal pun cukup cerdik dalam 
melakukan pendekatan kepada kaum 
muda, yakni dengan menggunakan 
business game yang diberi nama REVEAL 
(www.reveal-thegame.com) yang salah 
satu fungsinya adalah memberikan 
informasi kepada rekruter mengenai 
kecocokan pemain dengan budaya 
kerja L’Oreal. Terdapat juga Brandstorm, 
yakni business game internasional yang 
memberikan mahasiswa kesempatan 
belajar menjadi brand manager di 
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L’Oreal . Sedangkan untuk talent senior 
dan berpengalaman, L’Oreal memiliki 
pendekatan tersendiri yang lebih 
komplek dan sophisticated.

Social media memang memainkan 
peranan yang cukup penting dalam 
proses rekrutmen L’oreal, meskipun 
persentase kontribusinya tidak 
diketahui secara persis. “Sulit menyebut 
berapa persen kontribusinya, karena 
social media tersebut tidak semata-mata 
difungsikan sebagai alat rekrutmen, 
melainkan juga sebagai sarana branding 
dalam menciptakan citra perusahaan,” 
imbuh Yenita memaparkan. Lalu, apakah 
yang sebetulnya ingin dicapai L’Oreal 
melalui social media-nya? Berikut adalah 
penjelasan dari Yenita,

“Salah satu misi kami di HR adalah 
menjembatani classroom learning Vs 
working life melalui business game dan 
pendekatan kami ke kampus. Social 
media menjadi salah satu media untuk 
mewujudkan misi tersebut”.

Berbekal misi tersebut, maka social 
media dikelola, tidak hanya sebatas 
sebagai alat bantu perekrutan, tetapi 
juga menjadi penghubung komunikasi 
antara L’Oreal dengan talent muda 
secara umum, baik yang mendaftar 
maupun tidak mendaftar untuk menjadi 
karyawan di perusahaan tersebut. 
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Berubah atau tertinggal! Ungkapan ini dapat menggambarkan kondisi yang dihadapi oleh praktisi 
Human Resources (HR) dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Praktisi HR ditantang 
untuk lebih banyak berkontribusi dalam pertumbuhan dan kesuksesan organisasi dengan 
menerapkan kaidah “more with less” menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih 

sedikit.

Salah satu peran utama praktisi HR dimasa depan menurut Dave Ulrich (1997) adalah menjadi business 
partner melalui pengembangan strategi HRM. Media teknologi menjadi alat yang dipilih HR untuk lebih 
berhasil dalam menjalankan perannya sebagai strategic partner di organisasi. Mengutip dari John Sullivan, 
Professor of Human Resources Management Program, San Fransisco yang mengatakan “What is the point 
of HR people taking all day to do tasks that can be completed electronically in minutes? Time shifts are crucial in 
business today which requires live HR service 24 hours a day, year round. You have to do it fast.” 

HR dituntut untuk dapat melakukan perubahan pada fungsinya, yang disebut Lyle Spencer dalam bukunya 
“Reengineering Human Resources” sebagai Total Reengineering. Kembali peran teknologi menjadi kunci 
utama keberhasilan proses reengineering fungsi HR.

Melihat perkembangan teknologi informasi yang terjadi beberapa tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri 
bahwa saat ini social media sedang marak dan menjadi trend terutama di kalangan Gen Y. Beberapa situs 
jejaring sosial yang begitu akrab di telinga kita adalah Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Myspace, dan 
Path. Dilansir dari situs socialbakers.com, pengguna Facebook di Indonesia pada tahun 2012 telah mencapai 
angka 42.2 juta atau terbesar ke-4 di dunia. Sebuah situs tren sosial media, SalingSilang.com, mengestimasi 
pengguna social media di Indonesia bisa mencapai 100 juta pengguna pada tahun 2014. 

Pengaruh social media bagi organisasi khususnya HR bagaikan dua sisi mata uang. Di mana satu sisi 
memiliki dampak positif dan sisi lain memiliki dampak negatif. 

Sisi positif dari social media adalah:
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1. RekRutmen. Pertumbuhan social 
media yang digunakan oleh organisasi 
untuk perekrutan berkembang cukup 
signifikan dari tahun 2009-2011. Hasil 
survey dari Social Recruiting Survey 
2011 (Jobvite), perusahaan yang 
sudah melakukan rekrutmen melalui 
jejaring sosial pada tahun 2009 sebanya 
68%, naik 73.3% di tahun 2010, dan 
meningkat pada tahun 2011 menjadi 
80.2%. Kelebihan menggunakan jejaring 
sosial dibandingkan cara konvensional 
dalam perekrutan karyawan adalah 
lebih cepat, biaya relative murah 
dan aksesnya yang luas. Melalui 
jejaring sosial baik kandidat maupun 
perusahaan dapat saling melihat dan 
menilai kecocokan melalui profil yang 
ditampilkan. LinkedIn adalah jejaring 
sosial yang paling banyak digunakan 
merekrut karyawan, di mana  tahun 
2010 adalah  78% dan  tahun 2011 
menjadi 87%. Fenomena social media 
terus berlanjut, dan kabar paling 
anyarnya adalah sebuah situs yang baru 
diluncurkan pada bulan Maret 2010 
silam, tahun ini melejit dan menjadi 
buah bibir, yakni Pinterest yang disebut-
sebut sebagai “The Next Big Thing Site”. 

2. Duta peRusahaan. Dengan 42,2 
juta jumlah pengguna Facebook dan 
19,5 juta jumlah pengguna Twitter, 
Indonesia merupakan negara dengan 
tingkat penggunaan social media yang 
besar di dunia. HR perlu melihat 
peluang ini sebagai kesempatan untuk 
mendekatkan organisasi dengan 
masyarakat dan pelanggan melalui 
karyawan. The closer you can bring your 
brand to your customers, the better it will 
be for both of you.  Perusahaan swasta 
maupun BUMN mulai menyadari 
kedasyatan dari sosial media. Pada 
acara CEO Breakfast Meeting BUMN 
Marketeers Club, di Jakarta, pada 12 
April 2012, direktur-direktur BUMN 
pun bersepakat untuk menggunakan 
social media sebagai strategi pemasaran. 

3. sosialisasi. Perusahaan dapat 
menggunakan jejaring sosial sebagai 
sarana untuk mensosialisasikan 
informasi yang bersifat umum kepada 
karyawan dengan cepat, penghubung 
dan mendekatkan antar karyawan 
baik yang terpisah domisili kantornya 
maupun dalam lokasi yang sama.

4. mengetahui konDisi kaRyawan 
Dan calon kaRyawan. Dengan 
banyaknya pengguna jejaring sosial 
yang menggunakan situs baik untuk 
menampilkan profil dirinya maupun 
untuk curhat, maka HR dapat 
memanfaatkan kesempatan ini untuk 
mempelajari profil calon karyawannya 
dan juga mengetahui kondisi 
karyawannya saat ini. 

5. pembelajaRan Dan 
pengembangan. Social media bisa 
juga dimanfaatkan untuk menunjang 
program-program pembelajaran dan 
pengembangan kompetensi para 
karyawan dan manager.

Sisi negatif dari social media adalah:
1. Waktu yang dihabiskan karyawan 
untuk berselancar di jejaring sosial 
semakin meningkat, yang pada akhirnya 
mempengaruhi produktifitas kerja 
karyawan yang menurun.
2. Karyawan yang tidak cukup bijak 
dapat ‘curcol’ di jejaring sosial mengenai 
apapun yang terjadi pada dirinya 
dan organisasi, yang tentunya dapat 
mempengaruhi citra perusahaan di 
masyarakat.
3.  Profil yang diposting karyawan di 
jejaring sosial dapat dijadikan sebagai 
personal branding karyawan sekaligus 
company branding. Company branding 
dalam konteks calon karyawan dapat 
melihat peluang atau jalur karir yang 
tersedia di perusahaan tersebut. 
Sayangnya, personal branding ini dapat 
dimanfaatkan bagi perusahaan lain 
untuk ‘membajak’ karyawan.
4. Menurut Edward De Bono, limpahan 
informasi yang dimiliki social media, akan 
membuat orang malas berpikir dan 
berpotensi besar untuk menghentikan 
kreatifitas seseorang. Orang tidak perlu 
mencari data real dan cukup mengutip 
apa yang dikatakan oleh orang lain di 

Internet.

Cara HR menyikapi perkembangan 
social media:
1. Praktisi HR perlu menguasai 
keterampilan dan pengetahuan yang 
berhubungan dengan social media 
agar dapat memanfaatkannya dengan 
maksimal.
2. Kebijakan perusahaan yang jelas 
mengenai penggunaan jejaring sosial 
bagi karyawannya baik di saat jam kerja 
maupun saat di luar jam kerja. Kebijakan 
ini perlu disosialisasikan kepada seluruh 
karyawan baik disampaikan secara lisan, 
tertulis maupun melalui situs resmi 
perusahaan. Kegunaan dari kebijakan 
ini adalah karyawan mengetahui apa 
yang diperbolehkan maupun dilarang 
saat menggunakan jejaring sosial. Juga 
karyawan dapat diberdayakan untuk 
mengkomunikasikan pesan perusahaan 
secara efektif melalui update status di 
jejaring sosial.
3. Memberikan pendidikan dan 
pelatihan bagi karyawan mengenai 
tujuan social media, tanggung jawab 
karyawan terhadap apa yang mereka 
nyatakan, dampak dari personal branding, 
memanfaatkan social media dengan cara 
yang bijak dan menjaga kerahasiaan 
informasi perusahaan.

Dari informasi yang dipaparkan di atas, 
kini pilihan kembali kepada para praktisi 
HR apakah tetap bertahan dengan 
menjalankan praktek kerja konvensional 
atau menjawab tantangan untuk 
beradaptasi, belajar dan berubah. 

*) Prof. Dr. Hora Tjitra, Executive 
Director, Tjitra & associates Consulting 
dan associate Professor for Applied 
Psychology at The Zhejiang University, 
China    @htjitra

*) Yuvina Sari, Pengamat SDM

“

“

hr dituNtut uNtuK dApAt 
melAKuKAN peruBAhAN 

pAdA fuNgsiNYA
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Pada 2025, the Millennial 
generation atau sering kita 

kenal dengan sebutan generasi 
Y (gen Y), akan mengambil alih 

lebih dari 75% tenaga kerja 
Yang ada di semua lini. mau tidak 

mau. meski secara nYata belum 
membuat Perubahan radikal, 

harus diakui kehadiran gen Y ini 
di dunia kerja, sudah mulai kita 

rasakan. PertanYaan besarnYa, 
bagaimana Para Praktisi hr 

berPikir dan bersikaP mengenai 
aligning, engaging, dan 

Motivating terhadaP gen Y?
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Siapa itu Generasi Y
Generasi Y, yang biasanya juga disebut 
sebagai generasi millenium, merupakan 
generasi yang muncul setelah Generasi 
X. Ungkapan Generasi Y itu mulai 
dipakai pada editorial koran besar di 
Amerika Serikat bulan Agustus tahun 
1993. Pada saat itu editor koran 
tersebut sedang membahas para remaja 
yang pada saat itu baru berumur 12 
– 13 tahun, namun memiliki perilaku  
yang berbeda dengan Generasi X. 
Kemudian perusahaan-perusahaan pada 
saat itu mulai mengelompokan anak-
anak yang lahir setelah tahun 1980-an 
sebagai anak-anak Generasi Y. 

Hingga saat ini, apabila kita membaca 
berbagai literatur yang mendiskusikan 
tentang Generasi Y, tidak pernah ada 
suatu kesepakatan kapan generasi 
ini dimulai. Sebahagian literatur 
menetapkan bahwa mereka adalah 
generasi yang lahir di awal tahun 1980-
an, namun banyak juga literatur yang 
menetapkan bahwa generasi ini lahir di 
awal, di tengah bahkan di akhir 1990-an. 
Di berbagai belahan bumi pun, belum 
ada kesepakatan tentang Generasi 
Y ini. Di Australia, para ahli belum 
menyepakati kapan persisnya Generasi 
Y ini muncul dan kapan pula tepatnya 
generasi ini berakhir atau “cut-
off”. Pemerintah Australia sendiri 
melalui Australian Bureau of Statistics, 
menetapkan 1982–2000 sebagai masa 
Generasi Y. 

Lain lagi dengan Canada, hampir semua 

ahli sepakat kalau Generasi Y lahir 
tahun 1982, dan periode akhir dari 
Generasi Y ini pertengahan tahun 1990-
an atau 2000. Walau pun demikian di 
antara semua perbedaan, hampir semua 
literatur sepakat bahwa sebahagaian 
besar Generasi Y, lahir diantara tahun 
1980-an hingga 1990-an. Semua 
literatur juga sepakat bahwa sebahagian 
besar orang tua Generasi Y adalah  
generasi baby boomers, yang mempunyai 
kecenderungan untuk memiliki keluarga 
kecil, sehingga biasanya mereka hanya 
mempunyai kakak atau adik, tidak lebih 
dari 3 orang. Walaupun mereka tidak 
suka, Generasi Y dianggap sebagai 
suksesor dari Generasi X. 

Mengapa Mereka Berbeda ?
Apabila kita memperhatikan perilaku 
atau karakteristik Generasi Y di setiap 
daerah Indonesia, maka kita akan 
melihat karakteristik yang berbeda-
beda, tergantung di mana ia dibesarkan, 
strata ekonomi dan sosial keluarganya. 
Namun secara keseluruhan, kita 
dapat melihat bahwa Generasi Y itu 
sangat terbuka pola komunikasinya 
dibandingkan generasi-generasi 
sebelumnya. 

Mereka juga pemakai media sosial 
yang fanatik dan kehidupannya sangat 
terpengaruh dengan perkembangan 
teknologi. Kita juga bisa melihat di 
setiap provinsi, bahwa mereka lebih 
terbuka dengan pandangan politik dan 
ekonominya sehingga mereka terlihat 
sangat reaktif terhadap perubahan 

lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. 

Dari pengalaman pribadi sebagai 
senior consultant di PPM Manajemen, 
saya melihat bahwa Generasi Y itu 
terlihat lebih concern terhadap ‘wealth’ 
daripada generasi-generasi sebelumnya 
terutama generasi saya, Generasi Baby 
Boomers. Banyak di antara mereka yang 
sudah membuat rencana apa saja yang 
mereka inginkan pada saat mereka baru 
berumur 20-an. Namun definisi mereka 
tentang ‘wealth’ bukan mengacu kepada 
kekayaan material saja. Buat mereka 
hubungan keluarga dan pertemanan 
juga dianggap sebagai bagian dari 
‘wealth’ yang diinginkan. 

Sehingga saya sering bertemu dengan 
Generasi Y, yang pindah perusahaan 
karena perusahaan menuntut mereka 
bekerja lebih dari 12 jam, sehingga 
mereka merasa tidak diberi kesempatan 
untuk membangun kehidupan keluarga 
atau sosial lainnya, seperti apa yang 
mereka inginkan. Bahkan, beberapa di 
antara mereka memutuskan pindah ke 
perusahaan dengan imbal jasa yang lebih 
kecil, karena mereka ingin mempunyai 
waktu yang lebih banyak buat keluarga       
Namun untuk memliliki pandangan 
secara akurat tentang Generasi Y ini, 
ada baiknya kita melihat pendapat 
para ahli yang kompeten. Secara 
internasional ada berbagai pendapat 
yang paling populer mengenal Generasi 
Y.

Pendapat pertama, mengenai generasi 

Mia octa Jalal *)

meNgeNAl siApA itu 
geN Y?
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Y yang perlu diperhatikan adalah 
pendapat penulis William Strauss 
dan Neil Howe yang mencoba 
mendefinisikan generasi-generasi yang 
ada di Amerika dalam buku mereka 
Generations: The History of America’s 
Future, 1584 to 2069 (1991). Teori 
mereka tentang generasi ini banyak 
diambil oleh berbagai penulis journal 
dan buku yang membahas masalah-
masalah antar generasi. Howe and 
Strauss selalu memakai terminologi 
Generasi Millenium bagi Generasi Y, 
karena mereka yakin bahwa anggota 
Generasi Y sangat tidak suka apabila 
mereka diasosiasikan dengan Generasi 
X. 

William Strauss dan Neil Howe juga 
menganggap Generasi Y merupakan 
generasi yang istimewa. Dalam buku 
mereka yang berjudul The Fourth Turning, 
yang ditulis pada tahun 1997, mereka 
banyak menuliskan keyakinan mereka 
ini. Keduanya, berpendapat bahwa 
sejarah modern itu akan selalu berulang 
sendiri setiap 4 siklus sosial, yang setiap 
siklus kurang lebih memakan waktu 80 
sampai 100 tahun. 

Dalam buku tersebut penulis juga 
meyakini bahwa 4 siklus sosial itu selalu 
terjadi dengan urutan yang sama. 
Siklus pertama (High), terjadi pada 
saat manusia melakukan ekspansi 
untuk menggantikan generasi yang 
sebelumnya. Siklus kedua, dinamakan 
sebagai siklus kebangkitan (Awakening). 
Orang-orang pada masa ini lebih 
spiritual dari siklus sebelumnya, 
tapi mereka yang hidup di masa ini 
mempunyai kecenderungan untuk 
memberontak kepada segala sesuatu 
yang yang sudah dibuat mapan oleh 
generasi pertama. 

Pada siklus ketiga yang diberi nama 
sebagai siklus Unraveling, elemen 
individu dan pengelompokan 
mempengaruhi masyarakat sehingga 
timbul berbagai permasalahan yang 
kemudian memicu kebangkitan generasi 
ke-empat. Pada era masyarakat 
mengalami berbagai kesulitan sehingga 

timbul kebutuhan untuk meredefinisi 
lagi struktur, tujuan dan sasaran yang 
sudah ditetapkan dalam masyarakat.
Setiap generasi memiliki karakteristik 
yang berbeda satu sama lain sehingga 
mereka diberi penamaan yang berbeda. 
seperti: Prophet, Nomad, Hero, and 
Artist. Menurut mereka Generasi Y 
merupakan generasi yang dikategorikan 
sebagai Hero, dengan karakteristik 
sangat percaya kepada institusi dan 
kewenangan, terlihat agak konvensional 
akan tetapi sangat berpengaruh. 
Kebanyakan Generasi Y ini dibesarkan 
pada siklus Unraveling dengan proteksi 
yang lebih dari generasi sebelumnya, 
Generasi X. 

