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PE}IG EMBANGAN SUMBER DAYA MAN USIA

Cleh : Dr. Saifuddin, MA

Abstrak

": ':'':i:it rrrenrpakan aset yang tidak kelilwtan nqmun perlu diurus,dikelotq
' :.''--;7; lertgan baik. sumber dayamantrsia telah diakui sebagai aset yang
:, .--;,::.:.lingberlurgayangperhr dibangun secarq terusxtenerus. Frngembingait

.;':'."::fi ilterupakan elemen paling penting dalam pembungunan-, terutamq-' '-:''-i,;a;lppiketerbatnsansumber-surrtber 
fisik yanglain. likasebuahnegara' " "-:":rttgutt sumber daya manusiayang dimiliki, maka negara tersebut ikan.: :'";-;'i peringkat global. Demikain jugahalnya dengan iidiaidu yang tidak

'-" : :_'.,'riber.dayanya dengan baik, maka dia akan mengalami keiulitan
":- , ;.,-?-< globalissasi,dan persaingan tanpa batas, perdagangan bebas, dan

it rt'"-:":

I "' , ,.,:,i..

: :":': . --rgnrisasi sebagaimana yang terjadipada luriini. Aceh kini sedang
: 

-'. 

-' : ; '.-7! 14 sumber daya manusia secara serius, dengan nrcmbenttrk Lemba{a
' :::, Dava Manusia (LPSDM) yang dulunya dikennl dengan Komisi
l'-i :-t Putra-putri Aceh yang tnemiliki kualifiknsi terbaik iikirim oleh*'-" :,:.:nrbnga tersebut untuk belajarkeberbagaidaernhbaikclidalammaupun

; .:'.;.,:litrtan, Orgnnisasi dan Sumber Daya Manusia
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{. PENDAHULUAN
Membahas tentang konsep manusia tidaklah cukup hanya dilihat

dari sisi individual ,""u,u, t'iologis, karena manusia merupakan sosok yang

fufi.g unik dan t o*pt"ts. Menibahas tentang manusia dan sumber daya

manusiadengan*".rgg,,"ukanperspektifsosiologiadalahsangattepat'
Kompleksitas manusi"a"dapat diiihai dari pola-pola-kehidupan dimana

ketergantungan antara indiviclu ketergantungan antarkelompok telah menjadi

ciri kehiduPan manusia (Elly M' Setiadi & Usman Kolip' 2011)'

Segala agenda pu*tu"g"tan 
- 
baik perdagangan' pendidikan' sosial'

politik dai ekoiomi tiaat dipat diraih dengan baik tanpa program

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbaik' Karena sumber

daya manusia memainkan peranan y"g'utgii nentin' dalam menghadapi

;il;;;; global dankelangsungan tt"gi1'' Majumundurnya sebuah bangsa

sangat tergantung pada"kua[tas srimbe, d,uyu manusia yang dimiliki.

Sumber duyu *ur1rrrio merupakan aset penting selain kekuatan fisikal'

mental, emosi dan juga kerohanian perlu tirus cibangun clan ditingkatkan'

Kekuatan fisltat penting bagi penampilan diri yang mamp.u

meningkatkan keyakinan pelunggan' 5"au''tgtu't \"k".ut1-1^,T"1t:,1,,1"11:
ffiil"*i-|,;.J,u;, saing yang positif, kreatif dan inovatif. selain itu

kekuatan emosi akan meniurus Lepada kewarasan tindakan, ketenangan'

dankesenangandalamberorganisasi.Sementarakekuatankerohanian
memungkinkan ,"rorurrg lebi"h berakhlak dalam bertindak, sabar dengan

cobaan, amanah Jutu#.,t""gambil tanggung )awab' dan senantiasa

menempatkan pertimbangan lemanusiaan dalam setiap keputusan yang

bakal dibuat.
Mengingat pentingnya pengembangan sumber daya manu.lia'

pemerintah Aceh paia tahJn 
-20L3 

mengalokaJlkan dana.senilai Rp. 76 miliar

untuk program pengembangan -S"umber 
Daya Manusia (http:/ /

www.waspuau..o.iai. Ou'na terse6ut _disalurkan 
melalui program pemberian

beasiswa bagi putra iu"ruh dalam melanjutkan pendidikanke perguruan tinggi

baik dalam negeri mauPun ke luar negeri' Untut mengelola dana tersebut

pemerintahAcehtelahmembentuksebuahlembagabernamaBadanPelaksana
Dana Abacli pengembangan Sumber Daya Manusii(BAPELDA PASDA) dengan

