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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Pada era jaman disrupsi saat ini SDM sumber daya manusia dituntut 

memiliki ketrampilan yang ahli dan kreatif untuk menghadapi daya saing 

tenaga kerja secara lingkup nasional. Disrupsi merupakan inovasi, dimana 

inovasi ini yang akan menggantikan segala sistem serba lama menjadi pada 

sistem yang lebih baru, menggantikan semua teknologi yang sudah sangat 

lama dengan teknologi baru yang tentunya akan menjadikan lebih efisien 

dan bermanfaat (Kasali R, 2017). Kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) 

dan pendidikan sebagai suatu ruang pembentukan sangat penting sekali 

untuk menghadapi era disrupsi sekarang ini. Dengan segala persiapan anak 

muda Indonesia tidak akan mudah  untuk pesimis dalam menghadapi segala 

perubahan di masa depan (Anggraeni, 2018). sekarang ini daya saing dan 

produktivitas tenaga kerja di Indonesia menjadi relatif rendah. salah satu 

penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja indonesia (TKI) 

yang  rendah. ini membuat tenaga kerja Indonesia masih tetap 

berpenghasilan rendah kemudian tak mampu bersaing dengan negara 

tetangga ( Kementrian Perindustrian, 2016).  Menurut Menteri 

Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, sebagian besar TKI(Tenaga Kerja 

Indonesia) dari 133 juta jumlah angkatan kerja sekarang ini berasal dari 

lulusan SMP. jumlah tersebut menjadi tantangan yang sangat besar karena 

Indonesia akan menghadapi sebuah bonus demografi tahun 2035 

mendatang. Usia umur produktif akan meningkat 70%. Jika 70 berasal dari 

lulusan SMP ini menjadi tantangan dari sisi pendidikan dan daya saing , 

(Reisha, 218).  

Peningkatan kualitas SDM merupakan hal yang krusial pada saat ini 

terutama dengan mulai berlakunya MEA atau yang dikenal dengan 
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Masyarakaat Ekonomi Asean ( The Development CAFE, 2018 ). Dalam 

pidatonya saat pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 

Presiden Jokowi menegaskan bahwa, pengembangan sumber daya manusia 

menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan. Kepala Negara 

mengharapkan agar pada setiap hal yang menyangkut dengan pembangunan 

dan pengembangan (SDM) sumber daya manusia segera untuk dimasukkan 

kedalam sebuah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAP BN) pada Tahun Anggaran (TA) 2019 (Kantor Staf Presiden, 2018). . 

Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah indonesia melalui 

Kemanker (Kementerian Tenaga Kerja) mengupayakan meningkatkan 

kompetensi dan sertifikasi profesi dan juga mengoptimalkan informasi pasar 

kerja di dalam dan luar negeri. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui 

program pelatihan kerja, program pemagangan serta program sertifikasi 

sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang 

terlatih, terampil dan terserap di industri-industri yang ada di Indonesia. 

salah satu bentuk perwujudannya, pemerintah indonesia sudah menyiapkan 

sebuah Balai Latihan Kerja (BLK) yang merupakan fasilitas pelatihan  yang 

telah disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI). 

Pelatihan yang diberikan di BLK fokus pada penguasaan kemampuan kerja 

yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan di tempatkerja ( The Development CAFE, 2018 ). 

Usaha untuk memperbaiki kualitas SDM( Sumber Daya Manusia) tidak 

hanya dilakukan pemerintah namun para pakar senior dibidang Manajemen 

SDM berinisiatif untuk mengerahkan daya, upaya, berkolaborasi dengan 

semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kompetensi SDM 

dalam suatu inisiatif, yang disebut dengan sebuah Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten. Gerakkan ini merupakan sebuah platfrom terbuka bagi 

semua bangsa untuk berkontrisbusi dalam memperbaiki melalui pemetasan 

kondisi situasional saat ini, menyiapkan program jangka pendek, menengah 

dan jangka panjang dengan suatu parameter yang terukur dan 

dilaksanakannya dengan sistem monitoring berkelanjutan untuk memastikan 
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agar hasil yang jelas dan selalu menumbuhkan suatu semangat tiada henti 

untuk selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik demi peningkatan  

kompetensi SDM tenaga kerja indonesia (GNIK, 2018). 

Sertifikasi SDM banyak dilakukan oleh para manajer perusahaan 

untuk memperlihatkan penguasaaan mereka atas pengetahuan manajemen 

sumber daya manusia modern, Human Resource Certification Institute 

(HRCI) merupakan sebuah organisasi sertifikasi independen untuk para 

profesional SDM ( Dessler, 2015). Seiring dengan perjalanan perkembangan 

teknologi modern dan tuntutan zaman setiap tahunnya, kompetensi dan 

profesionalisme SDM(Sumber Daya Manusia) sangat penting untuk 

diperhatikan. Kemampuan seseorang individu dalam melakukan tugasnya 

atau pekerjaannya secara kompeten, profesional dapat dijadikan tolok ukur 

kinerja. Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu sarana untuk 

menyatakan bahwa seorang individu kompeten dan profeosional di 

bidangnya, Sertifikasi kompetensi adalah sebuah proses  kegiatan pemberian 

sertifikat kompetensi yang meliputi sebuah skill, knowlagde, attitude yang 

kemudian dilakukan secara sistematiis, terstruktur objektif melalui uji 

kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang sifatnya 

nasional atau internasional ( Mawanda Hiznu, 2018). 