Ciri-ciri Generasi Y pada setiap tahap 
kehidupannya akan sangat berbeda. 
Pada saat muda, Generasi Y  ini sangat 
tergantung pada kerjasama kelompok. 
Pada saat mereka mulai dewasa mereka 
akan berubah menjadi orang-orang 
yang akan lebih bersemangat apabila 
bekerja secara berkelompok terutama 
disaat-saat krisis. Pada saat paruh baya, 
mereka akan semakin energetik, berani 
mengambil keputusan dan kebanyakan 
mereka mampu menjadi pemimpin yang 
kuat. Pada saat mereka tua, mereka 
akan menjadi sebagai sekelompok orang 
tua yang mampu memberikan kotribusi 
dan kritikan kepada masyarakat.

Pada tahun 2000, berdasarkan suatu 
penelitian demografis yang sangat luas 
William Strauss dan Neil Howe menulis 
buku yang didekasikan kepada Generasi 

Y dengan diberi judul Millennials Rising: 
The Next Great Generation. Di dalam 
buku ini mereka memakai 1982 dan 
2001 sebagai masa di mana Generasi 
Y mulai dan berakhir. Mereka sangat 
percaya bahwa semua orang yang lulus 
SMA sampai tahun 2000 nanti akan 
sangat berbeda dengan mereka yang 
lulus SMA sebelum dan sesudah masa 
itu, karena orang-orang pada masa itu 
menerima banyak perhatian dari media 
dan perkembangan politik yang mereka 
terima. Bahkan William Strauss dan Neil 
Howe berpendapat bahwa generasi ini 
akan menjadi generasi yang peduli akan 
masalah-masalah kemasyarakatan. 

Jean Twenge, pengarang buku Generation 
Me (2007), mempunyai pendapat 
yang berbeda tentang Generasi Y. 
Menurutnya, Generasi Y dan bersama-
sama Generasi X  termasuk generasi 
yang diberi nama Generation Me. Ia 
berpendapat seperti ini, karena dari 
riset perilaku yang dilakukannya ia 
melihat bahwa generasi ini meningkat 
kecenderungan narcissismnya apabila 
dibandingkan dengan riset yang 
dilakukan terhadap generasi Baby 
Boomers, pada saat mereka remaja 
hingga mereka berumur duapuluhan. 

Dengan dasar penelitian ini, ia 
mempertanyakan pendapat Strauss & 
Howe tentang generasi ini. University 
of Michigan’s secara terus menerus 
sejak tahun 1975 melakukan penelitian 
terhadap para remaja. Hasil penelitian 
mereka memperlihatkan : 

secArA KeseluruhAN, KitA dApAt melihAt 
BAhwA geNerAsi Y itu sANgAt terBuKA polA 

KomuNiKAsiNYA diBANdiNgKAN geNerAsi-
geNerAsi seBelumNYA.
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• Pelajar yang menyatakan kekayaan 
itu penting semakin meningkat setiap 
generasi dari 45% pada Generasi Baby 
Boomers (disurvey pada tahun 1966 
dan 1978), menjadi  70% pada Generasi 
X dan 75% pada Generasi Y atau 
Millennials. 

• Sebaliknya, pelajar yang menyatakan 
bahwa selalu tahu tentang keadaan 
politik semakin menurun setiap 
generasi dari 50% pada Generasi Baby 
Boomers (disurvey pada tahun 1966 
dan 1978), menjadi  39% pada Generasi 
X dan 35% pada Generasi Y atau 
Millennials. 

• 73% Baby Boomers ingin 
mengembangkan filosofi yang bermakna, 
sementara   hanya 45% Generasi Y yang 
mau melakukan hal tersebut.
 
• 33% Baby Boomers mau terlibat 
dengan program membersihkan 
lingkungan dan hanya 33% Generasi Y 
yang mau melakukan hal tersebut.

Praktek Pengelolaan SDM Bagi 
Generasi Y
Apabila kita perhatikan data 
demografi karyawan di perusahaan, 
kita dapat melihat kalau Generasi 
Baby Boomers adalah generasi 
terbesar yang anggotanya sedang 
aktif bekerja. Penelitian dan observasi 
memperlihatkan bahwa Generasi 
Baby Boomers mengidentifikasi atau 
menggambarkan  kekuatan mereka 

adalah pemikiran-pemikiran tentang organisasi, rasa optimisme dan kemauan untuk 
bekerja dengan waktu yang panjang (work long hours). Generasi ini dibesarkan 
di dalam suatu organisasi dengan struktur organisasi yang hierarkhis daripada 
struktur manajemen yang datar di mana kerja sama yang timbul di dalam organisasi 
didasarkan pada tuntutan pekerjaan (teamwork-based job roles).

Sementara Generasi Y, yang mempunyai karateristik yang berbeda dengan Generasi 
Baby Boomers, juga mempunyai harapan yang sangat berbeda kepada perusaaan 
yang memperkerjakan mereka. Secara merata Generasi Y mempunyai pendidikan 
yang lebih baik dari para orang tua, mereka cukup terbiasa dengan teknologi 
bahkan sebahagian mereka sangat ahli dengan teknologi. Mereka ini mempunyai 
kepercayaan diri yang tinggi, mampu mengerjakan beberapa tugas dan selalu 
mempunyai energi yang berlebihan. 

Namun di sisi lain Generasi Y ini sangat membutuhkan interaksi sosial, hasil 
pekerjaan yang dapat dilihat seketika dan keinginan untuk mendapatkan 
pengembangan yang cepat. Kebutuhan-kebutuhan ini yang sering dianggap sebagai 
kelemahan dari Generasi Y oleh kolega mereka yang lebih tua terutama mereka 
yang berasal dari Generasi Baby Boomers.

Berdasarkan pengalaman PPM Manajemen di dalam merekrut Generasi Y, terlihat 
bahwa Generasi Y itu lebih banyak harapannya kepada perusahaan, sehingga 
mereka akan pindah pekerjaan lebih banyak daripada generasi-generasi sebelumnya. 
Untuk menghadapi tantangan ini beberapa perusahaan multinasional sudah 
melakukan riset sosial dan perilaku yang lebih mendalam untuk Generasi Y. 
Institute of Leadership & Management, misalnya, berkolaborasi dengan Ashridge 
Business School melakukan riset tentang kesenjangan antara Generasi Y yang 
direkrut dengan para manajernya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Generasi Y 
sangat menginginkan perusahaan mempunyai sistem yang dapat mengembangkan 
diri mereka, imbal jasa yang baik dan proses coaching yang jelas. Apabila perusahaan 
ingin menggunakan Generasy Y sebagai sumber kompetitif mereka maka 
perusahaan harus menyempurnakan sistem sistem dan proses Human Capital-nya.

Usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh perusahaan di dalam proses akuisisi dan 
mengembangkan Generasi Y, di antaranya adalah :

1. Meredefinisi karakteristik atau ciri ciri karyawan yang diinginkan karena 
Generasi Y memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda. Misalnya, beberapa 
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perusahaan mempunyai kebijakan untuk 
tidak menerima karyawan yang memiliki 
tatto, karena tatto dianggap suatu ciri 
pemberontakan pada suatu institusi. 
Sementara populasi Generasi Y yang 
memiliki tatto ini cukup besar bahkan 
beberapa diantara mereka memiliki 
tatto yang lebih dari 1. Bagi Generasi 
Y sendiri, tatto hanya merupakan suatu 
bentuk komunikasi tentang indentitas 
diri mereka, sehingga banyak di antara 
mereka walaupun memiliki tatto akan 
tetapi berkomitmen pada profesi 
yang dipilih. Atau pandangan bahwa 
tinggal bersama orang tua merupakan 
pertanda ketidak dewasaan. Sementara 
bagi Generasy Y, tinggal bersama orang 
tua merupakan bentuk relasi sosial yang 
ingin dipertahankan karena mereka 
ingin memberi kasih sayang lebih 
banyak kepada oarang tuanya. Sehingga 
banyak di antara mereka yang tinggal 
bersama orang tuanya, namun secara 
ekonomi mereka yang menanggung 
kehidupan oarang tuanya.   

2. Memberikan informasi yang jelas 
tentang organisasi sejak awal proses 
rekrutmen sehingga Generasi Y 
mendapatkan kejelasan kualifikasi apa 
yang dituntut organisasi dari mereka. 
Serta hal-hal yang dapat diberikan 
perusahaan kepada mereka terutama 
sistem pengembangan karir dan 
kompetensi, diri mereka, imbal jasa 
yang baik dan proses coaching yang jelas 
serta iklim kerja di organisasi. 

3. Mempersiapkan lingkungan unit 
kerja yang akan menerima penempatan 

Generasi Y untuk pertama kali. Sehingga para atasan Generasi Y di tempat baru 
memahami perbedaan karakter Generasi Y. Untuk memastikan Generasi Y yang 
baru masuk dapat beradaptasi dengang baik, Goldman Sachs membuat workshop 
bagi para atasan Generasi Y, dengan tujuan mereka bisa memahami dan memenuhi 
kebutuhan Generasi Y akan tanggung jawab yang jelas, umpan balik terhadap kinerja 
mereka dan memberi kesempatan untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan.  

4. Generasi Y juga akan membawa perubahan dalam cara penyelesaian pekerjaan 
karena mereka adalah orang-orang yang sangat suka bekerja dalam kelompok dan 
memakai teknologi lebih banyak dari generasi sebelumnya. Apabila di generasi-
generasi sebelumnya pembagian pekerjaan itu sifatnya individu, maka pada generasi 
ini sebaiknya pembagian pekerjaan diberikan per kelompok sehingga mereka 
mempunyai kebebasan untuk menetapkan tugas masing-masing anggotanya 
berdasarkan kekuatan mereka. Perusahaan juga harus bisa memberikan kebebasan 
kepada mereka untuk menggunakan teknologi dalam bekerja. Apabila mereka 
menganggap tatap muka bukan merupakan suatu hal yang penting, maka berikan 
mereka kesempatan untuk berkomunikasi melalui teknologi.

5. Generasi Y selalu ingin mengetahui pandangan manajemen atau umpan-balik dari 
atasan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Sayangnya, manajemen kinerja 
yang berlaku di perusahaan saat ini, biasanya hanya memberi kesempatan 2 kali 
dalam 1 tahun untuk melakukannya. Kesempatan ini jelas terlalu sedikit dan terlalu 
lama untuk Generasi Y. Mereka selalu ingin tahu apabila pekerjaan mereka berhasil 
dengan baik dan mereka menginginkan adanya umpan-balik saat itu juga. Dari suatu 
penelitian yang dilakukan terhadap pembaca Majalah Manajemn, diketahui bahwa 
para karyawan Generasi Y mengharapkan para atasan mereka mampu memberikan 
tuntutan kerja yang jelas, menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada 
kerja sama kelompok, memberikan umpan balik secepat mungkin, memberikan 
kesempatan penghargaan apabila mereka mampu melakukan suatu tindakan yang 
beresiko tinggi atau berhasil melakukan suatu inovasi.

Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan untuk Mempertahankan 
Generasi Y 
Membuat suatu strategi untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi 
dan bertalenta merupakan suatu sasaran penting bagi manajemen puncak di dalam 
suatu organisasi. Beberapa organisasi telah berhasil membuat suatu strategi untuk  
mempertahankan karyawan terbaik mereka yang berasal dari Generasi Baby 
Boomers. Namun untuk mempertahankan karyawan yang datang dari Generasi Y, 
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organisasi tersebut memerlukan suatu 
pendekatan dan strategi yang sangat 
berbeda. 

Dari paparan di atas, kita dapat melihat 
perbedaan karakteristik di antara 
Generasi Baby Boomers dan Generasi 
Y. Namun isu yang perlu didiskusikan 
berikutnya adalah seberapa jauh 
perbedaan antara Generasi Baby 
Boomers dan Generasi Y. Keterikatan 
seorang karyawan kepada organisasi 
sangat dipengaruhi oleh dimensi-
dimensi kehidupan yang mempengaruhi 
kepuasan bekerja karyawan tersebut 
yang bisa membawa pikiran dan fisik 
mereka ke tempat kerja. 

Guna mengetahui dimensi apa yang 
mendorong para karyawannya untuk 
terikat kepada organisasi, suatu 
organisasi dituntut untuk mencari tahu 
dimensi-dimensi yang membuat seorang 
karyawan terikat atau ingin melepaskan 
diri dari organisasinya (engagement 
drivers and threats). Untuk menyamakan 
pemahaman kita semua mengenai 
engagement drivers and threats, 
sebaiknya diperjelas dulu pengertiannya. 
Engagement drivers adalah dimensi-
dimensi yang meningkatkan persepsi 
seseorang untuk terikat terhadap 
organisasinya, sementara engagement 
threats adalah dimensi-dimensi yang 
menurunkan rasa keterikatan seseorang 
terhadap organisasinya. 

Beberapa  engagement drivers and 
threats yang sering dijadikan dimensi 
pengukuran dalam penelitian tentang 
engangement seperti: kesempatan 
mengembangkan karir, corporate 
social responsibility, kesejahteraan dan 
kesehatan karyawan, reputasi organisasi, 
kesempatan untuk belajar dan 
dikembangkan, manajemen kinerja, gaya 
kepemimpinan manajemen madya dan 
work-life balance. Dari beberapa riset 
yang dilakukan oleh berbagai pihak, 
saya berpendapat bahwa Manajemen 
Kinerja (managing performance) dan 
Kesempatan untuk mengembangkan 
karir (career opportunities) merupakan 
engagement drivers yang paling penting 

sementara engagement threats yang sangat besar pengaruhnya adalah nama 
baik perusahaan (Employer Reputation) dan Manajemen Kinerja (managing 
performance)

Engagement di dalam suatu perusahaan biasanya diukur berdasarkan opini 
seluruh karyawannya dari seluruh unit yang ada di dalam organisasi tanpa 
memperhitungkan perbedaan generasi. Hal seperti itu, bukanlah praktek yang 
baik karena organisasi menjadi tidak sensitif terhadap engagement drivers and 
threats bagi setiap generasi dan bahkan kelompok kerja. 

Sebaiknya suatu organisasi juga tidak mengukur engagement berdasarkan 
dimensi-dimensi yang berhasil membuat organisasi lain mengikat karyawannya. 
Manajer human capital dan para specialist di dalam suatu organisasi mempunyai 
kewajiban untuk mencari dimensi engagement di dalam organisasi, sebab 
dimensi engagement suatu organisasi tidak akan sama dengan organisasi yang 
menjadi pesaingnya maupun organisasi yang menjadi pemimpin di dalam 
industri tersebut. 
Misalnya, apa yang menjadi  engangement drivers dan  threats bagi taxi Blue 
Bird sebagai perusahaan yang memimpin industri taxi tidak akan sama dengan 
drivers dan  threats bagi perusahan perusahaan taxi yang menjadi pesaingnya.

Apabila suatu organisasi sudah berhasil mengidentifikasi engagement drivers 
dan  threats yang menjadi ciri khas bagi  organisasinya, maka manajemen madya 
di organisasi tersebut harus segera memutuskan bagaimana menyempurnakan 
sistem dan poses human capital yang sudah ada. Misalnya, suatu perusahaan 
berhasil mengidentifikasi bahwa salah satu engagement drivers-nya adalah 
perlakukan atasan terhadap bawahannya, maka perusahaan tidak mungkin 
membuat peraturan yang dapat memuaskan setiap orang dari berbagai 
generasi. Hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah meredisain tugas 
setiap atasan dan kemudian memberdayakan mereka agar mampu lebih 
mengenali sumber motivasi bawahannya dan meningkatkan engagement drivers 
mereka. 

Apa yang Perlu Diperhatikan tentang Generasi Y
Di akhir diskusi ini, saya ingin menyampaikan bahwa perbedaan karakteristik 
di antara Generasi Y dengan generasi-generasi sebelumnya cukup besar. 
Generasi Y menuntut beberapa hal dari organisasi yang akan mereka masuki 
atau organisasi tempat mereka bekerja. Generasi Y sangat menginginkan 
perusahaan mempunyai sistem yang dapat mengembangkan diri mereka, imbal 
jasa yang baik dan proses coaching yang jelas. Namun untuk kesuksesan dalam 
mengelola Generasi Y, sebaiknya perusahaan mengenali karakteristik Generasi 
Y yang mereka miliki sehingga manajemen bisa membuat kebijakan human 
capital yang lebih sesuai dengan mereka.

Walaupun beberapa organisasi telah berhasil membuat suatu strategi untuk  
mempertahankan karyawan mereka yang berkinerja tingga dan bertalenta. 
Namun untuk mempertahankan karyawan yang datang dari generasi Y, 
organisasi tersebut memerlukan suatu pendekatan dan strategi yang sangat 
berbeda. Organisasi perlu mengetahui engagement driver mana yang lebih 
mengena bagi organisasi Y sehingga mudah bagi organisasi untuk melakukan 
penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur human capital-nya.   

*) Mia Octa Jalal, Head of PPM Center for Human Capital Development
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Baiklah, saya akan memulai dengan pernyataan, “There is no single way to 
manage different person.” Hal ini juga berlaku bagi para individu yang 
termasuk dalam kategori Generation Y (Gen Y) atau Millenial Generation. 
Walaupun begitu, tentu saja terdapat keserupaan karakter di antara mereka 

sehingga menerima lebel yang sama, yaitu Gen Y. Seperti apakah demografi Gen Y? 
Apakah karakteristik umum mereka? Bagaimana me-manage-nya dalam konteks di 
tempat kerja?

