
prepared by Ridwan Iskandar Sudayat, SE.

PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia merupakan investasi yang

sangat penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu,

pengembangan sumberdaya manusia juga penting demi

menjaga produktivitasnya. Sehingga dalam melakukan

pengembangan SDM, yang perlu dipertanyakan adalah

dalam bidang apa pengembangan diperlukan, bagaimana

intensitasnya dan menggunakan teknik apa.

Banyak pengalaman dari perusahaan bahwa dengan

melakukan pengembangan melalui suatu pelatihan belum

tentu bisa meningkatkan kinerja SDM. Namun dengan

melakukan beberapa pelatihan dan pengembangan,

setidaknya perusahaan akan mendapatkan beberapa

manfaat, yaitu :

1. Peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai

keseluruhan.

2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan

bawahan, karena adanya pendelegasian wewenang

baik secara vertikal maupun horizontal.
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3. Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih

cepat dan tepat

4. Meningkatkan semangat kerja seluruh organisasi.

5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui

manajemen partisipatif.

6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.

7. Penyelesaian konflik secara fungsional.

Sedangkan bagi karyawan, program pelatihan dan

pengembangan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Membantu membuat keputusan dengan lebih baik.

b. Meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah.

c. Terjadi internalisasi dan operasionalisasi motivasi.

d. Menimbulkan dorongan untuk terus bekerja.

e. Meningkatkan kemampuan mengatasai stres, frustasi

dan konflik serta percaya diri.

f. Tersedianya informasi program yang bermanfaat, baik

secara teknikal maupun intelektual.

g. Meningkatnya kepuasan kerja.

h. Meningkatnya pengakuan atas kemampuan.

i. Memperbesar tekad untuk mandiri.

j. Mengurangi ketakutan dalam menghadapi tugas baru

dimasa datang.
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Latihan dan Pengembangan

Organisasi dapat survival dengan menggunakan

kesempatan dan mengatasi tantangan dari lingkungan.

Untuk itu, latihan dan pengembangan dengan tujuan

mempertahankan eksistensi organisasi sangat diperlukan.

Begitu juga ketika organisasi mengalami perubahan,

misalnya, perubahan tujuan organisasi, perubahan faktor

pencapai tujuan organisasi, perubahan karyawan,

perubahan pasar dan perubahan lingkungan organisasi

lain.

Tenaga kerja baru biasanya telah memiliki

keterampilan yang diperoleh ketika masih dalam lembaga

pendidikan, namun tidak jarang pula yang perlu dilatih

kembali untuk menyesuaikan kebutuhan akan

keterampilannya.

Ada dua tujuan utama dari latihan dan

pengembangan, yaitu :

1. Dilakukan untuk menutup kesenjangan antara

kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan.

2. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan

efektivitas kerj karyawan.
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Latihan dan pengembangan ini akan membantu

dalam menghindarkan diri dari keusangan dan

melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. Latihan

dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan terhadap

berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja

tertentu, terinci dan rutin.

Sedangkan pengembangan mempunyai ruang

lingkup yanglebih luas dalam upaya memperbaiki dan

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-

sifat kepribadian.

Latihan dan pengembangan mempunyai berbagai

manfaat karier jangka panjang yang membantu karyawan

untuk bertanggung jawab yang lebih besar dimasa

datang. Sebagai bagian dari proses pelatihan dan

pengembangan, departemen personalia harus meilai

kebutuhan, tujuan-tujuan, isi dan prinsip belajar.