-"""";"f. Dr. Eukha,iDu"l, M' Ed sebagai penanggu.ng i?Y?b- Secara

kelembagaan Bapelda pasda aclalah perubaf,an nama dari LPSDM (Lembaga

Pengembang,,. S,-b"r Daya Manusia). Perirrtis- lahirnYa LPSDM hingga

BA,ELDA PASDA adalah Komisi B"ariswa Aceh (KBA) dibawah kendali

Biro Istimewa Aceh. Institusi-institusi tersebut dibuat untuk mendukung

tugas-tugas Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan dan, mengembangkan

SDMAceh.HinggaDesember20llPemerintahAcehtelahmengirim2l]r4
oranguntukbelajarkeberbagaidaerahbaikdalamnegerimaupunkeluar
.,"guii. Seperti yang dapat dlilhat pada grafik di bawah ini:
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Sumber: http:,/ f www.lpsdm.acehprov. go.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan
::: jianggap penting dan ia perlu dikelola

:.r;rr mungkin. Dalam istilah akutansi cnpital
::-=:':akan satu aset yang penting dan perlu
:-=-:1009). Menurut Itami(1987) sumber daya
,":.i tidak kelihatan (inuisible asset) yang perlu
: : -:: ,rrganisasi dapat bersaing dalam pasarail dan

sumber tenaga manusia
dan digunakan dengan
merujuk kepada modal
dititik beratkan (Ab Aziz
manusia merupakan aset
diurus dengan berkesan
memperoleh keunfungan.

. .. -. : :'tan (cnpnbilities), kemahiran (skll/) dan kepaka ,^^ 1r"O!ii'!l"lf^i';
: ::- ....r oleh pekerja jika dilihat dalam konteks organisasi (Filz-Enz.
-'- Surnber daya manusia sebagai kombinasi kelebihan beberapa faktor
:--::, 'r:at, kemampuanmelaksanakan tugas dengan baik. Sifat meliputi

: :::::n, usaha, sikap positif, kebolehpercayaan dan komitmen. Sedangkan
..:.:n merupakan bakat, imaginasi, kreatifitas dan menyiapkan kerja

',"..rriu. \lanakala dorongan merupakan desakan untuk berkongsi
-r-.,:: lan pengetahuan dalam membangun semangat kerja tim yang
- ":.i-: hrjuan.

::r:l SUWA Universitas Malikussaleh, Vol 2, Agustus 2014
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Gary (1975) menegaskan pembangunan sumber daya manusi€
merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan politik, sosial, kebudayaan
dan 

-ekonomi kepada negara. sekiranya negara tiart berupaya membangur
su:nber daya manusia yang dimiliki, negara akan terus mundur dar
hilang kelebihan kompetitif mereka. pembangunan sumber daya manusie
merupakan elemen paling penting dalam pembangunan ekonomi terutama
apabila negara menghadapi keterbatasan sumbei-sumber fisik yang lain

sveiby (1.997) menjelaskan sumber daya manusia merangkumi dua
elemen utama yaitu elemen internal dan eksternal. Elemen internll meliputi
pembelajaran, kemampuan individu dan kumpulan kerja, nilai dan sikap
yang dimiliki dan komponen pengalaman yang telah berhasil diperoleh.
sedangkan elemen ekstemal adalah seperti reputasi, imej, merek dan tanda
perdag;,ngan dan lainnya. oleh karena itu sumber daya manusia merupakan
aspek penting dalam melahirkan masyarakat yang holistik dan berdaya
saing. Pembelajaran merupakan elemen paling penting cralam pembangunan
sumber daya n-.an,rsia yang perlu dilihat seiara stiategik. 