Pertama kali, terminologi Gen Y dipakai dalam editorial Ad Age edisi Agustus 1993 
untuk mediskripsikan remaja Amerika Serikat (AS) setelah Gen X atau mereka 
yang lahir setelah tahun 1981 hingga tahun 1992.
 
Penentuan periode kelahiran Gen Y ini berbeda, tetapi umumnya waktu dimulainya 
sama, yaitu tahun 1982. Di Kanada, tahun 1982 dianggap sebagai tahun pertama 
Gen Y ini lahir dan diakhiri pada pertengahan 1990an atau 2000, bahkan kadang 
hingga akhir 2004. Di Australia, pihak tertentu melihat Gen Y dilahirkan mulai 1982 
hingga 1995, sedangkan pihak lain, termasuk the Australian Bureau of Statistics 
melihat 1982–2000 sebagai periode kelahiran mereka.

Kehidupan Indonesia yang pada periode 1982 hingga 1990an, dalam batas tertentu, 
sebagian besar berorientasi pada gaya hidup negara barat dan AS – boleh dikatakan 
bahwa mayoritas Gen Y-nya yang memiliki kebebasan untuk mengakses sumberdaya 
juga berorientasi pada gaya hidup ini. Agaknya dengan reformasi demokrasi hingga 
kini, di mana kebebasan untuk mengakses sumber daya dan produk tidak dibatasi, 
gaya hidup Gen Y mengalami kristalisi 

Gen Y mempunyai keserupaan karakteristik, yaitu sebagai berikut:

Pertama, unsur narsisme dan percaya diri. Gen Y cenderung lebih memperlihatkan 
narsisme dan percaya diri yang lebih jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 
Pada saat yang bersamaan mereka juga menunjukkan sifat entitlement (rasa hak 
untuk mendapatkan sesuatu) dan penolakan terhadap kesepakatan sosial yang 
tinggi.

Kedua, melek teknologi informatika. Gen Y ini sangat melek teknologi, terutama 
akan teknologi informatika. Banyak dari mereka sejak kecil sudah dikelilingi oleh 
gadget komputer. Survey di AS, ditemukan 97% dari mereka memiliki komputer, 
94% memiliki HP dan 56% memiliki MP3 player, 76% menggunakan sms, 92% 

melakukan multitasking ketika sms, 40% 
mengandalkan TV sebagai sumber berita 
dan 34% dari mereka menggunakan 
Internet. Hal ini memungkinkan mereka 
memiliki pengetahuan umum yang luas 
dan kemampuan komunikasi yang tinggi.

Ketiga, dekat dengan orang tua. 
Menurut suatu survey ternyata 90% 
Gen Y sangat dekat dengan orang tua 
mereka, dibandingkan dengan 40% 
Baby Boomers yang menyatakan hidup 
mereka akan lebih baik tanpa orang tua 
mereka. 

Keempat, kolaborasi. Gen-Y 
lebih terbiasa dengan kerja sama 
dan berkelompok. Mereka lebih 
berkeyakinan untuk tidak meninggalkan 
anggota kelompok mereka. Kolaborasi 
seperti ini tercermin dari kegemarannya 
memiliki teman yang banyak di social 
media seperti Facebook.
 
Kelima, kepedulian akan isu sosial. 
Gen Y lebih peduli akan isu sosial di 
bandingkan dengan generasi pendahulu 
mereka, seperti isu mengenai 
kemiskinan dan lingkungan hidup.

Keenam, batas pekerjaan dan kehidupan 
pribadi. Gen Y cenderung lebih 
membatasi dan mengatur agar ada batas 
antara kehidupan pribadi dan pekerjaan 
mereka.

Melihat keserupaan karakteristik 
Gen Y seperti ini, Human Resources 
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Management Style yang tepat seperti 
apa untuk diterapkan ke mereka supaya 
mereka bisa tampil optimum dan lebih 
produktif di tempat kerja?

Saya setuju dengan sebagian besar 
management style yang diajukan oleh 
Martin Zwilling, CEO dan pendiri 
Startup Professionals, Inc., yaitu:
 
1. Menyediakan real leadership. 
Kepemimpinan yang sejati, penuh 
integritas, dan memimpin dengan 
memberi contoh adalah salah satu 
management tool yang kuat untuk 
Gen Y. Jenis kepemimpinan seperti ini 
dibutuhkan bukan karena mereka tidak 
ingin memjadi pemimpin, tetapi mereka 
terbiasa dengan role model yang tulus 
dari orang tua mereka, sehingga mereka 
memerlukan pemimpin yang hebat lebih 
terdahulu.

2. Beri tantangan. Gen Y perlu diberi 
tugas yang menantang di mana mereka 
bisa belajar dan menemukan hal yang 
baru. Mereka juga menginginkan 
pertumbuhan dalam karir mereka.

3. Rubah hubungan kerja. Gen Y 
mempunyai kecenderungan untuk 
memperlakukan rekan kerja dan 
atasanya sebagai sahabat atau orang 
yang setara dan menolak system hirarki 
yang ketat. 

4. Membuat tempat kerja 
menyenangkan. Pernah tahu tentang 
Zappos dan Seattle’s Pike Place Market? 

Kedua perusahaan terkenal dengan 
management style-nya yang bekerja 
sambil bermain. Kayaknya cara seperti 
ini juga mengena untuk Gen Y.

5. Perlakukan dengan hormat. Sikap 
ini penting ditunjukkan pada setiap 
orang, khususnya Gen Y. Mereka 
mengharapkan setiap idea dan 
pekerjaannya dihargai, walaupun 
mereka masih pemula. Sesuai dengan 
sifat mereka, bahwa mereka senang 
dengan pujian dan dan diperlakukan 
sebagai orang penting.

6. Bersikap flexibel. Ini merupakan 
kata kunci dari inti Human Resources 
Management Style untuk Gen Y. Sekali 
lagi, walaupun mereka mempunyai 
keserupaan karakter, tetapi setiap 
individu dari mereka juga unik maka 
management style perlu disesuaikan 
untuk individu yang berbeda. Flexibel 
dalam pengertian yang lain adalah 
mencakup jadwal dan tempat kerja. 

Mark Zuckerberg, pendiri Facebook 
dan seorang Gen Y yang lahir pada 14 
Mei 1984 pernah berkata, “In terms 
of doing work and in terms of learning 
and evolving as a person, you just grow 
more when you get more people’s 
perspectives...” Begitu juga untuk 
keberhasilan dalam me-manage Gen 
Y, Human Resources Management 
Style kita akan tepat guna jika kita me-
manage dari sudut perspektif Gen Y itu 
sendiri.

*) Dr. Beni Bevly adalah business 
consultant dan trainer antara AS dan 
Indonesia, pendiri San Francisco School 
di Jakarta yang menawarkan program 
business professional certification. Ia 
bisa dihubungi di BeniBevly.com atau 
BeniBevly@yahoo.com.  
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saya diundang oleh salah satu bank 
yang berkembang sangat pesat 
dalam waktu yang sangat singkat. 
Undangan ini adalah undangan 

spesial karena saya diminta untuk 
memberikan pengarahan dan saran 
kepada tim manajemen di organisasi 
tersebut dalam rangka negosiasi 
Perjanjian Kerja Bersama. Dalam 
pengamatan saya, ada beberapa hal yang 
sangat menarik yang timbul dari diskusi-
diskusi antara Manajemen dan Serikat 
Pekerja (SP), khususnya menyangkut 
masalah kompensasi dan benefit di 
suatu perusahaan. Menjadi lebih relevan, 
setelah masuknya Generasi Y ke dalam 
task force.

1. Pertama, pengertian mengenai Total 
Rewards di mata karyawan di Indonesia 
masih sangat buruk. Di mana rata-rata 
karyawan masih cenderung melihat 
komponen cash dan non-cash sebagai 
suatu komponen kompensasi yang 
terpisah. Dari diskusi yang saya amati, 
saya mendapatkan gambaran bahwa 
karyawan cenderung lebih menghargai 
komponen kompensasi yang bersifat 
cash (tunai) dibandingkan dengan 
komponen yang bersifat non-cash (non 
tunai).  Komponen cash yang indirect 
seperti asuransi kesehatan, pensiun, 
hingga training masih cenderung di 
nomer duakan oleh karyawan dibanding 
dengan komponen-komponen cash 
seperti kenaikan gaji karyawan.

Dari sisi lain, dapat disimpulkan bahwa 
edukasi mengenai Total Rewards kepada 
karyawan masih sangat terbatas 
di kebanyakan perusahaan. Suatu 

gambaran mengenai “Total Rewards 
Statement” saya rasa akan sangat 
memberikan edukasi kepada karyawan 
dan sekaligus memberikan proteksi 
retensi yang sangat bermanfaat bagi 
perusahaan.

2. Kedua, komposisi tenaga kerja 
sudah mulai memberikan pengaruh yang 
beragam di mana perusahaan mulai 
menghadapi tuntutan yang berbeda 
dari generasi yang berbeda. Dari 
yang saya amati, di bank yang tumbuh 
pesat tersebut, ada generasi yang 
menghendaki fasilitas kesehatan paska 
pensiun agar diperhatikan sementara 
pada generasi muda (Gen Y) yang 
cenderung menghendaki komponen-
komponen cash dan kemerataan 
kesempatan akan career development 
agar lebih diperhatikan.

3. Ketiga, kebutuhan akan flexible 
benefit semakin diharapkan, di mana 
mulai timbul dorongan kepada 
manajemen untuk membiarkan 
karyawan agar dapat memiliki hak 
opsi agar beberapa benefit dapat 
diambil dalam bentuk cash seperti 
usulan menguangkan bentuk benefit 
(penghargaan masa kerja, penghargaan 
mengajar, bahkan pertanyaan apakah 
cuti dapat diuangkan). Kedepannya 
trend flexible benefit akan semakin 
menonjol dengan semakin beragamnya 
komposisi generasi tenaga kerja dan 
bergamnya bisnis.

4. Keempat, keberagaman segmen 
bisnis di perusahaan akan semakin 
mendorong perusahaan untuk dapat 

menerapkan pola dan jenis kompensasi 
yang berbeda untuk bisnis yang 
berbeda. Dalam beberapa kasus, kita 
tidak dapat memaksakan bisnis yang 
baru berkembang memiliki standard 
kompensasi yang sama dengan bisnis 
yang sudah berhasil meskipun kedua 
bisnis tersebut bernaung di dalam 
perusahaan yang sama. 

Banyak sekali perusahaan yang terpaksa 
gulung tikar karena menerapkan cross 
subsidy di internal perusahaan antara 
bisnis yang sudah maju dan bisnis yang 
baru berkembang. Otonomi bisnis dan 
implementasinya dalam kompensasi, 
saya rasa harus dilakukan di suatu 
perusahaan. 

5. Kelima, kebutuhan akan kejelasan 
filosofi kompensasi yang kuat di 
perusahaan. Perusahaan semakin 

dApAt disimpulKAN 
BAhwA eduKAsi meNgeNAi 
totAl rewArds KepAdA 
KArYAwAN mAsih sANgAt 
terBAtAs di KeBANYAKAN 
perusAhAAN.
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dituntut untuk mengirimkan pesan 
secara jelas kepada karyawannya 
untuk mensinergikan investasi yang 
dikeluarkan perusahaan di dalam 
bentuk kompensasi dan benefit terhadap 
perilaku yang diharapan tumbuh subur 
di perusahaan. 

Jika perusahaan menginginkan team-
work yang solid, maka sebaiknya 
perusahaan memberikan insentif 
yang menghargai team-work. Begitu 
seterusnya jika perusahaan menghargai 
people development, atau menghidupkan 
nilai-nilai perusahaan, sudah sepantasnya 
perusahaan mencerminkannya dengan 
memberikan rewards yang sesuai dan 
dapat memotivasi nilai-nilai dan perilaku 
yang diharapkan.

6. Keenam, tuntutan agar perusahaan 
semakin transparan di dalam praktek-
praktek kompensasi yang diberikan. 
Ke depan, perusahaan akan semakin 
dituntut untuk menjelaskan filosofi 
kompensasinya, kejelasan alokasi budget 
untuk kompensasi dan benefitnya, 
bagaimana manajemen menentukan 

standard skala gaji dan penyesuaian 
gajinya secara terbuka. 

Lebih jauh lagi tuntutan agar job 
grading dan skala gaji di-posting secara 
terbuka sehingga masing-masing 
karyawan memahami di mana posisi 
grade dan gaji meraka di dalam skala 
gaji. Bagi perusahaan yang belum siap 
menghadapi keterbukaan ini, maka 
manajemen akan sangat merasa berat 
dalam menerapkan pola keterbukaan 
ini. 

Taruhannya, beberapa karyawan yang 
merasa kecewa akan segera hengkang 
dari perusahaan. Taruhan berikutnya, 
karyawan akan menghadapi aspirasi 
kolektif yang biasanya disuarakan 
melalui jalur negosiasi serikat pekerja 
yang akan membandingkan skala gaji 
perusahaan terhadap skala gaji dan 
informasi lainnya yang didapatkan oleh 
karyawan atau data-data serikat pekerja 
yang didapatkan dari luar. 

Dijaman keterbukaan informasi seperti 
sekarang ini, sudah sewajarnya jika 

perusahaan bersikap terbuka untuk 
berbagai hal. Termasuk, terbuka dalam 
batas-batas kewajaran mengenai 
praktek manajemen kompensasi yang 
berlaku di perusahaan.

Akhirnya, cepat atau lambat perusahaan 
akan menghadapi salah satu atau 
beberapa tantangan ke depan yang 
berkaitan dengan masalah manajemen 
kompensasi di atas. Tugas menata dan 
membuat strategi kompensasi bukanlah 
tanggung jawab bagian kompensasi dan 
benefit atau orang HR saja, melainkan 
harus benar-benar dipahami, bahwa ini 
adalah merupakan tanggung jawab HR 
dan manajemen perusahaan. 

Manajemen yang baik akan meluangkan 
waktu untuk duduk bersama HR, 
setidaknya beberapa kali setahun untuk 
bersama-sama mengevaluasi pemberian 
kompensasi dan benefit di perusahaan.  

*) N. Krisbiyanto, Partner of 
PortalHR  @krisbi27
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rieke, 26, bekerja di sebuah 
perusahaan startup digital dan 
menjadi seorang trainer part 
time pada akhir pekan maupun 

seusai jam kerja. Dia sudah terbiasa 
mandiri sejak masih kuliah dan bahkan 
sudah membiayai adiknya yang masih 
sekolah. Rajin, pekerja keras, adalah 
label-label yang disematkan teman-
temannya kepada Rieke. 

Dia juga sangat suka datang ke acara-
acara untuk networking dan sangat 
exist di jejaring sosial. Baru-baru ini 
Rieke juga mendaftarkan dirinya pada 
suatu acara kompetisi idol hanya 
karena tertantang. “Nekad ya gue, abis 
di #challenge sih,” katanya kepada saya, 
sambil menceritakan bahwa tantangan 
itu diterimanya melalui situs jejaring 
sosial Twitter.

Helen (26) mempunyai double major. 
Dia lulusan Fakultas Eknonomi 
Universitas Indonesia dan mengambil 
jurusan seni di ITB. Sambil bekerja di 
sebuah perusahaan multinational yang 
bergerak di industri digital, Helen 
mengembangkan talentanya di bidang 
design dengan menjual jasa merancang 
pakaian serta menggunakan waktu 
senggangnya yang lain untuk merintis 
perusahaan di bidang riset yang juga 
me-leverage minat dan kemampuannya 
yang lain. 

“Gue malu ama temen-temen gue kalau 

gue kerja ama orang. Satu-satunya 
masalah ama kerjaan gue ini adalah 
gue masih kerja sama orang. Tujuan gue 
udah jelas, ingin menjadi entrepreneur,” 
ujar Helen yang tidak terlalu bangga 
walaupun gajinya di perusahaan 
multinasional saat ini sudah menyamai 
orang-orang yang bekerja lebih dari 
10 tahun dan dibanjiri fasilitas jangka 
panjang oleh perusahaan.

Anita (25), fotografer, PR executive 
sebuah perusahaan, sangat suka 
travelling. Banyak tawaran pekerjaan 
datang padanya karena namanya 
cenderung lebih exist dibanding 
teman-temannya---hal ini wajar karena 
profesinya sebagai PR serta banyak 
pemuatan media---tetapi tidak satu pun 
yang digubrisnya. Malah dia mengaku 
langsung men-delete email yang berupa 
tawaran pekerjaan. 

“Bekerja di sini menyenangkan, kami 
berteman baik dengan rekan-rekan 
kerja. Gue juga bisa menyalurkan hobby 
travelling dan fotografi. You can’t find any 
workplace like this,” kata Anita sambil 
menambahkan betapa penting baginya 
mendapatkan meaning dari apa yang 
dikerjakan bukan hanya mendapatkan 
penghasilan.

Rieke, Helen, dan Anita dalam tulisan 
ini memang bukan nama sebenarnya, 
tetapi mereka adalah real people 
dan pengalaman mereka mewakili 

karakteristik generasi mereka. Generasi 
Y atau Generasi Millenials (yang lahir 
tahun 1980-an) mempunyai sifat-
sifat yang berbeda dengan generasi 
sebelumnya. Mereka cenderung lebih 
percaya diri, suka tampil, suka tantangan, 
dan mempunyai keinginan berprestasi 
yang sangat tinggi, setidaknya ini 
beberapa hal tentang kelompok usia ini 
yang membuat saya pribadi sangat suka 
bekerja sama dengan mereka.

Dari pengalaman saya sendiri serta dari 
berbagai literatur saya menyimpulkan 
beberapa karakteristik Gen Y, yang 
juga kemudian dibawa ke tempat kerja, 
seperti di bawah ini:

1. Percaya diri, Suka Tampil, Suka 
Unjuk Gigi. Hal ini sesuai dengan era 
digital/social media yang merupakan 
era dimana mereka tumbuh dewasa 
sehingga sudah menjadi hal yang natural 
bagi mereka untuk suka tampil dan 
menunjukkan kemampuan mereka di 
dunia yang semakin terhubung.

