
POLA KARIR

1 . Pola Karir Pegawai

Upaya pengembangan sumber daya manusia di dilakukan

secara cermat, obyektif, dan berkesinambungan melalui enam

tahapan proses manajemen SDM dengan tujuan memberikan

arahan dan pedoman kepada organisasi (dalam hal ini

Manajemen SDM) supaya memiliki “sumber daya manusia yang 

tepat, pada posisi yang tepat di waktu yang tepat”.Ke enam

tahapan proses manajemen SDM tersebut, adalah :

(a) Perencanaan SDM,

(b) Iklim organisasi,

(c) Sistem imbal jasa dan penghargaan,

(d) Rekrutasi, seleksi, dan penempatan,

(e) Pengembangan karir, dan

(f) Manajemen kinerja.

Ke enam tahapan proses manajemen SDM dalam

pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) Equity and Merit, yaitu proses dan prosedur bersifat adil dan

jujur dalam menentukan tingkatan pekerjaan dan imbal jasa,

setiap pegawai memiliki kesempatan untuk memperoleh

imbal jasa dan penghargaaan sesuai kompetensi serta

kinerjanya.



(2) Aligned with business outcomes, yaitu imbal jasa dan

penghargaan merupakan bagian dari proses rencana usaha,

mendukung pencapaian seluruh tujuan, rencana dan strategi

usaha, sesuai dengan kebutuhan unit bisnis yang spesifik,

bersaing secara tepat di pasar, sesuai kemampuan dan

mempertimbangkan kinerja usaha.

(3) Aligned with organization values, yaitu memperkuat nilai-

nilai perusahaan dengan penekanan pada tujuan dan target.

(4) Transparency, yaitu proses bersifat terbuka, jelas dan mudah

dimengerti, tidak ada elemen-elemen yang tersembunyi, dan

secara kultur bersifat peka untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban kolega, pegawai dan masyarakat.

(5) Self Responsibility and Societal Responsibility, yaitu

menekankan tanggungjawab pegawai terhadap besaran imbal

jasa dan penghargaan berdasarkan kontribusi individu,

prestasi individu maupun kelompok dan unit usaha.

(6) Performance focus and customer focus, yaitu meningkatkan

kontribusi individu, kelompok dan unit bisnis, program

pembayaran harus memotivasi dan berorientasi pada prestasi

dan fokus usaha yang lebih baik.

Proses manajemen SDM menyajikan perubahan paradigma

dalam mengelola SDM dan peranan serta struktur fungsi-fungsi

SDM di peruahaan. Strategi dan implementasinya berdasarkan

cascade strategy yaitu perubahan secara bertahap.



Semua upaya tersebut dilakukan guna menjawab pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut :

(1) Berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk melakukan

aktivitasaktivitas yang efektif?

(2) Keahlian-keahlian dan pengalaman apa yang harus dimiliki

pegawai di masa datang serta bagaimana perbedaannya dengan

keahlian dan pengalaman pegawai yang ada saat ini?

(3) Bagaimana cara yang ditempuh untuk memenuhinya?

(4) Bagaimana mengoptimalkan potensi SDM yang tersedia?

Manajemen karir pegawai muncul dari pengertian pegawai

dan ketertarikan dalam posisi yang ada. Bila organisasi, individu

dan karakteristik pekerjaan dikombinasikan, hal ini akan

memungkinkan untuk mengelompokkan atau menentukan model

band individu bagi seluruh pegawai, dimana secara kontinu dikaji

dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam Master Plan Manajemen SDM yang disusun

disebutkan bahwa manajemen karir di memiliki sejumlah ciri

yaitu :

(1) Kemitraan-Partisipatif,

(2) Kejelasan kompetensi,

(3) Kejelasan jenjang dan jalur karir,

(4) Keadilan dalam assessment dan evaluasi,

(5) Keterkaitan dengan penilaian kinerja,

(6) Merupakan tanggung jawab pegawai dengan bimbingan

Manajer Lini,

(7) Monitoring yang berkesinambungan,



(8) Keterkaitan dengan pelatihan, pengembangan dan

pendidikan,

(9) Tindak lanjut untuk pegawai berprestasi dan kurang

berprestasi,

(10) Proses evaluasi dan monitoring diperbandingkan dengan

sasaran,

(11) Perencanaan jangka panjang dan jangka pendek,

(12) Pendekatan organisasi pembelajaran.

Ciri-ciri pengembangan karir inilah yang menjadi pedoman

bagi pimpinan untuk membuat kebijakan karir yang sesuai bagi

pegawai secara individual maupun organisasi/perusahaan.

Sedangkan prinsip-prinsip yang mendasari strategi

Pengembangan Karir Pegawai adalah

(1) Equity and Merit,

(2) Organization Approach,

(3) Transparant, &

(4)Responsible and Accoutability.

Dalam proses pengembangan karir, sejumlah elemen apabila

digabung akan membentuk suatu model pengembangan karir

yang menyeluruh dan efektif.

