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A. Pengertian Perencanaan Karier 

dan Pengembangan Karier 

 O Karier terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama 

seseorang bekerja, atau dapat pula dikatakan bahwa 

Karier adalah semua jabatan/pekerjaan yang dimiliki/ 

dipegang selama kehidupan kerja seseorang.  

O Untuk orang-orang tertentu jabatan-jabatan ini 

merupakan tahapan dari suatu perencanaan yang 

cermat, sedangkan bagi yang lain, karier merupakan 

bentuk keberuntungan. 

O Meskipun seseorang telah menyusun perencanaan suatu 

karier tidak menjamin kariernya menjadi berhasil. 
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O Untuk beberapa orang bekerja adalah bagian dari suatu rencana, 
sedangkan untuk beberapa orang lainnya karier hanyalah 
merupakan sesuatu keberuntungan saja. 

O Ada beberapa peren penting dalam menunjang kesuksesan 
seseorang yaitu Kinerja yang unggul, Pengalaman, pendidikan, 
keahlian dan keberuntungan. 

O Kesuksesan seseorang diindentifikasikan sebagai tujuan karier, 
rencana, dan kemudian tidakan. Sedangkan keberuntungan 
hanya terjadi ketika ada titik temu antara kesempatan dan 
persiapan 

O Perencanaan karier adalah suatu perencanaan tentang 
kemungkinan seorang karyawan suatu organisasi atau 
perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat 
atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. 
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O Pengembangan karier terdiri atas peningkatan pribadi yang dijalani 

seseorang untuk mencapai rencana kariernya dan hal ini menjadi 

tanggung jawab karyawan tersebut. 

O Manajer dan departeman SDM hanya membantu di dalam 

perencanaan karier serta memberikan jalan menuju karier 

tersebut.  

O Beberapa pertanyaan kunci yang kerap diajukan kebanyakan 

orang, terutama tentang lingkungan pekerjaan yang mengharapkan 

tanggung jawab individu yang tinggi, apapun upayanya dalam 

mengelola karier.  

O Sejumlah orang berpendapat, siapa yang mampu memprediksi 

kemana karier menuju pada 10,20, atau 30 tahun ke depan?. 
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O Meskipun manajer dan departeman SDM bisa 

mempafasilitasi proses perencanaan karier dan 

membantu menjawab beberapa pertanyan tentang 

jenjang karier yang tepat, pada akhirnya tanggung jawab 

kemajuan karier karayawan akan terpulang pada 

karyawan itu sendiri. 

O Kendati demikian, lebih banyak perusahaan yang terus 

maju dan menganggap bantuan perencanaan karier 

sebagai cara untuk membantu memastikan pemasokan 

yang memadai bakat internal. 
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KONSEP-KONSEP DASAR 

PERENCANAAN KARIER 

Karier . Merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama 

silkus kehidupan pekerja seseorang 

Jenjang karier. Merupakan model posisi pekerjaan berurutan 

yang membentuk karier seseorang 

Tujuan karier. Merupakan posisi mendatang yang diupayakan 

pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian kariernya 

Perencanaan karier. Merupakan proses dimana kita 

menyeleksi tujuan karier dan jenjang karier menuju tujuan-

tujuan tersebut 

Pengembangan karier. Terdiri dari peningkatan pribadi yang 

dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karier 

pribadinya. 
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 Dengan demikian karier adalah seluruh 

pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu 

selama masa hidupnya. Karier merupakan pola 

dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan 

pengalaman (posisi, wewenang, kepuasan, dan 

interpretasi subjektif atas pekerjaan) dan aktivitas 

selama masa kerja individu. 

 Definisi ini menekankan bahwa karier tidak 

berhubungan dengan kesuksesan atau kegagalan, 

namun lebih kepada sikap dan tingkah laku, dan 

kontinuitas individu dalam aktivitas  

   yang berkaitan dengan pekerjaannya. 

 Tujuan karier adalah posisi dimasa  

   mendatang yang ingin dicapai oleh  

    individu dalam pekerjaannya. 