2. Suka belajar, selalu ingin berprestasi, 
selalu ingin menjadi lebih baik. Meskipun 
mereka sangat percaya diri, bukan 
berarti mereka tidak ingin menjadi lebih 
baik. Mereka senang belajar hal baru, 
sharing session di perusahaan adalah 
sesuatu yang mereka minati, dan selalu 
terpacu untuk berprestasi.

3. Suka tantangan, berani berkompetisi, 
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berani bermimpi. Generasi ini tumbuh 
dalam era pertunjukan kompetisi 
serta banyak nasihat tentang mengejar 
passion dan impian. Dibanding generasi 
sebelumnya, gen Y cenderung lebih 
suka tantangan, kompetisi, dan mencari 
passion dan impian mereka sejak awal.

4. Suka perhatian, ingin merasa 
spesial. Era digital juga ditandai 
dengan perebutan perhatian di antara 
banjirnya informasi. Mereka tumbuh 
dalam lingkungan seperti itu, sehingga 
perhatian sedikit pun menjadi sesuatu 
yang penting.

5. Sangat kritis, selalu bertanya mengapa. 
Apabila memberi tugas kepada Gen 
Y, jelaskanlah kepada mereka alasan 
di balik tugas tersebut. Perlu juga bagi 
mereka mengetahui gambaran besar 
(big pictures) dari kebijakan-kebijakan 
perusahaan.

Beberapa tahun yang lalu mereka adalah 
pendatang baru di panggung dunia kerja, 
makhluk seksi yang menarik perhatian. 
Para ilmuwan meneliti mereka. Bos-bos 
mengeluhkan ulah mereka. Media-media 
mengupas mereka. Tanpa kita sadari, 
perlahan tapi pasti, masa itu segera 
berakhir. Generasi Millenials bukan 
lagi pendatang baru, mereka semakin 
menunjukkan dominansi mereka di 
dunia bisnis dan dunia kerja. Mereka, 
mungkin bisa dikatakan, adalah pemilik 
era ini.

Apabila dulu mereka---sebagai pendatang baru---harus ikut kita, kini yang 
terjadi adalah sebaliknya. Kitalah yang harus ikut mereka, apabila kita tidak 
ingin ketinggalan. Mereka yang menentukan apa yang keren dan apa yang tidak. 
Sesungguhnya sesuatu hanya keren apabila menurut mereka keren.
Semakin besarnya pengaruh mereka menandai sebuah era baru dalam dunia karir 
yang saya garis bawahi memiliki beberapa point sebagai berikut:

1. Tren ketidakpastian dan term karir yang lebih pendek; akan semakin jarang orang 
yang bekerja dalam waktu yang panjang, semakin banyak orang yang berpindah 
pekerjaan dalam waktu yang singkat. Majalah Fast Company edisi Februari 2012 
menyebut masa karir di suatu pekerjaan rata-rata 4 tahun, karena itu tidak 
zamannya lagi untuk membuat perencanaan karir hingga 20 tahun seperti di masa 
lalu.

2. Tren multiple job/careers; semakin banyak profesional yang mempunyai beberapa 
pekerjaan maupun karir yang berbeda, baik freelance maupun mempunyai usaha 
sendiri. Hal ini dimudahkan dan dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi 
yang memfasilitasi serta pada saat yang sama memberikan banyak peluang baru.  

3. Tren social media entrepreneurship. Menurut Yuswohady, salah satu dari 5 
pergeseran besar dalam Landscape Social Media Indonesia adalah akan banyak 
bertumbuhnya para social media entrepreneur, yaitu para pebisnis dadakan yang 
memanfaatkan kebutuhan content yang besar di era social media khususnya oleh 
perusahaan. Menurut Yuswohady ini adalah cara cerdas untuk menjadi entrepreneur 
di mana hanya dibutuhkan modal otak. Your brain is your Factory, demikian slogannya.

4. Tren personal branding. Sesuai dengan eranya, usaha-usaha personal branding 
khususnya di media digital pun semakin menjadi keharusan. Ini sudah merupakan 
sesuatu yang biasa dilakukan Gen Y, tetapi mungkin generasi-generasi yang lebih 
dewasa malah belum menyadarinya.
Beberapa tren di atas saat ini masih terbilang baru, namun dalam waktu singkat 
akan membesar dan terus membesar (snowballing). Apakah Anda sudah siap untuk 
tinggal di dunia Gen Y? 

*) Meisia Chandra, Editor in Chief PortalHR @mei168
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karyawannya yang paling muda di 
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di sebuah situs tentang Human 
Resources Management, Inc.
com, Tom Searcy, penulis dan 
konsultan bisnis mengungkap 

beberapa hal mengenai Gen Y yang 
perlu dijadikan pertimbangan bagi para 
eksekutif atau pemimpin yang sudah 
senior dalam mengatur mereka. 

Dan dalam lingkungan kerja (working 
environment) yang bervariasi seperti 
sekarang ini, penting bagi setiap pihak 
untuk memahami pemikiran rekan 
kerjanya. Dan tidak hanya para kaum 
muda yang bisa belajar dari para senior, 
tetapi juga sebaliknya. Senior manager 
atau eksekutif dapat belajar dari “aturan 
main” yang ditetapkan oleh para 
generasi muda. 

Berikut adalah beberapa hal yang harus 
dipahami generasi senior dari generasi 
yang lebih muda :

1. “why” Really Matters
Di balik segala aktivitas yang mereka 
lakukan, mereka memerlukan adanya 
sebuah alasan, motivasi atau visi besar 
yang akan mereka capai. Dengan 
demikian, penting bagi para senior 
untuk menjadi lebih sabar dan mau 
menjawab pertanyaan mereka. Mengerti 
“kenapa”, akan mendorong generasi 
muda untuk bergerak cepat dan cerdas 
meneyelesaikan tugas-tugasnya.

2. ABC : Always Be Clarifying
Generasi muda jaman sekarang hampir 
semuanya memiliki kosa kata, kalimat 
atau jargon yang hanya dimengerti 
oleh generasi mereka. Penting bagi 

senior atau generasi pendahulu untuk 
mengerti jargon tersebut agar tidak 
terjadi salah paham. 

3. Stop Being Scared of 
technology
Generasi muda sangat dekat dengan 
teknologi yang kini tak lagi dipandang 
mahal atau menakutkan. Penggunaan 
teknologi yang rumit atau kesalahan 
sistem ERP tidak lagi menjadi momok 
bagi generasi muda. Justru kepiawaian 
mereka memanfaatkan teknologi ini 
akan membantu perusahaan untuk lebih 
berkembang. Jadi tidak ada salahnya 
para senior belajar tentang ini dari para 
generasi muda.

4. Communicate Frequently and 
Briefly
Tidak seperti sekarang, dahulu 
komunikasi internal perusahaan adalah 
hal yang jarang dilakukan. Komunikasi 
antara eksekutif dengan staff mungkin 
hanya dilakukan saat meeting saja. 
Sedangkan sekarang, komunikasi tidak 
lagi terbatas hanya dengan face to 
face communication melainkan bisa 
dengan pesan teks, email, chatting dan 
sebagainya. 

5. Vary Your Language And 
Method
Dalam marketing, ada semacam konsep 
bahwa kita harus berusaha menjangkau 
calon konsumen, dengan cara apapun 
yang diinginkan si calon konsumen 
tersebut. Hal yang sama bisa diterapkan 
dalam hubungan senior dengan 
generasi muda. Banyak alat komunikasi 
yang dapat digunakan senior untuk 
menjangkau si gen Y, mulai dari bicara 
langsung hingga menggunakan teks. 
Itu juga berarti bahwa senior harus 
beradaptasi dengan teknologi yang 
digunakan kaum muda. Pakailah metode 
berkomunikasi yang lazim mereka 
lakukan.

6. Explain Your Rules
Beberapa perusahaan menerapkan 
berbagai macam peraturan yang 
mungkin tidak terlihat relevan dengan 
pekerjaan, misalnya harus memakai 
pakaian formal, tidak boleh membuka 
Facebook dan sebagainya. Dan untuk 
hal-hal tersebut, perusahaan harus 
memberikan penjelasan yang masuk 
akal bagi generasi muda. Jika tidak, 
mudah saja bagi si Gen Y untuk mencari 
alternatif tempat kerja yang lain. 

seKArANg, KomuNiKAsi tidAK lAgi terBAtAs hANYA 
deNgAN fAce to fAce commuNicAtioN melAiNKAN BisA 
deNgAN pesAN teKs, emAil, chAttiNg dAN seBAgAiNYA. 
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dalam suatu lingkungan kerja yang terdapat multi-
generation di dalamnya, terkadang perbedaan pola 
pikir dan perilaku dalam perusahaan menjadi isu 
penting yang harus diperbincangkan. Satu sama lain 

harus bisa belajar dari perilaku rekan  lainnya, termasuk para 
Gen Y juga dapat belajar dari kebiasaan, pola pikir maupun 
perilaku para senior di perusahaan.

1. wake up Earlier
Di dunia kerja, setiap orang diwajibkan untuk mengikuti 
schedule yang berlaku. Berbeda dengan jadwal-jadwal yang 
dimiliki generasi muda ini ketika kuliah atau sekolah, maka 
di dunia kerja yang dibutuhkan tidak hanya sekedar datang, 
tetapi juga selalu melek akan pekerjaan yang telah menjadi 
tanggung jawabnya. Di kantor, biasanya orang menilai 
kehadiran dengan melihat pada berapa kali kita absen, 
sedangkan performance lebih dilihat peningkatannya.

2. Details Matter
Ejaan, tata bahasa, dan struktur komunikasi adalah 
sangat penting di mata generasi senior. Ketika kita hanya 
mengatakan “Mereka pasti tahulah apa yang saya maksud”, 
hal itu sebetulnya masih sangat dangkal. Perlu sesuatu yang 
detail agar terhindar dari kesalahan yang lebih besar.

3. Experience trumps Education
Berhadapan dengan para senior, yang menjadi sorotan bukan 
lagi apa titel orang tua kita, gelar kita, tetapi lebih kepada 
pengalaman kerja yang kita miliki. Mereka, para senior, tidak 
akan cukup peduli dengan prestasi di kelas tetapi apakah kita 
memiliki pengalaman di dunia kerja atau tidak, misalnya saja 
internship dan personal experience.

4. never Be too Good to Get the Coffee.
Tidak peduli generasi apa saja, kadang-kadang hal-hal kecil 
seperti membawakan air minum untuk rekan kerja ketika 
meeting, mengosongkan dishwasher di ruang istirahat, atau 
membuatkan kopi untuk temannya, masih saja menjadi 
nilai tambah. Para senior memperhatikan pada hal-hal kecil 
semacam itu, dan  memberikan penilaian positif jika kita 

melakukannya.

5. Commitments Mean More than Just “Best 
Effort
Komitmen adalah hal yang sangat krusial yang menjadi 
pertimbangan para senior. Mereka tidak akan begitu saja 
menerima jawaban, “Akan aku lakukan sebaik mungkin”, 
tetapi lebih kepada apakah kita berkomitmen untuk 
mengerjakan tugas itu sesuai keinginan mereka. 

6. Multitask, Yes; Multi-think, no
Ketika kita bebicara di telephone sembari berjalan, itu bisa 
dikatakan sebagai multitasking. Tetapi ketika kita mengikuti 
meeting sambil mengerjakan tugas yang lain, maka itu tidak 
lagi hanya sekedar multi-tasking tetapi multi-thinking, dan itu 
harus dihindari jika kita ingin mendapat apresiasi dari para 
senior.

7. organization is Speed
Menjadi bagian dari organisasi, tujuan utamanya adalah 
mempercepat pertumbuhan organisasi tersebut dan bukan 
menghambatnya. Yang perlu dilakukan oleh generasi muda 
adalah mengikuti prosedur perusahaan, menggunakan 
formulir yang disediakan ketika mengambil cuti atau 
persetujuan lain, juga menggunakan bentuk komunikasi yang 
paling efektif agar organisasi bisa tumbuh dengan cepat.

8. “why?” is Fine For Context, But not For 
Choice.
Sering kali kaum muda bertanya-tanya “kenapa?” untuk 
segala jenis kebijakan, peraturan atau  tugas yang harus 
mereka kerjakan. Bertanya memang tidak ada salahnya, 
tetapi jika kita mendapati jawaban yang tidak sesuai dengan 
keinginan kita, bukan berarti kita memiliki kebebasan untuk 
memilih untuk melakukan atau tidak melakukan tugas 
tersebut. Kecuali tugas yang diberikan adalah illegal, tidak 
bermoral atau sejenisnya, maka seharusnya jawaban dari 
para senior atas pertanyaan kita memberikan sedikit saja 
impact terhadap kinerja kita. 
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Catatan harian itu sudah 
beberapa kali disempurnakan. 
Dan “Menulis buku”  ada 
dalam  daftar aktifitas kalau 

saya pensiun nanti. Buku  yang berkisah 
tentang perjalanan karier mengelola 
Sumber Daya manusia.

Belum sempat terealisir, muncul ide 
lain lagi. Dari berbagai diskusi dengan 
teman-teman di PortalHR,  Malla Latief 
dan Meisia Chandra, saya diminta 
untuk menjajagi juga kemungkinan 
untuk menulis kisah itu di Blog. Tertarik 
dengan kemungkinan ini, saya mulai 
membuka berbagai personal blog yang 
saya ketahui, mempelajari apa yang 
dituliskan di sana. 

Dan kesan pertama yang muncul: belum 
berani, terutama karena blog yang saya 
simak milik blogger yang sudah punya 
jam terbang tinggi.

Putriku jadi challenger

Suatu hari saya berbincang-bincang 
dengan putriku, Eka, tentang Social 
Media, dan meminta saran sekaligus 
kesediaan dia untuk mendesign blog 
karena saya ingin memulainya. 

Reaksi Eka begitu alami, sederhana 
tapi juga mengagetkan, “Bapa rencana 
membuat blog? Ngomong-ngomong 
selama ini berapa sering status 
Facebooknya di-update?”

Agak gelagapan dengan pertanyaan itu, 
tapi jawab saya, “Jarang.”

Dengan suara pasti dia pun lantas 
menjawab, “Kalau begitu lupakan saja ide 
untuk membuat blog.”

Tidak bisa menerima komentar seperti 
itu saya pun merubah pembicaraan 
menjadi diskusi, “Tapi kalau saya terus 
berkeinginan untuk membuat blog, karena 
ingin membagi pengalaman di sana, 
apakah memang tidak bisa, hanya karena 
jarang update status di Facebook?”

Eka pun mulai dengan memberikan 
saran singkat, “Kita diskusikan lagi ide 
ini kalau bapa sudah yakin akan menulis 
secara teratur di blog. Kesinambungan 
yang harus dijamin.”

Orang-orang bijak sering mengatakan, 

“Mengajukan pertanyaan adalah awal 
yang tepat untuk pengambilan sebuah 
keputusan.” 

Untuk menerima tantangan Eka, saya 
memutuskan untuk mulai membuat 
daftar cerita kalau saya akan mulai 
menulis. Ternyata saya sendiri juga kaget 
karena dalam waktu singkat saya sudah 
bisa menemukan 50 judul cerita.

Langkah pertama dari 
perjalanan sejuta kilometer

Teman-teman dari PortalHR saya 
hubungi untuk mendiskusikan berbagai 
hal yang penting, sambil menggali 
pengalaman mereka dalam Social Media. 
Diantaranya:

• Bagaimana membuat design Blog?

• Siapa target pembaca dan materi apa 
yang menarik mereka?

• Apa yang saya harapkan untuk 
diingat oleh pembaca saat mencari dan 
membaca isi blog saya? Personal Brand 
seperti apa yang ingin saya kedepankan?

• Frekuensi penulisan: berapa kali 
sebulan/seminggu dan jam berapa?

• Bagaimana memberitahu masyarakat 
kalau saya sudah punya blog?

• Bagaimana memberitahu calon 
pembaca kalau hari ini ada posting 
baru?

Persiapan pun dimatangkan, dan pada 
tanggal 11-11-11 telah diluncurkan blog: 
www.josefbataona.com. Bersamaan 

dengan itu diluncurkan twitter account 
@josefbataona guna menunjang blog ini.

Tanggal 10 Oktober lalu,  telah genap 
11 bulan kehadiran blog: 
www.josefbataona.com. Data Google 
Analytics dibawah jelas memperlihatkan 
progress 180 hari sampai tanggal 10 
Oktober 2012.

Data tersebut memperlihatkan:
• 5.378 orang telah mengunjungi blog
• 11.526 kunjungan ke blog 
• 30.707 jumlah halaman yang dibaca 
   di blog
• 2.66 rata2 halaman yang dibaca setiap 
   kunjungan 
• 04:33 menit rata2 setiap kali 
   berkunjung.

Ini ditunjang oleh twitter @
josefbataona yang diluncurkan pada 
saat yang bersamaan dengan progress 
sejauh ini:
• 1.673 followers
• 3.392 tweets
 
Yang menarik, kunjungan terbanyak 
dalam sehari ke blog adalah di tanggal 
8 Mei sebanyak 148 kunjungan ke blog, 
dengan posting: Siapa Yang menangis 
kalau engkau pergi ?

Bagaimana saya mengelola 
waktu untuk Social Media

Pertanyaan ini sering dimunculkan, 
mengingat kesibukan kerja saya. Setiap 
waktu luang adalah peluang emas untuk 
menulis atau sekedar mencatat ide-ide 
penulisan.

Rata-rata 2 sampai 3 jam sehari saya 

Launching Blog JosefBataona.com di Kantor PortalHR

53HC MAGAZINE | #1 | NOVEMBER - DESEMBER 2012



HC MAGAZINE | #1 | NOVEMBER - DESEMBER 2012

memulai perjalanan dengan 
menggunakan Social Media.