-Dengan" 
kata

lain sumber daya manusia harus mempunyai nirai pribacli yani mantap
disamping mampu melihat obkejtif pembangunan iari perspet<"tir yang
komprehensif.

selain itu dalam pembangunan surnber craya manusia perlu juga
untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan terutama yang melit ait i"
kemampuan menggunakan teknologi baru, mernperbaharui pengetahuan
tentang produk yang dikeluarkan, proses penghasilan produk, p"luyr.rr'
yang ditawarkan, dan, strategi untuk memasarkan produk. Disamping itu
mereka juga perlu, diberikan pemahaman tentang pengaruh globalisasl,
persaingan tanpa batas, perclagangan bebas, dan berbagai tuntutan
pelanggan sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Keadaarl ir-,1dip"rlukan
karena lingkungan pada hari ini penuh dengan cobaan dan ketidaipastian.
Perubahan dalam struktur organisasi yang tercipta dalam dunia kerja
yang tidak menentu lazimnya mengakibatkan individu memerlukan
kesiapan, pengetahuan dan tanggungja*ib yurrg fleksibel untuk disesuaikan
dengan perubahan yang terjadi.

2. KONSEP PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
Konsep pembangunan sumber daya manusia sangat berkaitan clengan

peningkatan dan perbaikan kualitas sumber daya manuriu ,".rru berteruian
melalui peningkatan ilmu, kemahiran, pikiran, spiritual, ernosi, dan
perwatakan yang sesuai dengan realitas, tuntutan zaman dan perubahan
yang terjadi. sumber daya rnanusia perlu diterima sebagai ,nekanisme
meraih kemajuan bangsa. Pendekatan terbaik untuk pembangunan sumber
daya manusia adalah dengan melahirkan individu yang benar-benar mahir
dalam bioang kerja yang dipertanggungjawabkan (sveibp lggZ). Keberhasilan

Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh, Vol 2, Agustus 2014
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-litentukan oleh kekuatan budaya ilmu yang perlu telus dipupuk oleh

Pembangunan gumber claya manusia perlu difokuskan pada

::-.:.lnaan sikip untuk menghargai nilai-nilai keinsanan yang pelly
:..:"ima sebagii suatu kelebihan- kompetitif. \4anusia yang tidak

.:ghormati"keinsanannya akan dihina dan diperlecehkan, hilang
: -.imatan diri, tidak yakin pada diri sendiri. Dampaknya akan

::-':tuhkanmartabat ,r1"t"t^ pada makhluk yang lemah dan tidak mampu

- -','-rmbang untuk kebaikan dunia. Membina manusia yang utuh
-.,,rrur,ryi bermakna membangun pemimpin, usahawan'manjer' pelayan

- pekerja yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini proses pembinaan keinsanan hendaklah dibina secara

::,..Ju, yaitu meliputi pembingunan kognitif, kedewasaanemosi, kemahiran

:---sial, dan kemantapan rohani yang dibangun secara adil dan seimbang'

m-:er claya manusia yang produktif adalah terdiri dari mereka yang

:r-:u melaksanakan pekeriian dalam wal<tu yang sama memiliki hati

, , --., yang baik sehingga nrasyarakat memperoleh kebaikan dari

-':.i1E;an yang diberikan. Mereka juga diterima sebagai aset yang terus

':kat nilain)/a dengan berlalunya masa'

ta
rti
1p

h.

la
ln

ln
ta

rP

'i]

an
an
-ill

an
TIC

ter
rir
.an

qa

tn
fn
an
tu
Si,

an
an
ln.
rJa

an
an

3KoMPoNENDALAMPEMBANGUNANSUMBERDAYA
tilANUSIA

Terdapat beberapa komponen penting dalam membuat pengukuran

. .-: r.r*blr daya manusia di dalam sebuah organisasi. Komponen ini

. r. : rlalam usaha untuk meningkatkan prestasi kerja agar sesuai dengan

-r r.ang telah ditetapkan oleh organisasi. Komponen tersebut antara
--^.,',g"Iuhuan, kemahiran, kemimpuan, sikap, daya usaha dan

_ . 1,.:,rsan masa.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia pengetahuan
- . .r:-. .emata-mata dirnanifestasikan oleh ijazah perguruan tinggi, ia iugl

. i - ,rkuran yang tepat berdasarkan jumlah Indeks Prestasi Komulatif
' ,'.:au jam terIani yung lama dalam suatu pekerjaan' sebaliknya