Ada tiga taraf kebutuhan latihan dan pengembangan

dalam organsasi peerusahaan, yaitu :

1. Kebutuhan dalam taraf organisasi

2. Kebutuhan pada taraf jabatan

3. Kebutuhan pada taraf perorangan
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Metode-metode yang biasa digunakan dalam latihan dan

pengembangan adalah :

a. Metode dasar dalam pengembanga karyawan ;

- Latihan (training)

- Pendidikan (education)

b. Metode latihan bagi karyawan non manajerial dan

manajerial ;

- Metode latihan bagi karyawan non manajerial :

-- Metode dalam pekerjaan (on the job method)

--Metode di luar pekerjaan (off the job method)

- Metode latihan bagi karyawan manajerial :

--- On the job method

--- Off the job method

--- Prinsip-prinsip pelatihan karyawan

Metode latihan dan pengembangan yang terbaik

tergantung pada sejauh mana teknik tersebut memenuhi

faktor berikut :

- Efektifitas biaya

- Isi program yang dikehendaki

- Kelayakan fasilitas

- Preferensi dan kemampuan peserta

- Preferensi dan kemampuan struktur

- Prinsip belajar
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Implementaasi dari latihan dan pengambangan

berfugsi sebagai suatu proses transformasi. Pengubahan

karyawan dari yang tidak terlatih menjadi karyawan yang

mempunyai keahlian berdasar jabatan yang diemban.

Untuk menilai keberhasilan dari latihan dan

pengembangan ini, manajemen harus mengevaluasi

kegiatan latihan dan pengembangan secara sistematis.

Secara ringkas, latihan dan pengembangan dapat

dievaluasi denganmengikuti langkah sebagai berikut :

a. Kriteria evaluasi

b. Tes pendahuluan

c. Karyawan dilatih dan dikembangkan

d. Tes purna

e. Transfer atau promosi

f. Tindak lanjut

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya latihan

dan pengembangan adalah :

1. Kenaikan produktifitas

2. Kenaikan moral kerja

3. Menurunnya pengawasan

4. Menurunnya angka kecelakaan

5. Menaikkan stabilitas dan fleksibilitas tenaga kerja

6. Mengembangkan pertumbuhan pribadi
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Penilaian Prestasi Kerja

Adalah proses mengevaluasi atau menilai prestasi

karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan

personalia dan memberikan umpan balik kepada

karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.

Penilaian prestasi ini berguna untuk :

a. Perbaikan prestasi kerja

b. Penyesuaian kompensasi

c. Keputusan penempatan

d. Kebutuhan latihan dan pengembangan

e. Perencanaan dan pengembanga karir

f. Penyimpangan proses staffing

g. Ketidak akuratan informasional

h. Kesalahan desain pekerjaan

i. Kesempatan kerja yang adil

j. Tantangan eksternal

Metode-metode yang digunakan dalam melakukan

penilaian prestasi kerja :

1. Metode yang berorientasi masa lampau :

a. Rating scale ; menggunakan suatu skala mulai

dari yang teendah sampai yang tertinggi
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b. Checklist ; menilai dengan memilih kata atau

tanda yang menggambarkan tingkat prestasi.

c. Metode peristiwa kritis ; berdasar catatan penilai

selama periode tertentu.

d. Metode peninjauan lapangan.

2. Metode yang berorientasi masa depan :

a. Penilaian diri ; karyawan menilai dirinya sendiri

b. Penilaian psikologis ; dilakukan oleh seorang ahli,

yaitu psikolog

c. Pendekatan management by objectives (MBO)

d. Teknik pusat penilaian ; menggunakan berbagai

metode penilaian.

e. Tes dan observasi prestasi kerja

Pengembangan Karir

Implementasi perencanaan karir memerlukan

pengembangan karir. Sehingga betapapun baiknya

perencanaan karir yang telah dibuat, tidak akan menjadi

suatu kenyataan jika tidak dikembangkan.
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Jika seseorang karyawan telah siap memikul

tanggungjawab yang dibebankan dalam karirnya, maka

ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu :

1. Prestasi kerja yang memuaskan.

2. Pengenalan oleh pihak lain.

3. Kesetiaan pada organisasi.

4. Pemanfaatan mentor atau sponsor.

5. Dukungan dari bawahan.

6. Pemanfaatan kesempatan untuk tumbuh.

7. Berhenti atas permintaan atau kemauan sendiri.

Titik pengembangan karir dimulai dari diri individu

karyawan. Setiap karyawan bertanggungjawan atas

kemajuan atau pengembangan karirnya.