• Ternyata banyak hal yang ada dalam 
perjalanan hidup ini yang kita anggap 
biasa saja, bisa menginspirasi banyak 
orang.

• Kesulitan awal tentang bisakah saya 
menulis sebanyak itu, ternyata hanya 
ada di kepala. Begitu dimulai, nyatanya 
bisa menngalir begitu saja. 

• Komitmen adalah kunci: janji pada diri 
sendiri dan pada pembaca yang loyal 
tentang hari Selasa dan Jumat jam 08:00.

• Penggunaan twitter dan Facebook 
untuk mengkomunikasikan posting baru, 
juga sangat membantu.

• Setiap orang yang minta untuk follow 
LinkedIn, akan saya tambahkan pesan 
untuk visit blog dan follow twitter.

• Rangkaian tweets #CurhatSTAF 
yang secara disiplin hadir tiap Kamis 
pagi,  ternyata memberikan dukungan 
tersendiri.

• Janji saya yang harus dipenuhi: setiap 
komentar akan saya tanggapi, dengan 
demikian mereka tahu kalau saya 
membaca komentar mereka.

• Asal ada kemauan, all the universe 
akan menghadirkan teman-teman yang 
iklas membantu merealisir ini.

Pada kesempatan ini saya juga ingin 
mengucapkan terima kasih kepada 
semua pembaca yang telah mendukung 

hadirnya blog saya. 

Seberapa penting Social Media 

Seorang kawan HR bahkan bertanya 
kepada saya di hari terakhir seminar 
“PortalHR Summit 2012” yang 
diselenggarakan PortalHR awal tahun 
ini:
“Apakah memang Social Media 
sudah menjadi prioritas perubahan 
yang harus dilakukan HR di saat ini 
?”
Pertanyaan seperti ini yang masih 
menghantui banyak rekan-rekan HR 
dewasa ini. Namun demikian saya 
menyarankan agar rekan-rekan HR 
mulai belajar dan menguasai Social 
Media untuk bisa menyimpulkan 
Social Media itu prioritas atau tidak. 
Para Leaders sekarang dan di masa 
mendatang, kalau mau berkomunikasi 
dengan Gen Y, mereka perlu 
menggunakan tools Gen Y, termasuk 
Social Media. 

Dan tuntutan Social Media sudah 
sulit dibendung, dan memaksa banyak 
perusahaan untuk membuat peraturan 
tentang Social Media. Tetapi bagaimana 
mungkin seorang HR bisa membuat 
peraturan itu kalau dia sendiri tidak 
menguasai Social Media???

Yang tidak kala pentingnya, seperti kata 
sahabat online saya, Nukman Luthfie: 
“Social Media is there, even if you 
ignore it!” 

Josef Batona - Director of Human 
Resources Bank Danamon
Twitter: @josefbataona

gunakan untuk aktivitas Social Media: 
berkicau di twitter pagi hari dalam 
perjalanan ke gym untuk olahraga, atau 
menulis ide-ide untuk penulisan dan 
menjawabi komentar pembaca di blog, 
dalam mobil saat perjalanan ke dan dari 
kantor. Juga menulis artikel-artikel baru 
di waktu senggang atau di akhir pekan. 
Dan yang terpenting: ada janji pada 
diri saya sendiri untuk posting dua 
kali seminggu, Selasa dan Jumat pagi 
jam 08:00. Ini yang akan memacu 
saya untuk meluangkan waktu untuk 
menulis. Setelah posting baru siap, saya 
pun mengumumkan melalui twitter 
dan juga link ke Facebook agar semua 
teman-teman di dalam network ini bisa 
mengetahui dan mulai membacanya.

Melihat respons teman-teman, dua 
bulan sejak hadirnya blog dan twitter, 
saya meluncurkan lagi sharing melalui 
twitter dengan tagar #CurhatSTAF, 
yang hadir setiap Kamis pagi jam 
08:00, menyuarakan kembali suara 
hati karyawan yang mungkin belum 
tersalurkan. 

Dan sejak Juli 2012, #CurhatSTAFF 
bertambah temanya dengan dikusi 
tentang “Boss yang Asyik” Semua hasil 
diskusi tersebut akan saya masukkan 
juga kedalam blog, sehingga teman2 
yang tidak sempat berpartisipasi, bisa 
membacanya di blog.

Apa yang telah saya pelajari 
dari perjalanan 11 bulan ini ??
• Tersedia sarana Social Media untuk 
berbagi.

• Tidak pernah terlambat untuk 

Google Analytic Blog www.JosefBataona.com
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suatu Jumat pagi, sekitar 
pukul 07.30, seorang teman 
perempuan, bankir yang bekerja 
di suatu bank swasta nasional 

di Jakarta, menelpon saya. Ketika saya 
menyambutnya dengan ucapan selamat 
pagi dan apa kabar, terdengar isakan 
tangis dari ujung sana. Saya heran, agak 
khawatir, deg-degan, tak biasanya dia 
curhat ke saya, untuk suatu masalah 
yang kelihatannya cukup gawat. 

Setelah agak tenang dari tangisnya, sang 
teman akhirnya bercerita bahwa dia 
baru saja membaca Renungan Akhir 
Minggu (R@M), yang memang baru saja 
saya kirim melalui email. “Saya sedih 
dan terharu membaca cerita tentang 
mbak Yanti, yang lumpuh, ditinggal kabur 
suaminya dan sekarang terkena luka 
infeksi, di sekujur badannya,” demikian 
ibu muda yang cantik tadi mengeluarkan 
uneg-unegnya, setelah membaca R@M 
dengan judul “Perempuan”.

Kisah di atas adalah salah satu respons 
yang termasuk instant, dari anggota 
milis informal yang hampir setiap Jumat 
pagi mendapat kiriman R@M dari 
saya. Untuk artikel-artikel tertentu, 
yang membuat si pemca terinspirasi, 
gembira, sedih, marah, terharu, atau 
kebetulan relevan dengan masalah yang 
sedang mereka hadapi, tanggapan selalu 
berdatangan. Ini yang mendorong saya 
untuk semangat menulis R@M setiap 
Jumat pagi.

Kira-kira 4 tahun, ketika saya 
bertanggung jawab untuk membuat 
promosi tentang masalah Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja serta Lindung 
Lingkungan (K3LL), di perusahaan 
tempat saya bekerja, saya membuat 
kalimat-kalimat promosi untuk dikirim 
kepada para teman sekerja, terutama 
di daerah operasi, melalui email atau 
pop up.

Mereka harus selalu diingatkan untuk 
selalu concern dan waspada tentang 
betapa pentingnya K3LL dalam setap 
tahap pekerjaan yang mereka lakukan 
sehari-hari. Tugas ini, kemudian 
menjadi kebiasaan yang keluar secara 
otomatis, karena semakin lama terlihat 
menantang dan menimbulkan passion 
tersendiri.

Promosi K3LL, yang semula hanya 

terdiri dari 2-3 kalimat, menjadi 1 
paragraf, dan kemudian menjadi satu 
ujud karangan yang terdiri dari sekitar 
1.000 kata. Topik yang semula berkutat 
hanya pada masalah K3LL, kemudian 
berkembang mendiskusikan masalah-
masalah manajemen, agama, sosial, 
politik, olahraga, psikhologi, hiburan 
dan topik apa pun yang bisa diangkat 
untuk dijadikan renungan yang hot. 
Ruang lingkup berkembang dari topik 
internal perusahaan meluas ke tetangga 
kampung, perkotaan, negara bahkan 
melingkup ke dunia internasional.
Proses kreatif saya menulis diawali 
hanya dari keinginan saya menuangkan 
sesuatu dari bahasa pengamatan, pikir, 
dan rasa ke bahasa tulisan. Sebelum 
saya berani memublikasikan tulisan di 
blog pribadi, sebenarnya saya menulis 
untuk kalangan terbatas. Karena saya 
merasa (baca:Ge-eR) bahwa yang saya 
ungkapkan, itu sesuatu yang dibutuhkan 
oleh orang selain saya, maka saya 
mengirim kepada beberapa orang, 
terutama kawan kerja saya. 

Mengirimnya pun kadang ragu-ragu. Tapi, 
keraguan itu terkalahkan oleh niat saya 
untuk memperbaiki diri, realitas sekitar, 
dan bangsa ini. Semuanya keluar secara 
spontan saja. Saya tidak mempersiapkan 
materi melalui “riset” yang memadai 
seperti lumrahnya penulis profesional. 
Saya hanya mencatat apa yang saya lihat, 
terlintas di benak, dan saya anggap itu 
perlu diungkapkan.

Anggota milis penerima R@M juga 
berkembang, mulai kalangan internal 
perusahaan, sampai ke lingkup alumni 
SMP/SMA dari Semarang, ITB, UI, 
dosen, tetangga, milis-milis lainnya 
bahkan di-forward sampai ke mereka 
yang tidak saya kenal. Seorang kenalan 
Dokter Spesialis Mata, Purnawirawan 
TNI AU, bahkan pernah menerima 
kiriman artikel R@M dari rekannya, 
seorang purnawirawan Perwira Tinggi 
TNI yang tidak saya kenal, yang entah 
dia dapat dari siapa. Begitulah memang 
dunia Teknologi Informasi saat ini 
berkembang sangat cepat, seperti yang 
saya ulas dalam artikel “Bumi Semakin 
Datar”.

Di tahun 2010 saya mulai menulis 
secara lebih komprehensif, yang 
kemudian saya publikasi di blog, 
website, atau Kompasiana. Tapi tetap 

mempertahankan prinsip bahwa yang 
saya tulis adalah refleksi sederhana yang 
bisa langsung dipahami oleh pembaca, 
awam sekali pun. Karena proses 
kreatifnya pun sederhana; dari baca 
koran, nonton TV, baca buku, melihat 
kejadian, berbincang dengan rekan atau 
orang yang sama sekali tidak/belum 
saya kenal sebelumnya, atau bahkan 
pergulatan dan konflik di batin saya. 

Dari semua artikel yang tanpa sengaja 
dibuat, “Orang Kecil yang Besar”, paling 
banyak mendapat tanggapan, komentar, 
dan pujian. Puluhan email japri saya 
terima dan lebih 1.500 orang mampir 
di website, untuk membacanya. Mereka 
terhenyak ketika mengetahui bahwa ada 
seorang tukang parkir yang menolak 
kelebihan pemberian uang-parkir dari 
saya. 

Sementara artikel “Asosial” paling 
banyak mendapat kritik, karena banyak 
teman yang rumahnya berlokasi di 
suatu real estate yang eksklusif dan 
menutup diri. Suatu sikap yang saya 
kritik, dengan menyebut mereka sebagai 
anti-sosial. “Natal”, kisah tentang 2 
sahabat Muslim saya yang selalu setia 
memberi ucapan Selamat Natal, dan kini 
keduanya telah almarhum, paling banyak 
mendapat pujian sebagai artikel paling 
pas menggambarkan toleransi beragama 
di kalangan grass root. Pak Satar dan 
Pak Dahlan menjadi pahlawan toleransi 
di mata saya, karena meskipun banyak 
mendaat halangan untuk memberi 
ucapan Selamat Natal, tetapi mereka 
tetap bergeming. 

Tanggal 11-11-11 menjadi catatan 
penting saya. Di tanggal tersebut, buku 
saya “Anjing Hachiko, dan Hilangnya 
Kemanusiaan Kita” diterbitkan. Ulasan 
demi ulasan di atas adalah cuplikan dari 
kata pengantar yang saya sematkan di 
buku tersebut. 

Menjawab apa motivasi saya mulai 
ngeblog, jujur mula-mula saya ikut social 
media hanya karena ikut-ikutan saja. 
Mode dan fashion. Malu sama teman-
teman bila mereka bicara tentang social 
media yang digelutinya. Lama-lama, saya 
merasa bahwa beberapa social media 
bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan 
ide, opini, komentar kepada mereka 
yang terkait dan membutuhkan. Lama-
lama, praktek ber- social media  menjadi 
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suatu kebutuhan. 

Saya mengikuti beberapa social media, 
seperti facebook, twitter, blog, beberapa 
milis, beberapa BBM group, serta 
penulisan buku.

Sebagai pimpinan HR di perusahaan 
dan makhluk sosial di masyarakat, 
saya merasa perlu bahwa ide saya 
bisa diterima oleh kalangan yang 
lebih banyak dan masif.  Efektivitas 
penyampaian informasi menjadi sangat 
efisien.

Kalau ditanya berapa jam saya ber-social 
media, paling antara ½ sampai 1 jam. 
Saya mencuri-curi waktu untuk ber- 
social media, terutama kalau sedang di 

jalan (apalagi kalau sedang kena macet) 
dan jam istirahat di kantor, atau ketika 
sudah sampai kantor sebelum waktunya 
(6.30-07.00).

Social media diakui bisa menjadi lawan 
dan bisa menjadi kawan. Salah satu 
kelemahan social media adalah kurang 
personal (impersonal), sehingga nilai-
nilai relasi individu menjadi berkurang. 
Namun begitu social media juga 
punya kelebihan. Dari sisi efektivitas 
penyampaian pesan, social media sangat 
ampuh.

Apakah social media direkomendasikan 
buat para praktisi HR, jawaban saya: 
Ya, secara selektif. Alasannya, agar bisa 
menggunakannya untuk sosialisasi ide, 

praktek-praktek, policy, procedur dan 
penjiwaannya.

Saran saya buat praktisi HR yang masih 
menganggap social media sebagai lawan, 
bahwa sesungguhnya social media sama 
sekali bukan lawan para praktisi HR, 
terutama kalau bisa dengan “pintar” 
menggunakannya. Sedangkan yang 
sudah akrab dengan social media, agar 
memanfaatkan semaksimal mungkin 
penggunaan social media untuk 
kepentingan organisasi. 

PM Susbandono - Vice President 
Human Resources & Services 
StarEnergy Indonesia
Twitter: @pmsusbandono

””
lAmA-lAmA, sAYA merAsA BAhwA BeBerApA sociAl mediA BisA dimANfAAtKAN 
uNtuK meNYAmpAiKAN ide, opiNi, KomeNtAr KepAdA mereKA YANg terKAit dAN 

memButuhKAN. lAmA-lAmA, prAKteK Ber- sociAl mediA  meNjAdi suAtu KeButuhAN. 
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michAel AdrYANto: 

sociAl mediA itu

 NetrAl
sifAtNYA
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Memulai aktivitas di 
social media sejak 2007, 
Michael Adryanto, 
Managing Strategic 

and HR Director Pt Sinar 
Mas Agribusiness and Food 
banyak memetik manfaat dari tools 
jejaring sosial tersebut. Bahkan 
Michael terbilang produktif dalam 
hal tulis-menulis. Alhasil, dua buku ia 
rampungkan dan kini sudah beredar 
di toko-toko buku di seluruh tanah 
air. Bagaimana ia memulai me-leverage 
social media, ikuti wawancaranya 
dengan Majalah Human Capital 
(HC) seperti terangkum di bawah ini. 

Bisa diceritakan ihwal Bapak 
mulai aktif blogging atau 
beraktivitas di social media.
Saya mulai aktif blogging tahun 2010, 
tetapi saya tidak aktif di social media, 
bisa dikatakan cenderung pasif.

Apa saja social media yang Bapak 
ikuti? Kapan Anda mulai join di 
social media tersebut?
Facebook, LinkedIn. Kira-kira mulai pada 
2007 silam. 

Bisa dijelaskan apa inspirasi 
dan motivasi bapak ketika 
memutuskan untuk blogging atau 
aktif di social media?
Untuk meningkatkan penyebaran opini 
dan inspiring messages ke lebih banyak 
orang.

Berapa jam kira-kira bapak online 
di social media?
Tidak banyak, hanya sekitar 4-5 jam 
sebulan.

Bagaimana bapak mengelola 

waktu baik untuk kerja, keluarga 
dengan ‘jam online’?
Jam online hanya saya sediakan ketika 
ada waktunya, karena prioritas utama 
saya tetap pekerjaan dan keluarga. 
Kecuali ketika inspirasi untuk menulis 
opini atau inspiring messages itu muncul 
dan mendesak untuk didistribusikan, 
biasanya saya luangkan waktu di hari 
Minggu.

Bagaimana tanggapan bapak 
apakah social media itu ‘lawan atau 
kawan’ buat HR/management?
Menurut saya, social media itu 
netral sifatnya. Tergantung kita yang 
menggunakannya. Yang jelas, social media 
itu bisa sangat membantu kita asal 
kita yang tetap “memegang kendali”-
nya. Bukan sebaliknya, social media 
yang justru mengendalikan kita dalam 
mengatur prioritas dan waktu.

Apakah bapak merekomendasikan 
kegiatan ber’social-media’ ini 
kepada para praktisi HR? Jelaskan 
alasannya?
Ya, karena media ini bisa sangat 
bermanfaat untuk berbagi pengetahuan 
atau pengalaman, sekaligus membantu 
orang lain yang membutuhkan bantuan/
dukungan/pengetahuan kita.

Apa saran bapak kepada para 
praktisi HR: a) yang masih 
menganggap ‘lawan’; b) yang 
sudah menganggap sebagai 
‘kawan’ untuk mengelola dengan 
baik aktivitas social media baik 
secara diri pribadi maupun bagian 
tak terpisahkan dari ‘insan’ di 
organisasi agar tujuan organisasi 
tercapai.
Kepada keduanya:

a)Manfaatkan social media seoptimal 
mungkin untuk berbagi dan 
membina jejaring sosial, dalam upaya 
meningkatkan kapasitas pribadi maupun 
mendukung pencapaian sasaran 
organisasi.
b)Pegang kendali dalam melakukan 
aktivitas ini, dan jangan biarkan media 
ini yang justru mengendalikan kita.