: :,-.lruan berkaitan 
- 
dengan kepahaman (tLnderstanding) seseolang

-' ,.'. sesuatu isu atau ,r-tut] p"tkutu' Ketinggian pengetahuan diukur

: tl.ungan pembelajaran dan pendidikan serta kemampuan

-.'--.:kasik-annya secara praktikal yang bakal mempengaruhi prestasi

-:',1PaYaafl dalam melakukan suatu pekerjaan'

--rl..h karena itu sudah sepatutni'a negara menyediakan peluang

.r':l11gil11 kepacla pembangunan sumber daya manusia untuk

- - :.:^an p"rlg"tuhrrun s"suai keperluan terkini' Sumber daya mirnusia

:--.ial 
-p"-bur.,gr.ru.r 

bangsa. Program peningkatan pengetahuan

:-rrl SUWA Universitas Malikussaleh, Vol. XII, No' 2, Agustus 2014
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dalam bidang sumber daya manusia perlu dilaksanakan secara terus mener
untuk memenuhi tuntutan-tuntutan berikut:

1. Dalam jangka panjang dan jangka pendek terdapat kekurang
kemahiran pekerja akibat daripada berbagai perubahan yang berlal

2. Perkembangan yang terlalu cepat dalam biclang teknologi.
3. Terdapat tekanan persaingan dan pasaran terhadap kualitas prod

dan pelayanan
Perubahan yang berlaku kalangan pengguna f pelanggan.

Setiap sumber daya manusia perlu memiliki ilmu pengetahuan 'rza

baik mengikut arus peredaran zaman. Ini untuk menjamin agar mere
tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi yang sangat pes
Pengetahuan yang tinggi adalah hasil dari pada latihan ataupun pembelajar
yang diperoleh secara formal atau tidak formal mampu meningkatk
pengetahuan yang akan membantu sumber daya manusia menyelesaik
masalah dan rrenyumbang ide dalam menghadapi persaingan ya:
merupakan pengaruh daripada globtrlisasi.

Kemahiran bermaksud kemampuan dan keupayaan fisikal dala
melaksanakan tugas. Sedangkan kepakaran merupakan kehebatan ya,
dimiliki oleh modal yang akan membantu mereka melakukan pekerja
dengan baik. Kedua hal ini akan mempengaruhi prestasi dan keupaya
mengurus dalam bidang sumber daya manusia. Setiap individu mempun)
tahap kemahiran yang berbeda-beda dan ia akan mempengaruhi tah
penerimaan, kesanggupun dun ketepatan clalam melaksanakan suatu tugi
Kemampuan dan keupayaan yang terbina hasil daripada pengalaman d
latihan adalah dirujuk kepada kekuatan psikomotor. Sebagai modal ins
dalam organisais mereka perlu mempunyai berbagai kemahiran untr
mencapai tujuan pribadi mereka dan juga organisasi.

Melalui kepakaran dan kemahiran yang diperoleh dari pada latih
akan dapat meningkatkan kecakapan dan produktifitas kerja. Hal ini seca

langsung menjadikan sumber daya manusia yang mempunyai berbag
kemahiaran dan kepakaran sebagaimana yang diinginkan oleh negar
Seterusnya negara yang mempunyai sumber daya manusia yang seimbar
mampu memberi yang terbaik dalam dalam setiap pekerjaan yang dilakuke

Kemampuan merupakan keupayaan umum berkaiatan dengan tah,
pencapaian prestasi sumber daya manusia terhadap sesuatu tugas yar
telah dipertanggung jawabkan. Tahap pencapaian kerja adalah ha
kemampuan yang dibina dari pengetahuan dan kemahiran melalui latiha
pengalaman ataupun pemerhatian. Sebagai aset bangsa sumber da
manusia perlu mempunyai kemanrpuan dalam melaksanakan berbagai tug
yang diamanahkan kepada mereka. Tetapi hal ini tergantung kepa,
ekampuan individu agar tidak membebani kemampuannya atau memberik

Julnal SUWA Universitas Malikussaleh, Vol 2, Agustus 2014
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' r:-:mpuan' 
mpuaan sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai

r-.;s menuniukkan ilh*;;";"lu t"f^f't t"rhasil memberikan nilai tambah

. : r-'.icl diri sendiri untuk terus maju dulu* mendaki tangga keberhasilan'