9 B. Tujuan dan Manfaat 

Perencanaan dan 

Pengembangan Karier 

 
 Sepanjang sejarah peranan 

depertemen SDM sangat terbatas, 

sejalan dengan terbatasnya SDM 

yang dimiliki serta masih adanya 

anggapan bahwa perencanaan 

karier dipandang sebagai 

persoalan individu. Padahal 

perencanaan karier merupakan 

Cara untuk memenuhi kebutuhan 

internal karyawan. 

 Dengan perencanaan karier para 

karyawan dapat menetapkan 

tujuan kariernya, di mana hal ini 

akan mendorongnya untuk meraih  

jenjang pendidikan lebih lanjut 

serta pelatihan dan kegitan 

pengembangan lainnya sehingga 

akan menambah jumlah kualifikasi 

pelamar internal dan dengan 

demikian formasi pekerjaan dapat 

dipenuhi secara internal, tidak 

perlu merekrut pelamar dari luar. 



10 Ada lima hal yang 

menjadi keinginan 

karyawan 

1. Persamaan karier (career equity) 

2. Masalah pengawasan (supervisory concern) 

3. Kesadaran akan adanya kesempatan 

(awarenes of opportunity) 

4. Minat karyawan (employent interest) 

5. Kepuasan karier (caree satisfaction) 
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1. Perencanaan karier 

Kebutuhan dan kesempatan karyawan dan 

perusahaan dapat disesuaikan dengan 

berbagai cara.  

Pendekatan yang paling sering digunakan 

adalah konseling karier oleh karyawan dengan 

penyelia. Sedangkan pendekatan formal 

jarang digunakan, seperti workshop, seminar, 

dan pusat-pusat pengembangan diri. 

Konseling karier yang dilakukan oleh penyelia 

umumnya termasuk pula evaluasi kinerja.  
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2. Tujuan dan Manfaat 

Perencanaan karier 

a. Meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan intern  

 (aligns strategy and internal staffing) 

b. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan  

 (develops promotable employees) 

c. Memudahkan penempetan keluar negeri  

 (facilitates internal plecement) 

d. Membantu di dalam keaneka ragaman tenaga kerja  

 (assists with workforce deversity) 

e. Mengurang pergantian  

 (lower turnover) 

f. Menyaring potensi karyawan  

 (taps employee potential) 

g. Meneruskan pertumbuhan pribadi  

 (furthers personal growth) 

h. Mengurani penimbunan  

 (raduce hoarding) 

i. Memuaskan kebutuhan karyawan  

 (satisfies employee needs) 

j. Membantu perencanaan tindakan secara afirmatif  

 (assists affirmative action plans) 

 



13 2. Dukungan Perusahaan 

Untuk dapat terwujudnya manfaat perencanaan karier 

perusahaan harus mendukung melalui: 

a. Pendidikan karier 

b. Informasi tentang Perencanaan karier 

c. Konseling karier 

d. Bimbingan karier: - penilaian karier diri sendiri oleh karyawan 

            - penilaian terhadap lingkungan 



14 3. Pola Karier 

Hasil dari perencanaan karier adalah 

penempatan SDM pada bidang tugas yang 

merupakan bagian awal dari rangkaian suatu 

pekerjaan.  

Dari perspektif perusahaan, pola karier 

merupakan perencanaan yang penting di bidang 

SDM. 

Pola karier didefinisikan sebagai bagian dari 

pekerjaan yang membentuk karier individu. 
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4. Pengembangan karier 

a. Pengembangan karier Individu 
  

 - Prestasi Kerja (job Performance) 

 - Eksposur (exposure) 

 - Jaringan Kerja (net working) 

 - Pengunduran Diri (resignations) 

 - Kesetiaan terhadap organisasi (organizational    loyality) 

 - Pembimbing dan sponsor (mentors sponsors) 

 - Bawahan yang mempunyai peranan kunci (key subordinatess) 

 - Peluang untuk tumbuh (growth opportunies) 