Bapak sudah menerbitkan dua 
buku tentang HR, bagaimana 
caranya bapak mengasah 
ketrampilan menulis ini?
Saya belajar menulis dari banyak 
“membaca” karya orang lain. Baik yang 
berupa buku, artikel, maupun ulasan 
berita di surat kabar. Dari situ, saya 
belajar tentang cara mengungkapkan 
pemikiran dan gaya menulis, yang 
kemudian saya contoh. Awalnya saya 
mencoba menulis artikel pendek, 
berupa opini atau ulasan inspiratif, 
yang saya kirim ke majalah dan internal 
newsletter. 

Kemudian ketika sudah menemukan 
bentuk yang sesuai dengan karakteristik 
pribadi saya, dan setelah terus-menerus 
mematangkan kemampuan berdasarkan 
masukan sejumlah sahabat, saya belajar 
menulis rangkaian artikel yang terfokus 
pada satu tema besar, yang akhirnya bisa 
dibukukan.

Buku pertama yang saya tulis sendiri, 
“Tips and Tricks on Getting the 
Right Talents” (Gramedia, 2011), 
berisi strategi dan teknik mengelola 
proses rekrutmen dan seleksi untuk 
mendapatkan karyawan yang tepat. 
Dalam buku ini, saya mencoba 
menyampaikan pemikiran bahwa 
karyawan yang kita rekrut seharusnya 
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the profile
adalah karyawan yang tepat bagi 
organisasi kita, bukan sekedar yang 
terbaik. 

Sementara di buku kedua, “Tips and 
Tricks for Driving Productivity” 
(Gramedia, 2012), saya memaparkan 
strategi dan teknik mengelola kinerja 
karyawan untuk meningkatkan 
produktivitas. Di buku ini saya 
mengungkapkan tentang perlunya 
penyelarasan tujuan setiap karyawan 
dengan tujuan organisasi, pentingnya 
bimbingan agar karyawan terdukung 
untuk mencapai sasaran kinerjanya, dan 
perlunya pemberian penghargaan serta 
langkah pengembangan yang sesuai 
dengan tingkat kinerja maupun kondisi 
karyawan. 

Menurut pengamatan saya, banyak 
perusahaan kurang berhasil mendorong 
produktivitas karyawannya hanya 
karena mereka tidak tahu atau tidak 
secara cermat menerapkan sistem 
manajemen kinerja yang tepat. Ini 
yang saya coba bantu paparkan secara 
praktis.

Bagaimana kiat-kiat bapak bisa 
produktif membuat buku?
Saya sering mengamati fenomena yang 
terjadi di sekitar saya, baik secara 
langsung maupun melalui tulisan orang 
lain. Saya juga senang mendengarkan 
sharing teman-teman, anak buah 
maupun mahasiswa program S2 saya, 
yang bercerita tentang pengalaman, 
pendapat, kritik ataupun keluhan 
mengenai pekerjaan dan lingkungan 
kerja mereka. 

Saya kemudian terbiasa 
merenungkannya, dan melakukan proses 
analisa-sintesa untuk menemukan 
jawaban atas apa yang sebenarnya 
terjadi dan apa yang sesungguhnya perlu 
dilakukan. Jika kurang puas dengan hasil 
pemikiran saya sendiri, saya kemudian 
mencari referensi tambahan dari buku 
maupun internet. Atau mengajak diskusi 
para sahabat. 

Nah, supaya tetap ingat gagasannya, saya 
biasa mencatat butir-butir pokoknya 
di PDA saya atau di kertas kecil, yang 
setelah ada waktu kemudian saya 
tuangkan ke dalam bentuk narasi. Terus 
terang ini lebih merupakan proses 
pendisiplinan dan pembiasaan diri, di 
samping hobi. 

Michael Adryanto
Salatiga, 10th December 1964

Email : michaeladryanto3@gmail.com
Blog : michaeladryanto.wordpress.com
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1999 – 2005 PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
Chief Manager, Training and Development Division — Head Office, Jakarta

Job Summary :
Managing training (needs analysis, program development, program implementation, and evaluation), 
recruitment & selection, management trainees (MDP), and talents’ identifications, assessments as 

well as their development programs.

1989 – 1999 PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
• Senior Manager, Human Resources Management Division — Head Office, Jakarta

• Manager, Human Resources Development — Regional Office, West Java 
• Assistant Manager, Human Resources Department — Branch Office, Bandung

• Staff, Recruitment and Training Section — Branch Office, Bandung

AWARDS

March 2009  —Awarded as One of “10 Tokoh HR Paling Inspiratif” 
by Human Capital Magazine

July 2009    — Led Sinarmas Agribusiness & Food’s HR Team in winning “HR Excellence Award 
2009”, conducted by SWA Magazine, LM-Universitas Indonesia, and HRI (1st Rank in Employee 

Engagement and 2nd Rank in Talent Management)

TEACHING EXPERIENCES

2004 – now PRASETIYA MULYA Business School, Jakarta 
Adjunct Faculty Member, Human Resources Management Department

2004 – 2009 UNIVERSITAS INDONESIA, Jakarta
Lecturer, Postgraduate Program — Faculty of Economy

1992 – 1993 MARANATHA Christian University, Bandung
Lecturer, Faculty of Psychology

1990 – now Several Internal Training Programs and Public Seminars
With topics on HR Management, Leadership, and Management
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2011 “Tips and Tricks on Getting the Right Talents”, author, Gramedia Pustaka Utama
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Know what is 
happening in 
the marKet!

andre Vincent wenas:
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””
Aktivitas di social media bagi 

Andre Vincent wenas, 
CEo Pt Permata tene, 
sudah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari kegiatannya sehari-
hari. Jaringan pertemannya di Facebook 
bahkan sudah melebihi dari kuota, 
sehingga ia harus membuat dua akun. 
Di Twitter, Andre Wenas juga terlihat 
aktif menyapa teman dan koleganya, 
hingga me-retweet kata-kata inspirasi 
atau sekadar berbagi link tentang 
artikel menarik yang layak untuk dibaca. 
Bagaimana kisahnya berkenalan dengan 
social media, simak wawancaranya 
dengan Majalah Human Capital 
(HC) di bawah ini.

Bisa diceritakan ihwal Bapak 
mulai aktif blogging atau 
beraktivitas di social media?
Awalnya tentu dari ngobrol dengan 
teman-teman yang sudah lebih dulu 
punya blog atau akun di Friendster, lalu 
Facebook. Lalu mulai mencoba-coba visit 
ke website-nya, melihat-lihat dan mulai 
tertarik. Karena banyak juga kawan-
kawan lama yang ada di situ, akibatnya 
jalinana pertemanan yang sudah lama 
putus bisa terhubung kembali. Bahkan 
juga banyak teman-teman baru, walau 
baru kenal secara virtual ya.

Apa saja social media yang Bapak 
ikuti? Kapan Anda mulai join di 
social media tersebut?
Saat ini saya aktif di Twitter (twitter@
andrewenas), LinkedIn dan Facebook 
(Andre Vincent Wenas ‘b’, karena account 
yg ‘a’ sudah penuh kuotanya). Blog 
sebenarnya juga ada tapi tidak aktif, 
termasuk yang di Friendster ada tapi juga 
sudah tidak aktif. Practically, saat ini yang 
masih dirawat adalah Twitter, LinkedIn 
dan Facebook. Saya mulai ber-social 
media kira-kira 4 tahun yang lalu.

Bisa dijelaskan apa inspirasi 
dan motivasi bapak ketika 
memutuskan untuk blogging atau 
aktif di social media?
Awalnya saya sendiri tidak tahu 
‘binatang’ apa ini (Facebook dan 
Twitter). Namun saya malah belajar 
bahwa teknologi berbasis internet 
ini bisa memberi banyak hal positif, 
selama kita memanfaatkannya secara 
bertanggungjawab tentunya. Jaringan 
sosial (social network) yang terbentuk 
sangatlah luarbiasa. Misalnya, di Twitter 

kita bisa dengan cepat ter-update 
dengan berbagai informasi dari berbagai 
kalangan, dengan batasan 140 karakter 
kita bisa dengan cepat mengunyah 
informasi atau pesan yang disampaikan. 
Juga kita bisa berbagi informasi secara 
lugas denga batasan 140 karakter 
itu. Konsekuensinya adalah memang 
kita mesti dengan sangat kritis dalam 
mengeja setiap info yang masuk, karena 
kenyataan (realitas) yang begitu luas, 
berwarna dan pelik malah dicoba 
dirangkum dalam luasan karakter yang 
cuma 140 itu. Itulah makanya disebut 
twit (kicauan) dari sana-sini yang bising 
(kalau kita dalam posisi on-line terus 
tentunya).

Berapa jam kira-kira bapak online 
di social media?
Nggak tentu sih ya, dengan fasilitas 
Blackberry yang mudah dibawa ke mana-
mana, kayaknya cukup banyak juga 
waktu yang dipakai untuk melihat-lihat 
pesan yang masuk di Twitter, Facebook 
atau LinkedIn.

Bagaimana bapak mengelola 
waktu baik untuk kerja, keluarga 
dengan ‘jam online’?

sAYA mAlAh BelAjAr 
BAhwA teKNologi 

BerBAsis iNterNet iNi 
BisA memBeri BANYAK 

hAl positif, selAmA 
KitA memANfAAtKANNYA 

secArA 
BertANgguNgjAwAB 

teNtuNYA.
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Tidak bisa dipungkiri bahwa 
keterhubungan kita dengan anggota 
keluarga juga dibantu oleh fasilitas 
social media ini lho. Jadi memang 
teknologi informasi seperti ini tidak bisa 
ditolak, malah kontra-produktif jadinya. 
Kita mesti dengan arif dan bijaksana 
menggunakannya, istilahnya berselancar 
di atas kemajuan teknologi yang ada. 
Pakailah teknologi ini sebagai alat 
yang justur membantu meningkatkan 
mutu dan jumlah keterhubungan kita 
dengan anggota keluarga, juga untuk 
meningkatkan produktivitas kerja. 
Pertukaran informasi dengan sesama 
rekan kerja bisa difasilitasi lewat 
teknologi informasi ini.

Bagaimana tanggapan bapak 
apakah social media itu 
‘lawan atau kawan’ buat HR/
management?
Saya melihatnya dari perspektif yang 
positif. Karena memang perkembangan 
teknologi seperti ini tidak bisa ditolak. 
Utamanya bagi karyawan ‘white-collar’ 
yang banyak pekerjaannya justru 
mengelola informasi, pesan, dan 
membina banyak relasi, maka social 
media adalah alat (medium) yang 
bisa sangat kondusif.  Tapi kalau tipe 
pekerjaan membutuhkan konsentrasi 
penuh, lalu keterlibatan fisik yang 
tinggi (floor-workers, misalnya), maka 
penggunaan social media pada jam kerja 
malah bisa kontra-produktif.
Bagi tim rekrutmen, social media tentu 
menjadi salah satu jalur informasi 
menuju talent-market. Di sini social 
media menjadi sangat prospektif.

Apakah bapak merekomendasikan 
kegiatan ber’social-media’ ini 
kepada para praktisi HR? Jelaskan 
alasannya?
Tentu saja, seperti tadi saya sebut di 
atas, ada berbagai dimensi pekerjaan 
HR yang akan sangat terbantu dengan 
social media, misalnya: rekrutmen, 
pemantauan talent-market, mendeteksi 
detak bisnis (what is going on in the 
comercial and financial market), dan 
lain-lain. Orang HR jaman sekarang 
khan bukan cuma petugas personalia, 
tapi sudah dituntut untuk menjadi 
‘business-partner’ yang bisa ikut sumbang 
pikiran untuk business-development, dan 
juga ‘business-survival’. Know what is 
happening in the market!

Nama: 
Andre Vincent Wenas,MM,MBA.

Tempat/Tgl Lahir: 
Surabaya, 15 Februari 1965

Status: 
Menikah, 2 anak

Pendidikan: 
MBA (S2)

Pekerjaan sekarang:
- Presiden Direktur, PT Permata Tene (2010 - sekarang)

- Direktur, PT Makassar Tene (2010 - sekarang)
- Direktur, PT Sumatera Tonggi (2010 - sekarang)

- Wakil Ketua 1, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (2011 - sekarang)
- Kolomnis/penulis (sejak kuliah - sekarang)

Pengalaman kerja:
- Chief of Corporate Human Capital, Garudafood/Tudung Group (2005-2009)

- Presiden Direktur, PT Garuda Solusi Inti (member of Garudafood) (2005-2009)
- Managing Director, PT PepsiCola Indobeverages (Salim Group) (2002-2004)

- Division Head/General Manager, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (2002-2004)
- Division Head/General Manager, Astra Group (1995-2002)
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dalam obrolan singkat 
PortalHR dengan 
Mark Sparrow, Wakil 
Presiden Profesional & 

Teknis Kawasan Asia Pacific Kelly 
Services, talent war masih menjadi 
topik hangat. Ia pun melansir data 
temuan Kelly’s terbaru bahwa 
sejak tahun 2011, bertambahnya 
jumlah permintaan akan tenaga 
kerja, memicu tingkat turn-over 
hingga mencapai angka 14 persen 
di seluruh Asia Pacific di tahun 
tersebut.  

Kelangkaan talent, imbuh Mark, 
meliputi engineering, services, 
akuntan, IT dan sektor keuangan. 
Dengan latar belakang ini, Mark 
mengharapkan perusahaan bisa 
menerapkan strategi yang tepat 
dalam menghadapi situasi pasar. 

“Meski jumlah tenaga kerja 
juga bertambah, tetapi faktanya 
kelangkaan tenaga spesialis di 
bidang teknologi IT, teknik mesin, 
akuntansi masih juga terjadi dan 
bahkan cenderung menguat,” 
katanya. 

Mark sendiri datang ke Indonesia 
awal bulan Juni silam untuk 
mempresentasi dan memaparkan 
panduan gaji secara profesional 
dan teknis di seluruh Asia Pacific. 
Kelly’s memberikan gambaran 
mengenai tren bisnis di berbagai 
sektor kaitannya dengan 
kebutuhan dan ketersediaan 
tenaga kerja di pasaran. Dan 
dari penjabaran tersebut, maka 
dapat dilihat bahwa di berbagai 
negara Asia Pasifik, beberapa 
profesi menjadi favorit dan lebih 

menjanjikan dibandingkan profesi 
lain. Tidak hanya di wilayah 
APAC, Kelly juga membeberkan 
perkembangan bisnis di Indonesia.

Kelly’s juga menyusun daftar 
mengenai performance bisnis 
dan gambaran kebutuhan tenaga 
kerja di berbagai sektor. Mark 
menjelaskan, terdapat empat 
sektor signifikan yang dijabarkan, 
antara lain adalah akuntansi dan 
keuangan, perbankan, teknologi, 
dan teknik (engineering).

Profesional bidang akuntansi 
dan finance adalah investasi yang 
dikeluarkan perusahaan untuk 
memperkuat lahan back office-
nya. Di Asia Pasifik, kebutuhan 
akan akuntan tradisional --yang 
belum menggunakan software 

aroma talent war di tanah air, Khususnya untuK industri-industri strategis, masih terasa 
hingga saat ini. daya tahan pereKonomian nasional yang Kuat, di tengah gelombang Krisis 

dunia, menjadiKan indonesia target tempat untuK berinVestasi. alhasil, banyaK sdm 
diperebutKan oleh perusahaan-perusahaan yang baru masuK Ke indonesia, atau perusahaan 

eKsisting yang ingin memperKuat tim Kerjanya dari persaingan yang maKin Ketat.

65HC MAGAZINE | #1 | NOVEMBER - DESEMBER 2012



HC MAGAZINE | #1 | NOVEMBER - DESEMBER 2012

terkomputerisasi—mulai 
berkurang walaupun tren merger 
dan akuisisi masih meningkat. 
Meskipun demikian, kebutuhan 
perusahaan akan jasa keuangan 
untuk kepentingan komersial 
masih terus meningkat.

Beralih ke industri perbankan, di 
wilayah APAC mengalami sedikit 
goncangan di tahun 2011, dampak 
kondisi ekonomi yang kurang 
stabil dan fluktuatif di Eropa 
dan Amerika. Namun, industri 
perbankan ini tetap berkembang 
dan meluas di seluruh Asia Pasifik, 
dengan penekanan pada wealth 
management, private banking dan 
asuransi.

Dalam bidang teknologi, demand 
karyawan masih terus meningkat. 
Perkembangan dan penemuan 
teknologi baru menuntut 
peningkatan jumlah spesialis 
teknologi seperti banking IT, 
software ERP dan lain-lain. 
Negara China, India dan Malaysia, 
diperkirakan akan mengalami 
pertumbuhan sektor bisnis 
teknologi ini secara pesat. Hal ini 
disebabkan oleh pertumbuhan 
bisnis dalam negeri dan tenaga 
kerja untuk mensuplai bisnis di 
luar negeri.

Sektor terakhir adalah industri 
teknik , mencangkup konstruksi 
dan minyak & gas. Tingginya 
kebutuhan akan teknisi bidang 
teknologi ini akan terus 
mendorong kenaikan upah bagi 
para spesialis teknologi.

Untuk kawasan Asia Pasifik, 
berikut adalah daftar jobs yang 
menjanjikan (hot jobs) karena 
kebutuhan di pasar masih sangat 
besar,

Sementara itu, Bernadette 

Australia China Hong Kong India

• Mining

• Construction

• Civil Engineering

• Environmental 
Scientists

• Green Technology

• Sales (all sectors)

• New energy

• IT-developers/next 
generation technolo-

gies

• Biotechnologies 
domain expertise

• Consumer-Sales and 
Marketing

• Compliance and risk 
professionals

• Private banking/ 
wealth management/ 
technology support

• Compliance and risk 
professional

• Oil & gas engineers

• Automotive- R&D 
Professional

• Quality Professional

• IT-New technology/ 
Cloud /E-commerce

• Telecoms expertise

Indonesia New Zealand Singapore

• Consumer - Sales 
and Marketing

• Supply Chain Man-
agement

• IT - Systems Inte-
gration / Outsourc-
ing / E-Commerce

• Telecoms -Engi-
neers

• Mining Engineers

• Health & Safety 
Environment Spe-

cialists

• Civil Engineers 

• IT - Application 
Development 

• Chemical and Electri-
cal Engineers 

•	Risk Compliance, Man-
agement & Audit 

•	Private Banking / 
Wealth Management 

•	Engineering - Con-
struction / Property 

•	Bio-Science - R&D / 
Technology Sales 

•	IT - Software / Infra-
structure / Solution 

Sales 

Themas, Managing Director Kelly 
Services Indonesia, menjelaskan 
bagaimana overview di Indonesia, 
di mana erdapat empat sektor 
yang memainkan peranan penting 
dalam perekonomian Indonesia. 
Sektor-sektor tersebut antara 
lain consumer good, perbankan, 
otomotif, dan teknik (engineering). 
Sektor-sektor ini, imbuh 
Bernadette, memicu munculnya 
posisi-posisi yang ramai 
permintaan pasarnya.