.-:'. ::,r karena org,';u'i akan memberikan apresiasi kepada individu yang

-,::-:: menunjukkan prestasi kerja yang tlnggi'.faktor rl secara langsung

,. ' ,- :r'Lemberikan '"i"j?tttitik;;"il;tgut-t["'ti 
karena mempunyai sumber

r : ::lanusia yang memiiiki 
. 
berbag? kemahiran' pengetahuan' dan

" , --- .:,.'ildfl (Ab. Aziz Yusof, 2009)' r r-^^i^^^^ orrml
Sikap adalan k"u'u penentu kepada kesiapansumber daya manusla

*. ::.::r.ma atau menolak terhadap r"r.rl., f"rkara. sikap dapat disamakan

*:r.i"-1fl kehendak terhadap sesuatu'-Usaha melahirkan sumber daya yang

:,-.: :rlemPur-tyuit"io'igir""1"t".tam"iuidari perubahan sikap' Perubahan

..rrus bermula dari dalam t" f'u'' Ini 'berma*^"j 
,,:lU"1l"#:'i

Dr' Saifuddiri' MA

Pengernb:tngan SLrmber Dty't Mtnusit

@'ra" tersebut jika dia tidak mempunyal

,.::;i.;;.;i;t- ;isrcm keyakina, vang ada dalam diri seseorang'

--. :- .re'dkinan yang 
".i^ 

p^a'" dasarnya ;:ltll^o,ll-?1,J?:::,:#:'f
- 

.':.:?Xi:ilJ ?:?";;'i; i;'k;-J'u" upu"'aja bentuk kepercavaan

nemounvai struktur kognitif kekal yang zukar

__ : :,:inx#'#i,';,r5;;"y; 
"r."r,u.,yur.un 

pekerj a mempuny ai sikap

..'.:kinan yu.tg t"ri"h 'i^uii 
p'a' t'n'f u*'1' tttupi , apabila sudah

:-., -:.rlarn *ur.t, yung tu*u . 
akan mengalami keyakinan yang

-:.::. -\gar memif*i'i"'iingttut'n dorongan d"an keyakinan terhadap

- ..rE dilakukan, ;r.fi; ?i;;:' S":*mbangunan 
perru disediakan

,. =.;t menerus (}la' l'i' Yusof' zoo9)'

- saha adalah satu kesungguhan untukmencobasecara terusmenerus

---. -rpnsAl)likasikan sumber fisik dan mental- -dalarn i"1'k*i""'::J:

.: 
'=-'.;'l.,iIr"^;"r"r* t"a' 6.u"yurt dip-engaruhi ,oleh 

situasi yang

' -- .:.. ransangan kepada inclividu untuk'beitindakdan komit dengan

- -: ! ::'. -.'.1ng alu*lii Keadaan ini uttu'-t "l"*"iuclkan 
satu nilai' etj'ka'

, : ..- : . -:'. :r.ar1, reaksi tentang keadaan lingkungan' semua ini tidak akan

-. i.'rt.t bermakna sekiranya sumbfrdala manusia :t:il*.'O 
dibina

- "..'.'];. ;:iili#j'::il;;;;-r'3'.a'iu manusia itu tidak dibina

:. ,.':-:sung, baik, k;;i-;;n inovatif 1ia' e'i'I"t:t 2009)'

:::r-rf sr,ot ", Juyu manusia .- nut" memiliki kemahiran untuk

--:-:: ',t.lktu ,..u'J' strategik' -Kemahiran 
mengurus wakttt secara

', .,: :lt-Iljadikan seseorang hiclup terencana' din tidak melakukan

' - ::-.,r:'. tergesa-gesa' Kernahiran mengeloia waktu.dengan baik iugu

' :. : i' r.J r':1 n gi r"rilio* rt";;+; qi"',""11 
-ttl'11. ?: :iffi :3;:: lff:

j:;::.1,**'HL:"i#Tll'r'jl'f,"i jfi 
,;*yY:.^T::,,#"1':1*:l

.:. ]il:il"i#"?" ;;"u"t"t v'" s "!? 
disamping memenuhi tuntutan

ian akhlak. Usaha yang *Yl"q. secara-.be1::t::,*,Oili#

.' '-:l']":;;;i;J;;;i;;Ja" dengan baik dapat membedakan

-' '. SUWA Universitas Malikussaleh' Vol 2, Agustus 2014 I
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mana pekerjaan yang perlu segera diselesaikan dan mana peke4aan yang
masih bisa ditunda. Pengurusan waktu yang baik dan strategik juga akan