 - Pengalaman Internasional (international experience) 
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b. Pengembangan Karier yang didukung oleh 
Departemen SDM 

c. Peran Pimpinan Dalam Pengembangan Karier 

d. Peran Umpan Balik terhadap Pengembangan 
Karier 

-  untuk menjamin bahwa karyawan yang gagal menduduki suatu 
posisi dalam rangka pengembangan kariernya masih tetap 
berharga dan akan dipertimbangkan lagi untuk promosi diwaktu 
mendatang bila mereka memenuhi syarat 

-  untuk menjelakan kepada karyawan yang gagal kenapa mereka 
tidak terpilih 

-  untuk mengidentifikasi apa tinakan-tindakan pengembangan 
karier spesifik yang harus mereka laksanakan 

 



C. Tahap-Tahap Pengembangan Karier Individu 

• Penelitian mengenai tahapan-tahapan karier menyimpulkan bahwa 
kebutuhan dan ekspektasi individu berubah melalui tahapan-
tahapan 
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Keamanan, 
Jaminan Psikologi 

Pencapaian, Harga 
Diri, Kebebasan 

Harga Diri, 
Aktualisasi Diri 

Aktualisasi Diri Kebututan  
Utama 

Fase Awal 
Pegawai Kontrak 

Fase Lanjutan 
Promosi 

Fase Mempertahankan 
Mempertahankan posisi 

Fase Pensiun 
Berfikir Strategis 

Usia 

Tahap  
Karier 

Tahap-Tahap Karier 



O Fase Awal pembentukan, menekankan pada perhatian 

untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan 

dalam tahun-tahun awal pekerjaan 

O Fase Lanjutan , dimana pertimbangan jaminan keamanan 

sudah mulai berkurang, namun lebih menitik beratkan 

pada pencapaian, harga diri dan kebebasan 

O  Fase Mempertahankan, pada fase ini individu 

mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat 

yang telah diraihnya sebagai hasil pekerjaan dimasa lalu 

O Fase Pensiun, pada fase ini Individu talah menyelesaikan 

satu karier, dan ia akan berpindah ke karier yang lain. 
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D. Program Pengembangan Karier 

1. Pengembangan Karier Terintegrasi dengan Perencanaan 
SDM. 

 Hubungan antara pengembangan karier dan 
perencanaan SDM adalah cukup jelas. Pengembangan 
karier menyediakan bakat dan kemampuan,  sementara 
Perencanaan SDM memproyeksikan kebutuhan 
perusahaan terhadap bakat dan kemampuan. Walaupun 
perusahaan telah membuat suatu program 
pengembangan karier dan perencanaan SDM, namun 
perusahaan menemui kesulitan untuk mengintegrasikan 
keduanya.  
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O Alasan pertama,   
 

kesulitan tersebut karna kedua program tersebut 

dikerjakan oleh ahli-ahli yang berbeda. 

Pengembangan karier dikerjakan oleh psikolog, 

sementara perencanaan SDM dikerjakan oleh ahli-ahli 

ekonomi dan sistem analisis. Ahli-ahli yang 

mempunyai disiplin ilmu yang berbeda ini biasanya 

memiliki kesulitan dalam komunikasi karena latar 

belakang pendidikan dan pengalaman mereka 

menjadikan suatu karier atau halangan untuk 

berkomunikasi secara efektif. 
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O Alasan kedua,  

berkaitan dengan struktur organisasi perusahaan. 

Pengembangan karier umumnya merupakan fungsi 

dari departeman SDM, sementara perencanaan SDM 

merupakan fungsi dari perencanaan staf. Kedua 

aktivitas tersebut dijalankan oleh unit 

organisasi/departemen yang berbeda. 
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2. Hubungan antara Perencanaan Karier dengan 

Pengembangan Karier.  