Bernadette memulainya dari 
industri FMCG yang di Indonesia 
diyakini akan terus berkembang 
dengan angka dobel digit di 
tahun 2012. “Membaiknya pasar 
FMCG ini menjadi sentimen 
positif bagi investor asing untuk 
menanamkan investasinya ke 
Indonesia. Kaitannya dengan dunia 
kerja, para praktisi SDM akan 
membutuhkan banyak tenaga sales 
dan marketing. Yang bisa dilakukan 
oleh perusahaan ia harus selalu 
update dengan strategi attracting 

maupun retaining talent, karena 
memang persaingan untuk 
mendapat talent terbaik sangat 
ketat antar perusahaan,” katanya 
mengingatkan.

Sektor kedua adalah perbankan 
dan keuangan. Bernadette 
menjelaskan bahwa performa 
industri perbankan di Indonesia 
masih sangat menjanjikan. 
Terutama dipicu oleh peningkatan 
servis finansial oleh industri 
kecil dan menengah, juga 
merebaknya bank syariah dan 
bank retail. “Kebutuhan talent 
di bidang ini juga akan semakin 
tinggi, diutamakan pada bank 
retail, wealth management, dan 
asuransi,” paparnya.

Di sektor otomotif, tren 
kenaikannya masih positif. 
“Apalagi dipicu dengan musibah 
banjir besar di Thailan kemarin. 
Ada tujuh pemain besar di dunia 
menanamkan ivestasi yang besar 
di Indonesia, imbuh Bernadette 
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sambil menyebutkan bahwa 
kebijakan pemerintah tentang 
kenaikan uang muka kredit 
kendaraan akan membawa 
pengaruh terhadap penjualan. 
Bertolak dari kondisi bisnis 
tersebut, maka departemen 
SDM akan membutuhkan 
banyak talent tipe low sampe 
middle end untuk mengisi area 
sales dan marketing.

Tingginya konsumsi energi 
Indonesia, terang Bernadette 
menjadi pemicu besarnya 
pertumbuhan industri teknik 
dan permesinan. “Ekspansi 
perusahaan-perusahaan 
pertambangan, terutama 
batubara, akan menyerap 
banyak tenaga kerja sehingga 
berpengaruh pada penurunan 
tingkat pengangguran. Talent 
yang banyak diserap adalah 
teknisi , untuk pertambangan 
batu bara, minyak dan gas, 
serta sektor energi untuk 
proyek pembangunan,” tukas 
Bernadette lagi.

Berbeda dengan Kelly’s yang 
menyebut hot jobs untuk 
permintaan pada posisi tertentu 
di pasar, maka TowersWatson 
memberikan pandangan baru 
mengenai posisi-posisi apa 
saja yang atraktif dan tingkat 
retensinya tinggi. TW menyebut 
dengan istilah Difficult-to-
Recruit Positions dan Difficult-
to-Retain. (Lihat tabel)

Apa pun sebutannya tentang 
hot jobs ataukah Difficult-to-
Recruit, yang jelas perusahaan 
memiliki pekerjaan rumah 
yang tidak gampang. Bagaimana 
mempertahankan talent di 
internal dan tetap menjaga 
irama bisnis yang terus 
bergerak. 
(Tim Majalah HC)

2. High-Turnover Positions (Difficult-to-Retain)

Industry Rank 1 Rank 2 Rank 3

Banking Relationship/Ac-
count

Manager/Sales

Global Transaction 
Svc./Custody

Ops.

Insurance Actuary Underwriting Marketing/Business 
Development

Securities/Fund 
Mgmnt.

Sales Research

Finance/Leasing Sales Collection

FMCG/Manufac-
turing

Sales Production/Manu-
facturing

Product 
Development/R & D

Energy Engineer

1. Difficult-to-Recruit Positions

Industry Rank 1 Rank 2 Rank 3

Banking Relationship/Ac-
count

Manager/Sales

Treasury/Global 
Market

Trader/Sales

Risk Manager/
Analyst

Insurance Actuary Underwriting Investment

Securities/Fund 
Mgmnt.

Equity Dealer/Sales Fund Manager Research

Finance/Leasing Branch Manager Collection

FMCG/Manufactur-
ing 

Sales & Marketing/
Brand

Manager

Product 
Development/R 
& D

Production/Manu-
facturing

Energy Drilling Engineering

Berikut ini daftar-daftarnya.

3. High-Demand Positions

Industry Rank 1 Rank 2 Rank 3

Banking Relationship/Ac-
count

Manager/Sales

Insurance Underwriting Marketing/Busi-
ness Development

Securities/Fund 
Mgmnt.

Equity Dealer/Sales Re-
search

Finance/Leasing Sales Collection

FMCG/Manufactur-
ing

Sales & Marketing Production/Manu-
facturing

Product 
Development/R 
& D

Energy
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inFormasi mengenai peKerjaan terbaiK, senantiasa membuat banyaK orang penasaran. selain 
para pencari Kerja pada umumnya, mengetahui best jobs rated juga diperluKan oleh para 

proFessional untuK merancang bagaimana ia meniti Karir dan peluang posisi apa yang KelaK 
bisa ia raih, atau peluang untuK ia harus berputar haluan. 
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Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan rangking 
dari masing-masing pekerjaan yang ada? Untuk dapat 
menyimpulkan pekerjaan mana yang bagus atau tidak, 
diperlukan sebuah riset yang mampu melihat berbagai 

aspek yang melekat pada pekerjaan tersebut. Beruntung ada 
tim survey dari careercast.com yang meringkas waktu kita 
untuk mencoba menjawab pertanyaa di atas. Dalam Jobs 
Rated 2012 kali ini, careercast.com menggunakan lima macam 
kriteria utama antara lain, lingkungan kerja, gaji, outlook, 
stress dan kebutuhan kekuatan fisik akan pekerjaan tersebut.
Berikut adalah penjelasan secara mendalam mengenai kelima 
kategori tersebut,

1. Environment 
Jobs Rated, menggunakan dua komponen dasar yang sering 
muncul di lingkungan kerja. Yang pertama adalah komponen 
yang bersifat fisik dan yang kedua bersifat emosional. Dalam 
penelitian ini, faktor yang dilihat adalah yang merugikan bagi 
lingkungan kerja sehingga semakin tinggi skor dalam kategori 
ini, semakin buruk pula nilai dari sebuah pekerjaaan (profesi).

Berikut adalah poin-poin yang digunakan untuk merating 
kondisi Fisik Lingkungan Kerja (Physical Work Environment) :

Sedangkan untuk faktor emosional dari lingkungan kerja 
adalah sebagai berikut :

Nilai akhir adalah merupakan penjumlahan dari seluruh 
nilai ditambahkan dengan jam kerja dari pekerjaan tersebut. 

Semakin besar nilai total yang didapatkan semakin buruk 
kinerja dari profesi tersebut.

2. income
Skor gaji (income) bukan diperoleh dari rata-rata keseluruhan, 
tetapi diambil dari gaji yang besarnya di tengah-tengah antara 
gaji tertinggi dan terendah. Gaji pada mid-level tersebut 

kemudian ditambahkan dengan persentase potensial growth 
(kenaikan gaji potensial). Misalnya, gaji mid-level adalah 
$88,000.00 dan potensial growth-nya adalah 142 %, maka nilai 
akhir dari gaji tersebut menjadi $88,142.00.

3. outlook
Dalam mengukur outlook ini, makin banyak nilai, maka akan 
semakin bagus performa dari profesi tersebut. Outlook dinilai 
dengan melihat pada faktor berikut :
- Employement growth, semakin tinggi pertumbuhannya, 
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menyumbang sisanya dengan porsi yang sama di tiap-tiap 
kategori.

Semakin kecil nilai total yang diperoleh, semakin baguslah 
sebuah profesi, dan begitu pula berlaku sebaliknya.

Setelah mengetahui metodologi penilaiannya, lantas apa saja 
pekerjaan-pekerjaan yang menjadi best jobs rated 2012? 
Simak terus paparan kami. 
(Tim Majalah HC)

semakin bagus nilai sebuah profesi.
- Income growth Potential, semakin tinggi income growth 
potential, akan membuat suatu profesi semakin menjanjikan.
- Unemployement, berbeda dengan kedua faktor sebelumnya, 
semakin tinggi skor  faktor ini, sebuah profesi justru dinilai 
kurang menjanjikan.
 
4. Physical Demand 
Physical demand didefinisikan sebagai kekuatan fisik yang 
harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan 
suatu pekerjaan. Departemen Ketenagakerjaan AS telah 
mengategorikannya sebagai berikut :

Dalam penilaiannya semakin besar physical demand, semakin 
besar nilai keseluruhan, dan berarti semakin buruk kinerja 
dari sebuah profesi.

5. Stress
Terdapat sebelas faktor yang mempengaruhi tingkat stress 
tersebut adalah seperti terdapat dalam table berikut;

Semakin tinggi tingkat stress dari sebuah profesi semakin 
buruklah performa profesi ditinjau dari tingak stress-nya.

6. nilai total
Nilai total diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai yang 
diambil dari setiap kriteria. Hanya saja, masing-masing kriteria 
mempunyai bobot yang berbeda. Income menyumbang 
sepertiga dari nilai total yang diperoleh, demikian juga 
outlook. Sedangkan environment, physical demand dan stress Tabel Stress Factors
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Kebutuhan tenaga kerja untuk 
teknisi IT semakin banyak, 
sehingga mereka dibayar cukup 
mahal dengan kondisi kerja 

yang juga relatif lebih baik. Tidak 
mengherankan memang, jika lantas 
profesi tersebut menempati posisi 
puncak Annual Jobs Rated sebagai 
The Best Jobs tahun 2012.

Seperti dilansir dari careercast.com, 
tahun ini riset mengenai rating profesi 
terbaik dan terburuk didasarkan pada 
lima variabel yakni, kondisi lingkungan 
kerja (work environment), kekuatan 
fisik yang diperlukan (physical demand), 
gambaran umum kinerja profesi (job 
outlook), tingkat pendapatan (Income 
Levels) dan stress. 

Dan dengan kriteria tersebut, maka 
didapatkan hasil bahwa Software 
Engineer atau pakar perangkat lunak, 
menempati posisi pertama, diikuti 
Aktuaria, Manager Sumber 
Daya Manusia, Dokter Gigi, dan 
Perencana Keuangan.
Pada tahun ini juga terdapat beberapa 
profesi penampil perdana di top 10 
Best Job Rating, antara lain seperti 
Manager SDM, Perencana Keuangan 
(financial planner), Terapis yang 
Berhubungan dengan Performance 
Kerja (occupational theraphist), dan 
Manager Periklanan Online.

Inilah daftar lengkap 10 profesi terbaik 
versi Annual Jobs Rated careercast.
com;

1. Software Engineer

Melakukan riset, membuat desain, 
mengembangkan dan me-maintain 
sistem software sejalan dengan 
perkembangan hardware dalam bidang 
kesehatan, ilmu pengetahuan, dan 
keperluan industri.

Nilai keseluruhan : 176,00
Income : $88,142.00

2. Actuary

Menginterpretasikan data statistic untuk 
menentukan kemungkinan terjadinya 
kecelakaan, penyakit, kematian, atau 
risiko kerugian properti dan bencana 
alam.

Nilai keseluruhan : 226,00
Income : $88.202,00

3. HR Manager

Merencanakan, mengatur dan 
mengoordinasikan aktivitas sumber 
daya manusia dan staff di sebuah 

organisasi.

Nilai keseluruhan : 281
Income : $99.102,00

4. Dental Hygienist

Membantu dokter gigi dalam 
mendiagnosis dan melakukan aktivitas 
yang berhubungan dengan terapi gigi 
untuk sebuah group ataupun praktek 
individu.

Nilai keseluruhan : 289,00

DUNIA TeLAH 
BeRTRANSfORMASI  
MeNJADI SeMAKIN DIGITAL 
DeWASA INI. SeBUAH 
KeUNTUNGAN BAGI  AHLI 
PeRANGKAT LUNAK KAReNA 
PeRANAN MeReKA MeNJADI 
SeMAKIN SIGNIfIKAN DALAM 
PeRUBAHAN INI. 
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Income : $68,109.00

5. Financial Planner
Berhubungan dengan karir di 
manajemen portofolio. Juga meliputi 

servis kepada individual untuk 
mengatur dan merencanakan keuangan 
mereka.

Nilai Keseluruhan : 300
Income : $104,161,00

6. Audiologist

Mendiagnosis dan menangani problem 
pendengaran dengan mempelajari gejala 
alami pendengaran seperti jarak, derajat 
pendengaran seseorang.

Nilai Keseluruhan : 311,00
Income : $67,137,00

7. Occupational Therapist

Membantu klien (individu) untuk 
mengembangkan dirinya dengan 
berbagai motivasi positif baik untuk 
mental, fisik sehingga mereka mampu 
meraih pencapaian yang ia cita-citakan.

Nilai keseluruhan : 318,00
Income : $72,110,00

8. Online Advertising Manager

Merencanakan, menciptakan dan 
mengoordinasi kebijakan iklan, 
kampanye produk dan program online.

Nilai keseluruhan : 343,00
Income : $87,255,00

9. Computer System Analyst

Merencanakan dan mengembangkan 
sistem komputer untuk keperluan 
bisnis maupun institusi ilmu 
pengetahuan.

Nilai keseluruhan : 370,00
Income : $78,148,00

10. Mathematician

Mengaplikasikan teori matematika dan 
rumus-rumus untuk mengajar atau 
memecahkan masalah dalam bidang 
bisnis, pendidikan atau industri.

Nilai Keseluruhan : 392,00
Income : $99,191,00
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dalam catatan carrercast.com 
yang baru merampungkan 
risetnya, di tahun 2012 daftar 
pekerjaan apa yang paling 

buruk, telah dikemas dalam Jobs 
Rated 2012. Dalam riset tersebut, 
careercast.com mengelompokkan rating 
baik atau buruknya sebuah profesi 
tersebut berdasarkan lima kategori 

penilaian, yakni Lingkungan Kerja 
(Environment), Gaji (Income), Gambaran 
Umum (Outlook), Tekanan Kerja 
(Stress) dan Kebutuhan akan Kekuatan 
Fisik (Physical demand).

Tahun ini, posisi teratas untuk 
pekerjaan terburuk 2012, ditempati 
oleh Lumberjack atau penebang pohon 
dan pemotong kayu di hutan. Pekerjaan 
ini menempati posisi paling atas karena 
memperoleh skor 10% terburuk di 
hampir semua kategori kecuali income 
(masuk 25% terburuk). Buruknya skor 
lumberjack ini ditengarai karena prospek 
demand yang akan terus berkurang, juga 
lingkungan kerja yang cukup berbahaya. 
Terlebih lagi jika melihat perilaku anak-
anak generasi sekarang, rasanya mereka 
akan lebih senang bermain video game 
daripada mengotori tangan mereka 
dengan cara menebang pohon di hutan.
Lumberjack ini diikuti beberapa profesi 
lainnya yang tidak cukup prospektif di 
masa mendatang, antara lain, reporter 
koran dan penyiar radio. Reporter 
koran atau media cetak dianggap 
kurang menjanjikan karena transformasi 
dunia digital yang terjadi di penjuru 
dunia.

Lebih lengkapnya, 10 pekerjaan 
terburuk tahun 2012 versi careercast.
com tersebut adalah :

1. Lumberjack 

Menebang pohon, memotong-motong 

batang pohon tersebut hingga siap 
untuk diolah menjadi bubur kayu, untuk 
industri kertas atau industri-industri 
lainnya.

Nilai Keseluruhan : 1776
Income : $32,144.00

2. Dairy Farmer

Memelihara dan merawat binatang 
peliharaan untuk diambil produksi 
susunya.

Nilai Keseluruhan : 1748,00
Income : $33,119.00

TIDAK SeDIKIT DARI 
KITA MeRASA BAHWA 
PeKeRJAAN YANG KITA 
MILIKI SAAT INI ADALAH 
PeKeRJAAN PALING 
BURUK DI ANTARA 
PROfeSI LAINNYA. NAMUN 
SeBeTULNYA, JIKA KITA 
HANYA MeLIHAT PADA 
SATU ATAU DUA ASPeK 
DARI PROfeSI TeRSeBUT, 
TIDAK BISA KITA LANGSUNG 
MeNGAMBIL KeSIMPULAN 
MeNGeNAI PeKeRJAAN 
MANA YANG LeBIH BAIK 
ATAU LeBIH BURUK. PeRLU 
DITeLAAH LeBIH JAUH 
MeNGeNAI KeSeLURUHAN 
ASPeK DARI PROfeSI 
TeRSeBUT.
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Membersihkan peralatan makan setelah 
digunakan dalam sebuah jamuan besar, 
juga mencuci peralatan masak yang 
dipakai oleh para chef.

Nilai keseluruhan : 1539.00
Income : $18,044

9. Butcher

Menyiapkan daging-daging yang akan 
dijual di distributor daging, supermarket 
atau langsung kepada konsumen.

Nilai keseluruhan : 1527.00
Income : $29,156.00

10. Broadcaster

Menyiapkan dan menyampaikan berita 
melalui on-air di radio atau televisi.