menyediakan sumber daya manusia yang memiliki perencanaan yang
teliti dan bekerja keras untuk memastikan rencana tersebut terlaksana

tepat waktu (Ab. AzizYusof,2O0g). Salah satu manfaatyang diperoleh dari

oleh setiap insan yang bekerja mengikuti rancangan akan dapat mengurangi
keterdesakan yang datang tanpa terduga. Oleh karena itu mengelola

waktu dengan baik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
membangun sumber daya manusia yang cemerlang.

4. PENDEKATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pembangunan sumber daya manusia yang dirancang dalam suatu

negara haruslah jelas, serta mengetahui tujuan kewujudan unsur terpenting
yang akan dibangun yaitu manusia itu sendiri. Ada beberapa pendekatan
yang bisa digunakan dalam mengurus sumber daya manusia yang siap

tempur di berbagai medan, antara lain sebagai berikut:
Pertama, pendekatan psikologi positif. Psikologi pusitif merlrPakan

satu pendekatan yang diambil yang bakal meningkatkan prestasi lan kualitas
rr*b". daya manusia. Pendekatan ini bisa dijadikan dasar dalam melaksanakan

pembangunan sumber daya manusia karena ia dapat membantu sesorang ke

irah membina kualitas kehidupan yang lebih bermakna untuk diri sendiri
dan orang lain dengan mempelajari tindakan-tindakan berkesan yang pernah

dilakukan orang lain dan bagaimana mereka melakukannya.

Pendekatan psikologi positif adalahpentingkarena dapat membentuk
emosi dan sikap yang sensitif dan proaktif dan seterusnya menjadikan
individu sebagii seorang yang lebih produktif. sikap yang postif dan

kemampuan menyesuaikan diri memainkan Peranan penting dalam membina

kehidupan berolganisasi yang lebih berkualitas. Mereka yang mempunyai
sikap positif mempunyai hubungan interpersonal yang baik, ceria dengan

peke4aan yang dijilankan dan bersedia menolonS sesama sendiri dalam

usaha mencapai tujuan hidup yang harmoni.
Kedua, pendekatan kontrak psikologi. pendekatan kontrak psikologj

ini merujuk kepada keyakinan yang pegang oleh manusia berhubung tema-

tema perjanjian antar dirinya dengan oang lain. Dengan kata lain kontrak

psikol-ogi membantu mereka membuat estimasi keuntungan yang_akan

hiterimj setelah mencurahkan waktu dan tenaga untuk organisasi. Setiap

manusia mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk memahami kehendal'

dan keperluan diri sendiri. Melalui psikologi yang positif , mereka lebih

mudah berintraksi, tidak agresif dan tidak juga pasif. Mereka juga punya

kemampuan untuk mengingat kembali informasi-informasi penting yang akar

membantu meningkatkan prestasi kerja harian. Psokologi positif juga mampu

membawa perubahan tingkah laku spontan yang bisa membuat nyamar

dalam bekerja.
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Ketiga, Pendekatan kestabilan emosi' Manusia yang memPunyal emosl

stabil akan dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan mempunyai

:-gan interpe.sonal atau 
"kemahiran bersosial.ya",g O''-k; 

11i11'-1t:
..] krr"r,u 

^mereka 
lebih mengenali kekuatan diri dan pada masa yang

*".,ggr.ukan kekuatan ini Lntuk memahami emosi orang lain' Emosi

stabi"liapat meningkatkan kemampuan menyelesli\ul,T utalah dan

:'-rat keputrrun yurrg" inovatif, fiekslbel dan kreatif' Sebaliknya emosi

:iclak stabil ,r-r"r,yibubkr,t mereka merasa takut' sentiasa tertekan'

.llakselamatdansentiasaberkonflikdenganberbagaipihak.Mereka
::renyalahkan diri sendiri dan orang lain' cepat kecewa dan merasa

.::'. diri yang berlebihan.