Terdapat empat elemen dalam manajemen karir yang sedang

berlaku, yaitu :

1. Jenjang dan Jalur Karir, meliputi unit pengembangan karir,

brosur jenjang dan jalur karir, model data untuk

pengembangan karir.



2. Pengembangan Kompetensi, meliputi kompetensi inti yang

umum, kompetensi spesifik bagi pekerjaan, kerangka kerja

kompetensi sebagai pedoman.

3. Pelatihan dan Pengembangan, meliputi analisis kebutuhan

pelatihan dan kajian makro mengenai penyedia pelatihan.

4. Manajemen Karir Pegawai, meliputi pengembangan pegawai,

pengembangan manajemen, perencanaan penggantian

(suksesi).

Proses lainnya, misalnya seleksi dan penempatan, evaluasi

pekerjaan, imbal jasa dan pengelolaan kinerja mempunyai dampak

dan kontribusi terhadap pengembangan karir. Hal yang penting

diperhatikan adalah pengembangan karir yang efektif merupakan

suatu proses yang hidup dan suatu proses yang berkembang dan

berubah mengikuti organisasi yang semakin fleksibel.

Pengembangan karir bukanlah sesuatu yang statis dan tetap, dan

oleh karena itu harus dikaji secara kontinyu dan dikembangkan

terus-menerus.

Pola Karir Pegawai di berbasis kompetensi, yang

direncanakan dan dikembangkan berdasarkan kemitraan

partisipatif antara pegawai, manajer lini dan perusahaan yang

dilakukan dengan pendekatan :

a. Pegawai merencanakan karir yang hendak dicapainya pada

masa yang akan datang dengan diikuti pengembangan

kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan

(job requirement) yang hendak dicapainya.



b. Manajer lini berperan dalam membimbing, mengarahkan

dan membina pegawai dalam mengembangkan

kompetensinya sehingga mampu menjadi kader yang

professional.

c. Perusahaan berperan dalam menyediakan fasilitas

pengembangan kompetensi dan karir pegawai sesuai

prinsip-prinsip manajemen SDM, seperti

(1) persyaratan jabatan/pekerjaan (job requirement),

(2) jenjang dan jalur karir,

(3) pengembangan kompetensi pegawai,

(4) pengelolaan kinerja pegawai,

(5) konseling pengembangan karir,

(6) assessment dan evaluasi, dan

(7) sistem informasi manajemen SDM (HRMIS).

Setiap area karir terdiri dari sub-area karir yang memiliki

karakteristik sesuai bidang profesi masing-masing pegawai. Pegawai

yang menempati suatu posisi pada sub area karir di suatu area karir

harus memiliki kualifikasi dasar, pengalaman, dan persyaratan

keahlian sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan pada job

description.

Pengembangan karir merupakan upaya perusahaan dalam

rangka memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meniti

karirnya ke jenjang karir yang lebih tinggi dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan perusahaan. Bentuk pengembangan karir pegawai

terdiri dari mutasi, promosi tingkat (grade) dan promosi jabatan.



Upaya pengembangan karir pegawai dilakukan melalui

peningkatan kompetensi pegawai sesuai area karir dan jalur karir

melalui pendidikan dan pelatihan, dan pemberian pengalaman

kerja.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk

pengembangan kompetensi dan karir pegawai sesuai dengan

kebutuhan dan tantangan bisnis perusahaan pada masa kini dan

masa yang akan dating. Bentuk pendidikan dan pelatihan dalam

rangka pengembangan kompetensi dan karir pegawai pada

dasarnya terdiri dari :

 Pendidikan penjejangan yang terdiri dari pendidikan setara D1

dan D2, serta pendidikan D3, S1, S2 dan S3;

 Pelatihan penjenjangan yang terdiri dari Kursus Penyelia

(SUSLIA) dan Kursus Kepemimpinan (SUSPIM);

 Pelatihan kejuruan (vocational training).

Promosi ke setiap jenjang karir yang lebih tinggi pada jalur

karir spesialis/manajerial bukanlah hak pegawai, melainkan

merupakan penghargaan dari perusahaan kepada pegawai yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Promosi dapat dilaksanakan apabila :

(a) tersedia formasi,

(b) memenuhi persyaratan berdasarkan hasil assessment,

(c) memenuhi persyaratan nilai kerja individu (NKI), dan

(d) memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.



Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di

atas, maka pegawai dapat ditunjuk memangku jabatan

structural/manajerial tertentu apabila memenuhi persyaratan

khusus, misalnya :

a. Pernah sebagai pengajar/instruktur minimal SUSLIA I atau

pelatihan kejuruan yang setara dengan itu;

b. Pernah diangkat dalam jabatan structural minimal level Junior

Manager II /Junior Manager I/Manager;

c. Telah lulus pelatihan penjenjangan SUSPIM yang

dipersyaratkan untuk formasi jabatan yang dimaksud.

Mekanisme promosi dan kenaikan tingkat (grade) dilaksanakan

secara transparan yaitu melalui sistem informasi manajemen SDM

(HRMIS) yang efektif. Jenjang karir maksimum pegawai tingkat

spesialis/manajerial ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan.