Bidang  usaha pariwisata perhotelan di Indonesia juga tidak luput 

dari kewajiban untuk memiliki sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi untuk 

para karyawannya. Perhimpunan Hotel Restoran Indonesa (PHRI) akan 

mendukung kegiatan sertifikasi kompetensi untuk 160.000 karyawan 

perhotelan dikarenakan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

2015 dinilai dapat mengancam TKI (tenaga kerja indoneisa ) di dalam 

negeri. Ketua PHRI Sumatra Barat Sukamdani Wiryannti, mengatakan  

bahwa setiap hotel minimal harus memiliki karyawan yang dibekali 

sertifikasi kompetensi sesuai keahliannya agar mampu bertahan ketika 

negara-negara asing masuk untuk bekerja dan berinvestasi di Indonesia 

(Widarti Peni, 2014). Menurut BPC PHRI Kota Malang Slamet Sudiharto 
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idealnya proses sertifikasi dilakukan oleh PHRI sendiri Karena, PHRI lebih 

mengetahui kondisi maupun kebutuhan hotel dan nantinya proses sertifikasi 

akan melibatkan pihak luar yaitu akademisi (Poerwanto Endy, 2014). 

Diwilayah Jawa Tengah sendiri kesadaran para pelaku usaha perhotelan di 

Jawa Tengah untuk melakukan sertifikasi usaha masih sangat rendah. Dapat 

dibuktikan dari sekitar 1.000 hotel yang ada, tidak lebih dari 35 hotel yang 

sudah memiliki sertifikasi usaha.  Ketua PHRI Jateng Isnawan Heru, 

mengatakan bahwa PHRII Jateng akan terus mendorong para pelaku usaha 

perhotelan untuk  segera melakukan sertifikasi agar tidak terkena kendala 

regulasi di masa mendatang (Sismanto, 2015). 

PO Hotel merupakan hotel bintang 5 di wilayah Kota Semarang, 

Jawa Tengah. Hotel ini sebelumnya dikenal sebagai Crowne Plaza.  PO 

Hotel Semarang memiliki sebanyak 270 kamar hotel, Grand Ballroom tanpa 

pilar dengan luas (53 x 35 sqm), memiliki 4 meeting room dan 2 restaurants 

(Crrystal Palace, Chineese Restaurant dengan spesialis makanan 

Cantoneese dan Szzechuan dengan Chef asli dari negara Hongkong), lobby 

lounge, fittness centre (Seputar Semarang, 2019). Hotel ini telah melakukan 

Re-branding dengan menjadi PO Hotel sejak bulan mei 2018. General 

Manager PO Hotel (Jacob, 2018)   mengatakan  bahwa, pihak manajemen akan 

menjamin perubahan nama yang dilakukan tidak akan menurunkan kualitas 

pelayanan yang selama ini telah dijalankan (Lukmono, 2018). Berdasarkan 

wawancara yang di lakukan pada Kamis 15 November 2018 dengan 

Tranning Manager PO Hotel Semarang (Asep, 2018) menurutnya, 

sertifikasi kompetensi sangat penting untuk karyawan PO Hotel dan pihak 

manajemen PO Hotel selalu mengusahakan agar seluruh karyawannya dapat 

tersertifikasi kompetensi namun, beliau mengatakan bahwa faktor biaya atau 

mahalnya biaya sertifikasi kompetensi merupakan kendala bagi karyawan 

dan perusahaan. 

Alasan pemilihan topik ini sebagai judul penelitian yaitu karena, 

peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai fenomena 
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sertifikasi kompetensi yang sekarang ini menjadi kewajiban untuk dilakukan 

oleh tenaga kerja dibeberapa sektor industri terlebih di industri Pariwisata 

Perhotelan. Sangat menarik bagi saya juga untuk mengetahui bagaimana 

Persepsi karyawan PO Hotel Semarang yang merupakan hotel bintang 5 

terhadap sertifikasi kompetensi yang diwajibkan oleh pemerintah melalui 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

No PM.53/HM.001/MPEK/2013. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah diuraikan diatas 

maka terdapat dua permasalahan yang muncul yaitu:  

1. Bagaimana Persepsi Karyawan  PO Hotel Mengenai 

Sertifikasi Kompetensi? 

2. Bagaimana Persepsi Karyawan Mengenai GNIK (Gerakan 

Nasional Indonesia Kompeten)? 

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  persepsi karyawan PO Hotel terhadap 

Sertifikasi Kompetensi 

2. Untuk mengetahui persepsi karyawan PO Hotel terhadap 

GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Praktisi 

Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan yang membangun dalam meningkatkan kompetensi 

karyawan PO Hotel Semarang melalui Sertifikasi Kompetensi. 

 

 

 

http://parekraf.go.id/userfiles/PERMEN%20ttg%20STANDAR%20USAHA%20HOTEL.pdf
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b. Akademisi 

Bagi peneliti, penelitian ini adalah sebagai sarana untuk 

menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama perkulihan ke 

dalam dunia usaha nyata yang sesungguhnya untuk lebih 

memahami pentingnya kompetensi untuk bersaing didalam dunia 

kerja. 

  