Nilai keseluruhan : 1480.00
Income : $27,324.00

majalah atau media massa lainnya.

Nilai keseluruhan : 1594.00
Income : $35,275.00

6. Waiter/Waitress

Melayani pelanggan, menyiapkan 
pesanan, makanan dan minuman 
dan menyajikannya kepada pelangan 
restoran.

Nilai keseluruhan : 1575.00
Income : $18,088.00

7. Meter Reader

Memonitor skala alat-alat pengukur 
yang merupakan fasilitas umum, 
misalnya pengukur kelemban udara, 
tingkat polusi, dan sebagainya.

Nilai keseluruhan : 1545.00
Income : $35,171.00

8. Dishwasher

3. Enlisted Military Soldier

Pekerjaannya mulai dari memasak 
makanan untuk dapur umum, perang 
atau bahkan menolong korban bencana 
dan secara umum menjaga ketahanan 
negara.

Nilai keseluruhan : 1703.00
Income : $36,261.00

4. Oil Rig Worker

Melakukan pekerjaan fisik dan merawat 
pipa atau alat-alat pengeboran minyak, 
baik di darat maupun di lepas pantai.

Nilai Keseluruhan : 1627.00
Income : $32,132.00

5. Reporter Newspaper

Mencari dan menuliskan berita-berita 
menarik untuk ditampilkan di koran, 

tAhuN iNi, posisi terAtAs uNtuK 
peKerjAAN terBuruK 2012, 
ditempAti oleh lumBerjAcK AtAu 
peNeBANg pohoN dAN pemotoNg 
KAYu di hutAN.
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Untuk urusan talent, nama Indonesia di 
kancah internasional, bisa dikatakan kurang 
berkibar dibandingkan beberapa negara 
Asia lainnya seperti Singapura, China dan 
India. Meskipun di Asia sendiri popularitas 
Indonesia sebenarnya tidak kalah, diakui 
sepak terjang warga Indonesia di ranah 
global masih sangat minim.
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Lalu, faktor apakah yang 
menyebabkan sumber daya 
Indonesia kurang “perform” di 
kancah internasional? Menurut 

hasil studi yang dilaksanakan oleh 
Indonesia Global Indonesia Network 
(GI-Net), setidaknya ada dua karakter 
pokok yang dimiliki sumber daya 
manusia (SDM) Indonesia sehingga sulit 
untuk tampil gemilang di pasar global. 
Karakter yang pertama adalah pemalu, 
pelan-pelan dan cenderung pendiam, 
terlihat di banyak diskusi tidak seberani 
warga negara lain dalam menyampaikan 
pendapatnya, malahan lebih senang 
menunggu untuk ditanya. 
Kelemahan lainnya, orang Indonesia 
cenderung menghindari konflik, di 
mana mereka sebisa mungkin memilih 
berada di zona aman. Padahal, untuk 
bisa berkiprah di dunia internasional, 
seorang talent harus berani menghadapi 
masalah dan muncul dengan berbagi 
solusi.

Di dalam riset juga terungkap bahwa 
untuk bisa berdaya saing di ranah global, 
terdapat tujuh key competences yang 
wajib dimiliki. Apa saja key competences 
tersebut, diantaranya adalah Global 
Mindset, Expand Own Horizons, Foreign 
Language Proficiency, Technical Excellence, 
Self Articulation, Assertive Communication 
dan yang terakhir adalah Intercultural 
Sensitivity & Awareness. 

Tips untuk berkiprah dan sukses secara 
internasional, seorang talent harusnya 

mulai berpikir bahwa ia adalah bagian dari seluruh dunia, sehingga ia dituntut 
untu berani keluar dari wilayah negara sendiri (expand horizon) seperti halnya 
yang telah dilakukan oleh banyak talent dari China. Selain itu, kepiawaian 
dalam berbahasa asing, terutama bahasa Inggris menjadi syarat paling atas. 
Terlebih lagi, menurut riset, sejauh ini penguasaan bahasa Inggris bagi talent 
Indonesia masih menjadi kendala dalam berkomunikasi dengan orang lain di 
lingkup internasional. Tidak kalah penting adalah kemampuan dalam penguasaan 
technical excellence sebagai entry dalam memasuki global market. 
Self articulation juga menjadi kiat yang tidak boleh ketinggalan ketika berbicara 
mengenai berprestasi skala global. Kemampuan menjabarkan potensi diri 
adalah modal bagi para talent untuk dapat menjual ide-ide ke dalam project 
skala internasional. Kemampuan berkomunikasi yang proaktif dan memiliki 
sensitivitas terhadap hubungan antarbudaya pun memainkan peranan yang 
cukup krusial.

Meski memiliki beberapa tipe karakter yang mungkin menghambat Indonesia 
untuk berjaya di dunia internasional, sebenarnya masih memiliki kekuatan yang 
jika dioptimalkan akan menjadi senjata untuk mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut. Apakah itu?

Warga Indonesia pada dasarnya memiliki hubungan inter-personal yang baik 
dengan rekan kerjanya, mempunyai toleransi yang tinggi terhadap keberagaman 
serta mampu memerankan kepemimpinan yang melibatkan seluruh anggota 
forum untuk mengambil keputusan (facilitating-leadership). Dengan melihat pada 
kekuatan-kekuatan tersebut, rasanya bukan tidak mungkin bagi talent Indonesia 
untuk mengatasi hambatan utama seperti work ethics, komunikasi dan bahasa 
Inggris serta kompetensi teknis.

Rekomendasi terakhir, berdasarkan data yang diperoleh dari riset yang sama 
oleh GI-Net, diperoleh kesimpulan bahwa untuk menjadi global talent, ada 
beberapa kompetensi yang harus ditambah, dikurangi atau dipertahankan. 
Faktanya Indonesia sudah cukup baik dalam hal kemampuan menciptakan 
harmonisasi dalam kelompok (group harmony) dan pengambilan keputusan 
yang melibatkan anggota. Hal itulah yang harus dipertahankan. Sedangkan hal 
yang perlu kita tingkatkan adalah toleransi terhadap perbedaan dan sensitivity 
(peka terhadap perasaan orang lain). Dan dua hal yang harus dihindari atau 
diminimalisasi adalah kecenderungan menghindari masalah dan pola komunikasi 
yang tidak eksplisit.      (Tim HC Magz)

sejAuh iNi peNguAsAAN BAhAsA iNggris BAgi tAleNt iNdoNesiA mAsih meNjAdi 
KeNdAlA dAlAm BerKomuNiKAsi deNgAN orANg lAiN di liNgKup iNterNAsioNAl. 
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boardmessage

Masih banyak keraguan di kalangan praktisi Human 
Resources (HR) terkait penerapan  social media. 
Beragam alasan dikemukakan untuk menghindari 
pembicaraan ini. Social media dipercaya berada 

di luar ranah pekerjaannya. Mungkin berhubungan dengan 
Teknologi Informasi, Hubungan Masyarakat, Komunikasi, 
Marketing, tapi tidak mungkin di divisi HR.

Tapi benarkah HR ‘berhak’ tutup mata dan menjauh dari social 
media? 

Mengapa justru Brain Solis berpendapat “social media is about 
sociology and psychology more than technology”. 

Mari kita simak dahulu beberapa fakta yang tidak dapat 
dihindari :

1. 62% perusahaan top 500 menurut Fortune di tahun 2011 
telah menggunakan Twitter dan Facebook. Sementara 25% 
memiliki blog, dibanding hanya 16% di tahun 2009. Angka 
tersebut menjadi dua kali lipat di antara 500 perusahaan yang 
masuk daftar ‘memiliki perkembangan bisnis tercepat’. Data 
ini  dapat diartikan bahwa para bisnis manajer secara aktif 
mulai mengadopsi social media untuk berbagai keperluan, 
termasuk dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Otomatis 
untuk menjalankan fungsi sebagai “Business Partner,” HR 
mutlak memahami proses bisnis, termasuk yang melibatkan 
social media. 

2. Konsekuensi berikutnya adalah munculnya pekerjaan 
baru yang belum ada sebelumnya, seperti ‘Social Media 
Marketing Manager,’ ‘Social Media Account Manager,’ bahkan 
‘Assistant Director for Social Media.’ Menjalankan fungsi sebagai 
ujung tombak pencari talent, berarti HR harus memahami 
kompetensi yang dibutuhkan, apa deskripsi dan target 
pekerjaannya, remunerasi yang menarik dan yang terpenting, 

bagaimana menemukan kandidat yang tepat. Jawabannya 
sudah pasti, melalui social media. 

3. Terakhir, seperti diketahui Indonesia menjadi Negara 
ke 4 akun Facebook terbanyak dan warga Jakarta dinilai 
‘tercerewet’ di Twitter.  Hampir dipastikan, di antara mereka 
adalah karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Beberapa 
studi menemukan social media telah merubah tidak hanya cara 
berkomunikasi, tetapi juga persepsi, ekspektasi dan tingkah 
laku. Sehingga sebagai penanggung jawab pembentuk budaya 
kerja, organisasi dan komunikasi internal, HR diharapkan 
secara proaktif melahirkan kebijakan penggunaan social media 
dalam bekerja bagi karyawan. Saatnya pula untuk secara 
kreatif mengoptimalisasikan potensi karyawan dalam berbagai 
projek unik seperti ‘employee branding’ ataupun ‘engagement 
through internal social network’ dan lainnya. 

Nah, jika demikian kondisinya, masihkah praktisi HR mampu 
menutup mata atau memalingkan muka dari tantangan 
menarik ini? Karena kini bukan saatnya lagi berdebat apakah 
social media diperlukan atau tidak. Pertanyaan yang tepat 
adalah “Sebaik apa kita berhasil mengelola social media bagi 
keperluan perusahaan dan karyawan, dibandingkan dengan 
kompetitor?” 

Mulailah mengambil langkah pertama, dengan mengenal serta 
menggunakan social media secara bijaksana untuk diri sendiri. 
Selanjutnya, cobalah mencari penerapan social media yang 
sesuai dengan kebutuhan karyawan dan perusahan Anda.

Jika Anda berminat untuk berdiskusi langsung sekaligus 
membahas bagaimana perusahaan besar terkemuka mengelola 
social media untuk karyawan dan menerapkannya dalam 
inisiatif HR mereka, silakan hubungi saya melalui akun social 
media yang saya miliki (Twitter, LinkedIn ataupun Facebook). 
    Malla Latif (@mallalatif)

meNgApA hArus sAliNg meNdeKAt ?
hr dAN sociAl mediA:
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pAgi itu suAsANA perKANtorAN relAtif tidAK 
serAmAi BiAsANYA. mAKlum, hAri itu AdAlAh hAri 
terAKhir mAsuK KerjA seBelum liBur dAN cuti 
BersAmA dAlAm rANgKA leBArAN idul fitri 1433 h. 
sesosoK priA tiNggi, tAmpAK eNerjiK meNYAlAmi 
KAmi dAN mempersilAhKAN mAsuK Ke ruANgANNYA 
di sAlAh sAtu lANtAi di geduNg wismA muliA, 
jAKArtA. priA itu AdAlAh herdY hArmAN, director 
of humAN cApitAl mANAgemeNt telKomsel..

suKses di KArir, KuNciNYA
herdY hArmAN:

eNjoY!

sosokhr

Bisa jadi kami termasuk media yang beruntung 
karena diberikan kesempatan untuk bisa 
mewawancarai orang nomer satu di area human 
capital dari operator selular pertama di Indonesia. 

“Hari ini pas saya tiga bulan di posisi yang baru,” kata 
Herdy, panggilan akrabnya kepada Malla Latif dan Rudi 
Kuswanto dari Human Capital Magazine saat 
membuka pembicaraan. 
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Sekadar informasi, Herdy adalah orang 
pertama yang menjabat sebagai Director 
of Human Capital Management setelah 
Telkomsel baru saja merayakan ulang 
tahun ke-17. Dalam sejarah Telkomsel 
ini juga merupakan kali pertama ada 
seorang direktur di area HR. 
Karir Herdi sebenarnya bisa dibilang 
menempel dengan sejarah PT Telkom, 
sejak perusahaan tersebut masih 
berbentuk Perumtel, kemudian 
berstatus Persero hingga menjadi 
listed company di lantai bursa dengan 
dual listing di tanah air dan di New 
York Stock Exchange di mana ia 
menjadi salah satu Member of Initial 
Public Offering Team. Latar belakang 
pendidikan pria kelahiran Bandung, 
28 Juni 1963 ini Sarjana Hukum dari 
Universitas Padjdjaran Bandung (1986). 
Herdy berhasil menyelesaikan dua 
master program, yakni Master of 
Business Administration pada 1993 di 
Asia Institute Management Philippines, 
MBA – Bandung (Institute Management 
Bandung) serta Master of Law (LLM 
Program) di Washington College of 
Law, American University, Washington, 
D.C. USA pada 1998.

Di Telkom Herdy sudah beberapa 
kali berganti posisi, di mana 3 posisi 
terakhirnya adalah VP Regulatory 
Management sejak 2007, di mana 
sebelumnya sempat memegang VP 
Legal & Compliance (2006-2007), 
dan GM Management Support dari 
April 2004-Januari 2006. “Di tengah-
tengah karir saya itu, saya pernah 
menjabat sebagai Kepala Administrasi 
Kepegawaian di Sumatera Utara. Hingga 
tiga bulan yang lalu diberikan amanah 
untuk masuk ke Telkomsel dan buat 
saya ini sangat menantang, karena saya 
tahu persis seperti apa industri ini,” 
katanya bersemangat.

Menurut Herdy, Telkomsel memiliki 
posisi strategis karena kini sudah 
memiliki pelanggan lebih dari 120 juta, 
di mana selain terbesar di Indonesia, 
Telkomsel juga tercatat sebagai 
operator terbesar nomer 7 dunia. 
“Perusahaan ini adalah perusahaan 
besar, dan saya akan mendorong people 
yang ada di dalamnya adalah orang-
orang yang hebat untuk bisa menuju 
great company, great people dan great 
values. Makanya prioritas saya adalah 

menciptakan ecosystem infrastruktur 
yang bisa melahirkan orang-orang 
hebat,” terangnya. 

Ia berpendapat orang HR harus 
memahami betul bagaimana 
menggabungkan ilmu HR dengan sistem. 
“Hal penting ketika membuat orang-
orang hebat di dalam organisasi, diawali 
sejak dirancangnya pola rekrutmen, 
pola training, pola karir hingga 
karyawan pensiun. Di mana semuanya 
itu harus terintegrasi satu sama lain, dan 
tidak boleh ada sempalan. Great people 
di Telkomsel kita definisikan sebagai 
person yang kreatif, inovatif, orientasi 
pencapaian targetnya sangat tinggi 
tapi juga berintegritas. Nah, ecosystem 
ini akan dibangun berdasarkan 
keseimbangan dengan pola 4R,” jelasnya.

Apa itu 4R, sambung Herdy, R yang 
pertama adalah ‘olah raga’. Kesehatan 
fisik itu harus dijaga, karena menjaga 
badan agar tetap sehat itu adalah 
amanah. Orang boleh pintar, tapi kalau 
dia sakit-sakitan itu menjadi beban 
perusahaan. R yang kedua adalah ‘olah 
rasa’, di mana rasa itu harus senantiasa 
diasah, apalagi di industri kreatif. R 
yang ketiga adalah ‘olah rasio’, yakni  
menyangkut tentang konten. Dan 
yang terakhir adalah ‘olah ruh’ atau 
spirit. “Jadi setiap kita mengadakan 
acara atau kegiatan apa pun, pola 4R 
ini harus muncul, di mana kita bisa 
olah raga bareng, memikirkan bisnis, 
diimbangi dengan menyanyi bersama 
atau pertunjukan seni lainnya, dan tidak 
lupa diselingi dengan kegiatan ruhani, 
bentuknya bisa ceramah keagamaan 
atau sharing dari tokoh-tokoh yang 
menginpirasi dan bisa memberikan 
motivasi,” tuturnya lagi. 

Keseimbangan ini lanjut Herdy, 
diselaraskan dengan tagline solid, speed, 
dan smart. “Tidak mungkin perusahaan 
itu sukses kalau diantara timnya tidak 
solid. Sama dengan di keluarga, tidak 
akan barokah kalau antara suami-istri 
dan anak tidak solid satu sama lain. 
Demikian juga dengan organisasi, solid 
itu harus terjalin diantara shareholder, 
stakeholder, komisaris, direksi, para 
leaders maupun dengan karyawannya,” 
papar Herdy sambil menjelaskan speed 
bahwa dalam area bekerja itu wajib 
berkualitas dan smart itu juga menjadi 
keharusan. 

Inilah yang menurut Herdy harus 
dikejar dengan semangat Telkomsel 
yang Muda-Beda-dan Paling Indonesia. 
Herdy menyebut, “Orang Telkomsel 
itu harus senantiasa muda, enerjik dan 
penuh antusias. Balik ke soal SDM 
itu juga harus beda, beda dalam arti 
nilai-nilai apa yang paling kuat dan 
menjadi pembeda dengan organisasi 
lainnya. Di Telkomsel sendiri ditekankan 
pada pada dua hal, high achievement 
orientation and integrity. Kita juga akan 
memberikan kesempatan karir global di 
anak perusahaan holding yang tersebar 
di berbagai negara sehingga talent di 
Telkomsel dituntut harus berkelas dunia 
dan bersertifikasi.”

Herdy pun berbagi kiat untuk bisa 
sukses di karir, melalui langkah kecil 
dengan cara menikmati pekerjaan itu 
sendiri. “Di mana pun bekerja kita 
harus bisa menikmati. Ini rumus, dan 
ini berangkat dari nilai-nilai pribadi di 
mana kita harus senantiasa mensyukuri 
nikmat yang telah diberikan. Dengan 
semangat inilah, kita akan bisa 
menghasilkan pekerjaan yang terbaik. 
Sebuah mahakarya,” tukasnya. 
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