
Pengembangan Karir.

1. Pengembangan Karir.
Pengembangan karir (career development) menurut Mondy

meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang
individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan.
Selanjutnya ada beberapa prinsip pengembangan karir yang
dapat dijelaskan sebagai berikut :
(1) Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap pengembangan karir. Bila setiap hari pekerjaan
menyajikan suatu tantangan yang berbeda, apa yang
dipelajari di pekerjaan jauh lebih penting daripada aktivitas
rencana pengembangan formal.

(2) Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh
permintaan pekerjaan yang spesifik. Skill yang dibutuhkan
untuk menjadi supervisor akan berbeda dengan skill yang
dibutuhkan untuk menjadi middle manager.

(3) Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu
belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan
pekerjaan. Jika tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut
oleh seorang individu maka individu yang telah memiliki
skill yang dituntut pekerjaan akan menempati pekerjaan yang
baru.

(4) Waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat
direduksi/dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian
penempatan pekerjaan individu yang rasional. (Mondy,
1993,p.362 dan 376)
Pengembangan karir (career development) meliputi

perencanaan karir (career planning) dan manajemen karir (career
management). Memahami pengembangan karir dalam sebuah
organisasi membutuhkan suatu pemeriksaan atas dua proses,
yaitu bagaimana masing-masing individu merencanakan dan
menerapkan tujuan-tujuan karirnya (perencanaan karir) dan
bagaimana organisasi merancang dan menerapkan program-
program pengembangan karir/manajemen karir.



Perencanaan karir (career planning) adalah suatu proses
dimana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-
langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Perencanaan
karir melibatkan pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan
dengan karir dan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai
tujuan tersebut.

Manajemen karir (career management) adalah proses dimana
organisasi memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan
para pegawainya guna menyediakan suatu kumpulan orang-
orang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di
masa yang akan datang. (Simamora, 2001:504)

Berdasarkan pengertian di atas maka terdapat tanggung
jawab yang berbeda antara individu/pegawai dan organisasi
dalam mengelola karir, seperti terlihat pada bagan 2.1 di halaman
berikut ini :

Bagan 2.1.
Pengembangan Karir



Berdasarkan bagan 2.1 tersebut dapat dikatakan bahwa :
perencanaan karir merupakan proses untuk :
(1) menyadari diri sendiri terhadap peluangpeluang,

kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan,
dan konsekuensi-konsekuensi,

(2) mengidentifikasi tujutn-tujuan yang berkaitan dengan karir,
(3) penyusunan program kerja, pendidikan, dan yang

berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang bersifat
pengembangan guna menyediakan arah, waktu, dan urutan
langkah-langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir.
Manajemen karir merupakan proses berkelanjutan dalam

penyiapan, penerapan, dan pemantauan rencana-rencana karir
yang dilakukan oleh individu seiring dengan sistem karir
organisasi.

Pendapat lain yang signifikan dengan teori pengembangan
karir di atas menyebutkan bahwa pengembangan karir pada
dasarnya meliputi dua proses utama, yaitu perencanaan karir dan
manajemen karir (Irianto, 2001: 92).

Perencanaan karir terfokus pada individu/pegawai,
sedangkan manajemen karir terfokus pada organisasi. Manfaat
perencanaan karir bagi pegawai adalah setiap individu/pegawai
dapat memahami dan mengidentifikasi tujuan karir yang
diinginkan.

Sementara itu, manfaat bagi organisasi adalah dapat
mengkomunikasikan peluang karir pada para karyawan dan
memperoleh kesesuaian yang lebih baik antara aspirasi karyawan
dengan peluang organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas maka terdapat tanggung
jawab yang berbeda antara individu/pegawai dan organisasi
dalam mengelola karir, seperti terlihat pada bagan 2.2 di bawah
ini :



Bagan 2.2
Manajemen Karir dan Hubungannya dengan Perencanaan SDM

Berdasarkan bagan 2.2 di atas perencanaan karir lebih
ditekankan pada individu, yang meliputi : penilaian diri,
konseling karir, pilihan pekerjaan, dan pilihan organisasi,
sedangkan manajemen karir lebih ditekankan pada kepentingan
organisasi, yaitu : rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan
dan pengembangan, pusat penilaian, keahlian, perencanaan
suksesi, dan penempatan di luar (dikaryakan pada anak
perusahaan binaan).