5,SUMBERDAYAMANUSIASEBAGAIAGENPEMBANGUNAN
-\pabila pembangunan dijalankan perubahl-ak1 berlaku disetiap

.' -:kat dan semua jab"atan daiam organisasi' Oleh karena itu sumber

, :ranusia perlu bertindak sebagai agen perubahan dengan merancang

- -- .-. r-lahul, pror", perrrbahan 
- t"p"iti membentuk rangka ke-rja yang

' : renvediakan alte;natif yang leias dalam pembangunan dan perlu

. -. -:-r;-rl1 dengan situasi umum'-Mereka memainkan peranan penting

..' - :i{€r-I penambahbaikan dalam pembangunan, organisasi (Abd Razak

-,- :- s Ainin Sulaiman, 2000)' Untuk memastikan peranan tersebut

,- .:-, -irlaksanakan dengan baik maka acla beberapa hal yang perlu
. :-::ikan.

PertamaMengurusMasalahPsikologiDalamlnternalorganisasi'
:..-: pru*bu.rgu."a. organisasi dilaksanakan' maka struktur dalam

- - '-'.=t turut mengalami" perubahan' Proses perubahan terjadi secara

- - r-,,--' pada setiap jabatan yang ada dalam organisasi' Ini termasuk

'- i:i. :enstruktur* ,"*rtu orginisasi, memperkenalkan sistem baru'

:' :-.r:', keria yani realistis dai berkualitas'iehingga kelornpok lain

:r : '.: ,raspada,.rirlgu apabila sesuatu yang baru diperkenalkan' Keadaan

:.: :i:^ku secara beriahap.

l:.da tahap u*ui mereka akan merasa risau' terkeiut d1'
' .-.:'.:hankan yur-tilu*u daripacla berubah' Tahap berikutnya mereka

- '-'.: .abur a"rlgrritujuanp""buhut1 yang diperkenalkan' Pada tahap

j, :i'.i3, sebagii ug".tp",'tahan mereka perlumenyelesaikan berbagai

' - - .tress) atatikekecewaan yang beriaku'- Pada. tingkat terakhir

- - --::-::al-ran perlumemahami psikolJgi internal organisasi dan berusaha

rr-:::r.rhami keperluan *"."tu sesJngguhnyu q?" mengapa mereka

. -- r>r ,-,l"t".iJa perubahan yang diperkenalkan' Sebagai agen

-,:- rlereka bukanhanya perlu memahami gelagat (prilaku)anggota

::,i- :etapi juga harus memahami emosi dan menyelamiiiwa -"I*.?
-,...nt .liLak"ukun maka perubahan yang diperkenalkan akan lebih

-'.::l-in]A.
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Kedua, berkontribusi dan terlibat aktif dalam proses pelubaha

sumber daya manusia yang bertindak sebagai agen perubahan hendakli

mendekatkan diri dengan kumpulan sasar yang terlibat dengan perubahal

yang bakal diperkenalkan. Hal ini karena permasalahan bukan saja melibatkr

per.e4a bawahan, tetapi juga pengurus-pengurus daripada jabatan ini tur

ierlibit secara langsung dengan perubahan. Untuk melaksanakan pros

perubahan clengan-iebih lancir tanpa banyak tantangan, pengurus har

mengajak r"*rru orang baik pekeria garis depan maupun bawahan supa

p",-rfrrius lebih memahami dan bisa mendekati pekerja. Pekerja akan beke

iebiil kuat, lebih pintar, lebih kreatif, dan organisasi memperoleh keriasar

pekerja yang tinggi karena mereka dilibatkan secara aktif. Karena seti

,r*ULr iuyi *u""sia tidak merasa sumber daya mereka dikekang, sehing

mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide (Pfeffer,l99
Oleh karena itu keper.uyuu.t tentang perubahan yang diwacanakan adal

untuk kebaikan beriama dan dapat C.ipupuk dala,n kalangan pekerja-

Ketiga, membangun berbagai kemahirarr. Perubahan odalah sanl

kritikal. perianyaannya aclalah bagairnana perubahanbisa dilaksanak

dengan baik 
-sesuai 

ciengan kepentingan organisasi. Untuk menjaw

pertinyaanini perlu diaplikisikandenganberbagai kemahiran yang melip

temahiran konseptual, sosial dan teknikal. Kemahiran konseptt
membolehkan mereka melihat perubahan secara menyeluruh. Manaki

