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BAGAIMANA ORGANISASI BERPENGARUH DI 
DALAM KARIER?
Organisasi kampus adalah tempat untuk belajar 
terbaik untuk karier masa depan. Karier kita di 
masa depan di tentukan oleh apa yang kita 
lakukan di kampus. Seorang yang selama di 
kampus aktif berorganisasi cenderung memiliki 
karier yang bagus. Hal ini karena mereka lebih 
matang ketika bekerja.
Seorang HRD perusahaan atau CEO suatu 
perusahaan, tidak betul-betul fokus melihat IPK. 
Hal pertama yang dilihat adalah pengalaman 
organisasi dia selama di kampus. Karena 
pengalaman dia selama berorganisasi di kampus, 
menunjukkan kedewasaan dia. Seseorang yang 
ditempa di organisasi cenderung memiliki 
kematangan secara emosi dan kemampuan 
mengambil keputusan. 



KENAPA MENJADI SEORANG AKTIFIS ITU 
PERLU?

Memiliki akademik yang bagus adalah tugas utama 
seorang mahasiswa dihadapan orang tuanya. 
Adapun menjadi seorang aktifis adalah pilihan. 
Akibatnya, masih banyak mahasiswa yang sama 
sekali tidak mau ikut berorganisasi. Hal ini karena 
masih kurangnya kesadaran dari mahasiswa akan 
pentingnya berorganisasi. Banyak yang 
menganggap ikut organisasi tidak memberikan 
apapun kepadanya. Padahal di dalam organisasi 
kita bisa belajar banyak hal, yaitu



1. Kemampuan komunikasi
Di dunia organisasi, seorang aktfifis tentu terbiasa 
dengan berlatih berkomunikasi. Bagaimana tidak, 
setiap minggu mereka harus berdiskusi dan 
menyampaikan pendapat satu sama lain dalam 
aktifitas organisasinya.
2. Manajemen konflik
Seseorang yang lama di organisasi cenderung 
melihat konflik sebagai sesatu hal yang positif. 
Karena dengan  adanya perbedaan pandangan, 
maka kita melihat suatu masalah dalam sudut 
pandang yang lebih komprehensif. Sudut pandang 
yang komprehensif membuat keputusan menjadi 
lebih baik karena telah melalui telaah yang lebih 
matang.



3. Kemampuan berpikir kritis
Di dalam sebuah organisasi, pasti pernah ada persoalan 
besar yang harus dihadapi. Persoalan ini memaksa para 
aktfifis untuk berpikir kritis. Melakukan analisis SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats) untuk 
mengambil kebijakan terbaik. Kemampuan berpikir kritis ini 
nanti di pasca kampus, akan sangat penting

4. Membina relasi
relasi adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh 
seorang yang ingin sukses di masa depan. Seorang 
yang tidak memiliki relasi, berkembangnya menjadi 
lebih sulit. 



5. Manajemen waktu
Di organisasi, kita diajarkan untuk menjadi orang 
yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. 
Kesibukan kuliah, laporan, dan amanah organisasi 
melatih seorang yang aktif di organisasi menjadi 
lebih pandai memanfaatkan waktunya.
6. Kerjasama
Seorang aktifis terbiasa dengan kerjasama. Dunia 
pasca kampus sebenarnya adalah tentang 
kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan 
yang sama



Di era revolusi industri 4.0 banyak sekali pekerjaan yang 
hilang karena tergantikan oleh robot. Diprediksi, semua 
pekerjaan yang melakukan pekerjaan repeat atau 
pengulangan akan digantikan oleh robot. Oleh karena itu, 
SDM harus meningkatkan hard skill dan soft skill agar tidak 
tergantikan oleh robot maupun komputer. Khusus 
mengenai softskill, center for entrepreneurship education 
and development, halifac, Nova Scotia, pada tahun 2004 
mengungkapkan bahwa terdapat 23 softskill yang harus 
dimiliki oleh SDM di masa mendatang yaitu inisiatif, 
etika/integritas, berfikir krisis, kemauan belajar, komitmen, 
motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi 
lisan, kreatif, kemampuan analitis, dapat mengatasi stress, 
manajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat 
meringkas, berkooperasi, fleksibel, kerja dalam tim, 
mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumen logis dan 
manajemen waktu. Dengan memiliki kemampuan tersebut, 
SDM masa depan tidak akan tergantikan oleh robot 
maupun mesin komputer.

BAGAIMANA TREND SDM MASA DEPAN DAN APA 
KAPASITAS APA YANG PERLU DI UPGRADE?
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