2. Perencanaan Karir.
Melalui perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi

kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan
kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan
merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis. Fokus
utama dalam perencanaan karir haruslah sesuai antara tujuan
pribadi dan kesempatan-kesempatan yang secara realistis
tersedia.(Mondy, 1993:362)

Pada dasarnya perencanaan karir terdiri atas dua elemen
utama yaitu perencanaan karir individual (individual career
planning) dan perencanaan karir organisasional (organizational
career planning). Perencanaan karir individual dan organisasional
tidaklah dapat dipisahkan dan disendirikan. Seorang individu
yang rencana karir individualnya tidak dapat terpenuhi di dalam
organisasi, cepat atau lambat individu tersebut akan
meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu, organisasi perlu
membantu karyawan dalam perencanaan karir sehingga
keduanya dapat saling memenuhi kebutuhan. (Mondy, 1993:362)

Perencanaan karir individual (individual career planning)
terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik, dan
prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan “siapa 
saya” dari segi potensi dan kemampuannya. Prosedur ini meliputi 
suatu pengecekan realitas untuk membantu individu menuju
suatu identifikasi yang bermakna dari kekuatan dan
kelemahannya dan dorongan memimpin kekuatan dan
mengoreksi kelemahan.

Dengan demikian perencanaan karir individual meliputi :
1. penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan,

aspirasi, preferensi, kebutuhan, ataupun jangkar karirnya (career
anchor),

2. penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan
yang tersedia baik di dalam maupun di luar organisasi,

3. penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri,
4. pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta

pengembangan strategi karir,
5. perencanaan transisi karir.



Menurut Simamora (2001:519), individu merencanakan karir
guna meningkatkan status dan kompensasi, memastikan
keselamatan pekerjaan, dan mempertahankan kemampupasaran
dalam pasar tenaga kerja yang berubah. Disisi lain, organisasi
mendorong manajemen karir individu karena ingin :
1. mengembangkan dan mempromosikan karyawan dari dalam

perusahaan;
2. mengurangi kekurangan tenaga berbakat yang dapat

dipromosikan;
3. menyatakan minat pada karyawan;
4. meningkatkan produktivitas;
5. mengurangi turnover karyawan;
6. memungkinkan manajer untuk menyatakan minat pribadi

terhadap bawahannya;
7. menciptakan cita rekrutmen yang positif.

Simamora (2001:519) juga mengatakan bahwa kepribadian
seseorang (termasuk nilai-nilai, motivasi, dan kebutuhan)
merupakan hal yang penting dalam menentukan pilihan karir.

Terdapat enam orientasi pribadi yang menentukan jenis -
jenis karir yang dapat memikat individu untuk menentukan
pilihan karirnya. Ke enam jenis orientasi pribadi tersebut adalah :
1. Orientasi realistik.

Individu tipe ini akan terpikat dengan karir yang melibatkan
aktivitasaktivitas fisik yang menuntut keahlian, kekuatan, dan
koordinasi. Beberapa contoh : pertanian, kehutanan, dan
agrikultur.

2. Orientasi investigatif.
Individu tipe ini akan terpikat dengan karir yang melibatkan
aktivitasaktivitas kognitif (berpikir, berorganisasi, pemahaman)
daripada yang afektif (perasaan, akting, dan emosional).
Beberapa contoh : biolog, ahli kimia, dan dosen.