kemahiran teknikal mereka mampu menggunakan berbagai pengetahu

tentang berbagai proses perubahan yang dilaksanakan termas

bagaim"ana ia beifungsi dengin proses yang lain dalam organisasi. Dali

huike*ampuan teknikal, khusunya jika ada sistem penerimaan baru dali

sebuah oiganisasi, Pengurus harus tahu bagaimana cara unt
mengendalifan sistem tersebut dan memberikan latihan kepada peker

peke"4a untuk menggunakan peratan dan sistem baru. Pengurus, hal

rn"run.ur1g terlebih dahulu jenis latihan yang perlu _diberikan 
kare

masuknya" sistem baru akan mengalami perubahan teknik pembelajar

ya.,g barr. Selain itu pengurus yang bertindak sebagai agen perubat

iru.* mempunyai kemahiransosialyang kuat. Sumber daya manusia,ye

berkesan mampu mengkomunikasikan rencana mereka kepada indivi

dalam organisasi bukan dengan cara konfrontasi dan ancaman. Pengu

perlu tahu cara berkomunikasi yang baik dengan pekerja dalam menga

mereka bersama-sama berperan dalam mencapai kejayaan organisasi.

Keempar, Membuat strategi untuk melaksanakan perubahan. Tu

pengurus aditan mengiclentifikasi, membentuk, melaksanakan dan rnen

ietiip strategi dala.r pembangunan sumber daya manusia. Pengurus yu

bertinclak sJbagal ugu., p".rbuhu.r harus merancang strategi sebel

melakukan perubahan agar perubahan yang dilaksanakan tepat sasar

Pembangunan strategi ini sangat penting untuk mendapatke.n hasil yi
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.^-:-:'ial. Ada enam langkah yang bisa ditempuh untukmembuat sebuah
-.:. i:'i- \'aitu:
- \lemilih pendekatan yang mudah dan melibatkan kepentingan

kolektif.
\lembina momentum di kalangan pekerja dan atasan. Tanpa
Jukungan mereka agen perubahan agar berhadapan dengan
i-,erbagai isu dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah
Jiteiapkan.
)'lengenalpasti potensi reaksi daripada pihak luar yaitu sponsor,
relanggan dan pembuat kebijakan kesan dari perubahan yang
iirencanakan.
\lenterjemahkan bagaimana perubahan dapat memuaskan
\epentingan pihak luar, terutama berkaitann Cengan biaya, kualitas,
ielavanan dan kecepatan.
?:rrgurus harus nlemilih waktu yang baik untuk melekukan
:.r'rbaha.n karena tidak semua orang dalam sebuah institusi
:-=:seclia menerima perubahan yang diperkenalkan.
:-:agai agen, pengurus menjadi model peranan yang boleh
-:.:=rcal,ai dengan memastikan diri mereka senantiasa bersedia
::-=:,::hadapi cobaan seperti berhadapan dengan tingkahlaku dan
::r;p berbagai pihak. Mereka perlu tampil dengan personalitas
'.;r.g menarik dan berkarisma.

6. XESIMPULAN

l:l-nsi yang ada pada setiap manusia perlu terus ditingkatkan.
- -"":+-: iava vang dimiliki oleh setiap individu akanmenjadi tol;.kukur
- - ::: ::kerjaan yang akan dipilih. Sumber daya manusia memainkan

:-:,:. iang sangat penting dalam pembanguan suatu bangsa. Maju
- :*=.\'a sebuah bangsa akan ditentukan oleh kualitas sumber daya
:--:,a rang dimiiliki oleh bangsa tersebut. Pembangunan sumberdaya
:- -::i ..-angmenyeluruh sangat bergantung kepada program pendidikan

-i::ancang oleh negara tersebut. Oleh karena itu dunia pendidikan
: ::-lembutuhkan pendidik yang proaktif, progresif, kreatif, serta
- ::-rembangun setiap potensi yang dimiliki oleh pelajar. Sumber
:-,:-.uia adalah modal pembangunan bangsa.

:r:l SUWA Universitas Malikussaleh, Vol. XII, No. 2, Agustus 2014
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