Perencanaan 

Karier 

Pengembangan  

Karier 

Tujuan  Karier (Pola Karier) 

Sistem Perencanaan dan Pengembangan Karier 
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O Tanpa umpan balik, sangat sulit bagi karyawan 
untuk mengetahui prestasi/kekurangan atas 
pekerjaan yang telah dilakukannya. Umpan balik 
memilki tiga tujuan utama, yaitu: 

1. Untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih 
berharga dan akan dipertimbangkan untuk 
promosi di masa yang akan datang apabila 
mereka memenuhi kualifikasi 

2. Untuk menjelaskan mengapa karyawan tidak 
terpilih untuk menduduki jabatan tertentu 

3. Untuk mengindentifikasi rindakan khusus yang 
sebaiknya mereka lakukan dalam rangka 
pengembangan karier 
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3.  Kebutuhan Pekerja  
  

    Dalam bekerja, di samping untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, karyawan juga membutuhkan: 

a. Persamaan Perlakuan untuk karier  

b. Pengawasan 

c. Kesadaran terhadap kesempatan 

d. Minat karyawan 

e. Kepuasan karier 
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E. Pendekatan Diagnotik Untuk 
Perencanaan Dan Pengembangan Karier 

O Pada pendekatan diagnotik, perencanaan dan 
pengembangan karier dipengaruhi oleh dua faktor 
penting, yaitu: 

1. Pengaruh lingkungan eksternal, antara lain: 

a. Peraturan perudang-undangan dan persyaratan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 

b. Serikat pekerja 

c. Kondisi ekonomi 

d. Tingkat kompetisi 

e. Komposisi angkatan kerja 

f. Lokasi organisasi 25 



2. Pengaruh lingkungan internal. Antara lain: 

a. Strategi Perusahaan 

b. Tujuan Perusahaan 

c. Budaya Perusahaan 

d. Sifat Pekerjaan 

e. Gaya kepemimpinan dan pengalaman 

 Karier individu umumnya berjalan melalui tahap-tahap 

tertentu. Masing-masing tahap mungkin dipengaruhi 

oleh sikap, motivasi, sifat karyawan, kondisi ekonomi, 

dan lain-lain 

26 



F. Karier Tanpa Batas 
O Karier tanpa batas memerlukan suatu 

kompetensi yang berbeda. Kompetensi yang 
diperlukan untuk karier tanpa batas adalah: 

 

1. Knowledge base tecnical speciality 

2. Cross functional and international experience 

3. Collaborative leadership 

4. Self management skills 

5. Personal traits 
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G. Instrumen Pengukuran 
Pengembangan Karier 

1. Petunjuk pengisian bagi karyawan 

a) Dimohon kesediaan Anda untuk membaca dengan cermat 
butir-butir pertanyaan yang terdapat pada lembaran berikut 
ini, kemudian pilihlah salah satu jawaban yang menurut 
Anda paling tepat/sesuai dengan yang Anda alami, Anda 
ketahui, dan Anda yakini dengan memberikan lingkaran 
pada salah satu jawaban pilihan Anda. 

b) Instrumen ini semata-mata untuk tujuan penelitian, 
sehingga Anda tidak perlu mencantumkan nama ataupun 
identitas lainnya 

c) Apapun jawaban Anda, akan dijamin kerahasiannya 

d) Apapun jawaban Anda, akan membantu kami dalam upaya 
untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan pelatihan 
(Diklat) 

e) Apa bila Anda ingin mengubah pilihan yang telah Anda 
tandai, berilah tanda silang (X) pada pilihan lama, dan 
kemudia berikan lagi lingkaran pada pilihan baru. 
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2.  Penting untuk Departemen SDM 

a) Instrumen ini akan lebih bermanfaat bila dalam tabulasinya hanya 
pada karyawan yang levelnya (jabatan, pangkat, fungsi atau tugas) 
yang sama 

b) Instrumen ini sebaiknya Anda berikan kepada semua karyawan, atau 
kalau karyawan pada perusahaan Anda di atas 100 sebaiknya 
dilakukan dengan simple random sampling 

c) Ciptakan suasana tenang, bersahabat dan jauhkan responden dari 
tekanan attaupun ancaman ketika mereka menjawab instrumen 
penelitian ini 

d) Masing-masing butir jawaban diberi bobot nilai : (a) = 5; (b) = 4;  (c) = 
3; (d) = 2 dan (e) = 1. 

e) Setelah Instrumen pengukuran ini dijawab oleh responden, lalu 
ditabulasi dan bila hasil tabulasi menunjukkan rata-rata skor di atas 
4, artinya pengembangan karier telah dilaksanakan dengan baik, 
meskipu masih perlu ada perbaikan. 