3. Orientasi sosial.
Individu tipe ini akan terpikat dengan karir yang melibatkan
aktivitasaktivitas antarpribadi daripada fisik atau intelektual.
Beberapa contoh : psikologi klinis, layanan asing dan kerja sosial.

4. Orientasi konvensional.
Individu tipe ini akan terpikat dengan karir yang melibatkan
aktivitasaktivitas terstruktur dan teratur. Beberapa contoh :
akuntan dan bankir.



5. Orientasi perusahaan.
Individu tipe ini akan terpikat dengan karir yang melibatkan
aktivitas aktivitas verbal yang ditujukan untuk mempengaruhi
orang lain. Beberapa contoh : manajer, pengacara dan tenaga
humas.

6. Orientasi artistik.
Individu tipe ini akan terpikat dengan karir yang melibatkan
aktivitasaktivitas ekspresi diri, kreasi artistik, ekspresi emosi, dan
individualistik. Beberapa contoh : artis, eksekutif periklanan, dan
musisi.

Sebagian besar individu mempunyai lebih dari satu orientasi
pribadi. Semakin mirip dan cocok orientasi-orientasi pribadi
tersebut, maka semakin kecil terjadi konflik internal dalam diri
individu untuk menentukan pilihan karir. Hal ini dapat terlihat
pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Pilihan Orientasi Karir

Model dalam gambar 2.1 tersebut mempunyai enam sudut
dan setiap sudut mewakili satu orientasi. Semakin dekat sudut
satu orientasi dengan orientasi yang lain menunjukkan semakin
selaras/sesuai pilihan karir seseorang. Perencanaan karir seseorang
diawali dengan penilaian diri (self-assessment) yang membantu
seseorang melihat jangkar karir (career anchor) mana yang
dominan. Individu tersebut selanjutnya harus berada dalam posisi
membuat tujuan yang realistik dan menentukan apa yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.



Tindakan ini memungkinkan individu mengetahui apakah
tujuan karirnya realistik. Perencanaan karir organisasional
(organizational career planning) mengintegrasikan kebutuhan SDM
dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitikberatkan pada
jenjang atau jalur karir (career path). Perusahaan haruslah
melakukan program perencanaan karir organisasional untuk
memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan
organisasional. Dasar pemikiran dan pendekatan terhadap
program perencanaan karir bervariasi di antara perusahaan-
perusahaan. Bagi sebagian besar organisasi, program perencanaan
karir diharapkan mencapai tujuan (Mondy, 1993:368), yaitu :

1. Pengembangan yang lebih efektif tenaga berbakat yang
tersedia. Individu akan lebih committed terhadap
pengembangan yang menjadi bagian dari perencanaan karir
tertentu dan lebih memahami tujuan pengembangan karir
organisasional.

2. Kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan
jalur -jalur karir tradisional atau jalur karir yang baru.
Karyawan yang menonjol tidak memandang mobilitas
tradisional ke atas sebagai jalur karir yang optimal, tetapi
karyawan lain ada yang merasa bahwa karirnya telah
menemui jalan buntu dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini
perusahaan dapat menawarkan perencanaan karir guna
membantu karyawan tersebut mengidentifikasi jalur karir yang
baru dan berbeda.

3. Pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di
dalam dan di antara divisi dan/atau lokasi geografis. Jika
progresi tradisional para karyawan telah naik ke atas dalam
sebuah divisi, jalur karir yang memotong lintas divisi dan
lokasi geografis hendaknya dikembangkan. Kepuasan
kebutuhan pengembangan pribadi karyawan. Individu-
individu yang kebutuhan pengembangan pribadinya
terpenuhi, cenderung lebih puas dengan pekerjaannya dan
organisasi.

4. Peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training
yang diberikan oleh perpindahan karir vertikal dan horizontal.
Setiap pekerjaan mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap pengembangan karir dan dapat memberikan
tantangan dan pengalaman yang berbeda.



5. Meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat
menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan. Individu
yang percaya bahwa perusahaan mempunyai minat dalam
perencanaan karirnya akan tetap berada dalam perusahaan.

6. Suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan
pengembangan. Jika seseorang menginginkan suatu jalur karir
tertentu dan saat ini tidak memiliki kualifikasi yang tepat, maka
fakta ini dapat mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan
pengembangan.

Suatu program perencanaan karir dapat mendorong
karyawan mengembangkan pengharapan yang lebih realistik.
Keadaan ini pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja, retensi
yang menguat, dan pendayagunaan tenaga berbakat yang lebih
baik.

3. Manajemen Karir.
Menurut Dessler (1997:45) kegiatan personalia seperti

penyaringan, pelatihan, dan penilaian berfungsi untuk dua peran
dasar dalam organisasi, yaitu :
(a) Peran pertama, peran tradisional adalah menstafkan organisasi

mengisi posisi-posisinya dengan karyawan yang mempunyai
minat, kemampuan dan keterampilan yang memenuhi syarat;

(b) Peran kedua adalah memastikan bahwa minat jangka panjang
dari karyawan dilindungi oleh organisasi dan bahwa
karyawan didorong untuk bertumbuh dan merealisasikan
potensinya secara penuh. Anggapan dasar yang melandasi
peran ini adalah bahwa majikan memiliki suatu kewajiban
untuk memanfaatkan kemampuankemampuan karyawan
secara penuh dan memberikan kepada semua karyawan
suatu kesempatan untuk bertumbuh dan merealisasikan
potensinya secara penuh serta berhasil dalam
mengembangkan karirnya.
Kegiatan-kegiatan personalia, penyaringan, dan pelatihan

memainkan peranan penting dalam proses pengembangan karir.
Perencanaan personalia dapat digunakan tidak hanya untuk
meramal jabatan yang kosong melainkan juga untuk
mengidentifikasi calon-calon internal yang potensial dan
pelatihan yang diperlukan untuk mengisi jabatan -jabatan tersebut.



Suatu organisasi dapat menggunakan penilaian-penilaian
karyawan berkalanya tidak hanya untuk keputusan gaji
melainkan juga mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dari
karyawan individual dan memastikan bahwa kebutuhan-
kebutuhan tersebut dapat tercapai.

Semua kegiatan penstafan, dengan kata lain, dapat
digunakan untuk memuaskan kebutuhan baik organisasi maupun
individu sedemikian rupa sehingga organisasi mendapatkan
kinerja yang diperbaiki dari angkatan kerja yang lebih
bertanggungjawab serta karyawan mendapatkan suatu karir yang
lebih meyakinkan dan lebih menantang.

Tabel 2.1

Fokus Tradisional dan Fokus Pengembangan Karir
Kegiatan Fokus Tradisional Pengembangan Karir

Pengembangan
Sumber daya
manusia

1. Menganalisis jabatan,
keterampilan, tugas
sekarang dan masa
akan datang.

2. Memproyeksikan
kebutuhan.

3. Menggunakan data
statistik.

1. Menambah informasi
tentang minat, pilihan,
dan semacamnya dari
individu terhadap data.

2. Memberikan informasi
jalur karir.

Pelatihan dan
pengembangan

Memberikan peluang
keterampilan, informasi,
dan sikap berhubungan
dengan jabatan.

Menambah orientasi
pertumbuhan individual

Penilaian kinerja Menilai dan/atau memberi
imbalan

Menambah rencana
pengembangan dan
penetapan tujuan
individual

Perekrutan dan
penempatan

Mencocokan kebutuhan
organisasi dengan
individu yang memenuhi
syarat

Mencocokan individu
dengan jabatan
berdasarkan sejumlah
variabel termasuk minat
karir karyawan

Kompensasi dan
tunjangan lain

Mengimbali waktu,
produktivitas, bakat, dan
lain-lain

Menambah kegiatan yang
tidak berhubungan dengan
jabatan untuk diimbali

Sumber : Diadaptasi dari Fred L.Otte dan Peggy. Hutcheson, Helping Employees
Manage Careers, dalam Dessler (1997).



Menurut Soetjipto, dkk (2002 : 276) program manajemen
karir meliputi konseling karyawan, melacak pekerjaan,
keahlian, dan pengalaman relevan lainnya dari karyawan,
menawarkan workshop dalam perencanaan karir dan
kehidupan, menekankan penilaian kinerja yang bersifat
pengembangan dan mengadakan pusat penilaian. Aktivitas
perencanaan karir terfokus pada membantu perencanaan karir
individu, menyediakan nasehat untuk membantu individu
secara efektif berpindah di dalam organisasi, dan membentuk
aneka urutan pekerjaan atau jalur karir bagi karyawan.

Menurut Irianto (2001:96) efektivitas manajemen karir
tergantung pada kesadaran manajer untuk mengakui peran
penting perencanaan dan pengembangan karir dalam upaya
memuaskan kebutuhan individu dan organisasi. Jika manajer
dan departemen SDM memiliki kesadaran yang tinggi dalam
memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi, maka
kesempatan karir dan peluang untuk program pelatihan dan
pengembangan akan terbuka dengan lebar.

Manajer dan departemen SDM dapat mencapai efektivitas
manajemen karir dengan memberikan pendidikan yang
berkaitan dengan karir, petunjuk keahlian, konseling karir,
peluang on the job training dan pilihan karir yang tersedia, serta
melalui publikasi program pelatihan dan pengembangan.
Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh manajer SDM
adalah :

1. Menyatukan strategi dan kebutuhan-kebutuhan staffing
internal. Dengan membantu karyawan dalam perencanaan
karirnya, departemen SDM dapat mempersiapkan karyawan
jika terdapat kekosongan jabatan guna menunjang strategi
perusahaan.

2. Mengembangkan karyawan-karyawan yang dapat
dipromosikan. Perencanaan karir membantu
mengembangkan pasokan internal dari tenaga yang dapat
dipromosikan untuk mengisi kekosongan yang disebabkan
pensiun, pengunduran diri, dan pertumbuhan perusahaan.

3. Memfasilitasi penempatan karyawan. Organisasi
membantu mengidentifikasi dan menyiapkan penempatan
karyawan.



4. Membantu menciptakan keragaman pekerjaan. Pada saat
dibantu dalam perencanaan karir, karyawan-karyawan
dengan bermacam-macam latar belakang mempelajari
ekspektasi-ekspektasi organisasi untuk pertumbuhan dan
pengembangan diri sendiri.

5. Memperkecil perpindahan (turn-over). Dengan
meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap karir
individu dapat membuahkan loyalitas organisasional yang
lebih kokoh dan memperkecil turn-over.

6. Membuka saluran potensi karyawan. Perencanaan karir
mendorong karyawan-karyawan untuk meningkatkan
potensi dirinya karena mereka mempunyai tujuan karir yang
spesifik.

7. Memajukan pertumbuhan individu. Rencana-rencana dan
tujuan-tujuan karir dapat memotivasi karyawan untuk
bertumbuh dan berkembang.

8. Mengurangi kasalahan dalam penempatan. Organisasi harus
tepat dalam mengidentifikasi perencanaan karir individu,
sehingga mengurangi kesalahan dalam penempatan jabatan.

9. Memuaskan kebutuhan individu. Dengan luasnya peluang
untuk pertumbuhan dan perkembangan serta penghargaan
diri terhadap karyawan dapat memuaskan kebutuhan
individu.

10. Mengurangi penumpukan karyawan. Dengan perencanaan
karir diharapkan karyawan, manajer, dan departemen SDM
mengetahui kualifikasikualifikasi karyawan untuk mencegah
terjadinya penumpukan karyawan.