f) Namun bila rata-rata skor cenderung berada dibawah 3, perlu diteliti 
lebih lanjut penyebabnya. 

g) Kaji secara mendalam dengan melibatkan semua pihak yang terkait 
dengan pengembangan karier karyawan 

h) Sebaiknya setiap periode (setahun) instrumen ini diperbaharui sesuai 
dengan perkembangan, dengan mengacu dan merujuk pada teoru-
teori baru, sehingga terhindar dari kepentingan pribadi.  29 



 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Sangat  

setuju 

setuju Kadang 

kadang 

Tidak 

setuju 

Sangat  

Tidak setuju 

1 Rotasi jabatan akan memberikan manfaat bagi diri karyawan 

untuk bekerja lebih giat 
 

2 Mutasi jabatan akan memberikan  manfaat bagi diri karyawan 

untuk bekerja lebih giat 
 

3 Rotasi harus bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dalam 

bekerja 
 

4 Mutasi akan memberikan semangat keja baru karyawan 

5 Rotasi sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena akan selalu 

tersedia sumber daya baru 

6 Rotasi sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena akan selalu 

mendapatkan sumber daya baru 

7 Mutasi tidak akan memberikan semangat kerja baru karyawan 

8 Rotasi tidak akan bermanfaat bagi perusahaan karen a akan 

mengalihkan permasalahan saja 

9 Perusahaan akan memfasilitasi kepada karyawan yang ingin 

maju 

10 Karyawan yang telah mengikuti pendidikan secara berkala 

berhasil meningkatkan kualitas kerja 

11 Pelatihan yang diikuti karyawan tidak berhasil mengembangkan 

karier karyawan 

12 Untuk meningkatkan kinerja perlu pelatihan yang 

berkesinambungan 30 



 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Sangat  

setuju 

setuju Kadang 

kadang 

Tidak 

setuju 

Sangat  

Tidak setuju 

13 Promosi jabatan berhasil meningkatkan kinerja 

perusahaan 

14 Karyawan yang baik adalah karyawan yang selalu 

mendapat peluang promosi 

15 Karyawan selalu meningkatkan kemampuannya sesuai 

dengan tuntutan perusahaan 

16 Dalam perusahaan tidak perlu ada perencanaan karier 

karena biayanya besar 

17 Hanya karyawan yang rajin yang dapat berkembang  

18 Hanya karyawan yang pandai yang dapat berkembang 

19 Secara struktur tiap karyawan diberi kesempatan 

mengikuti pelatihan 

20 Secara terencana tiap karyawan pasti mendapat 

kesempatan mengikuti pendidikan 

21 Pendidikan tambahan yang diperoleh karyawan ternyata 

tidak mampu meningkatkan kinerja pershan 

22 Pengembangan karier mampu memberikan pemahaman 

pentingnya kerja keras karyawan 

23 Baiknya hasil kerja karyawan ditentukan oleh tingginya 

komitmen karyawan pada perusahaan 

24 Setelah promosi karyawan bekerja lebih baik 31 



 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Sangat  

setuju 

setuju Kadang 

kadang 

Tidak 

setuju 

Sangat  

Tidak setuju 

25 Pembagian tugas telah didasarkan pada kemampuan 

karyawan 

26 Tanpa perencanaan karier, pada saatnya nanti karyawan 

juga akan mendapat peluang promosi 

27 Bagi karyawan uang lebih penting dari pada promosi 

28 Untuk membuat perencanaan karier diperlukan keahlian 

khusus 

29 Hanya karyawan yang tekun yang pantas mendapat 

promosi 

30 Mutasi ke tempat yang cepat menghasilkan uang lebih 

penting dari pada naik pangkat 

31 Jabatan kunci hanya patut dijabat oleh karyawan yang 

berpengalaman 

32 Jabatan kunci lebih patut dijabat oleh karyawan yang 

berprestasi 

33 Jabatan tidak usah dikejar, karena kalau memang sudah 

nasib pasti akan diperoleh 

34 Feed back sangat besar manfaatnya untuk menambah 

kedewasaan 

35 Evaluasi secara berkala penting untuk meningkatkan 

kualitas kerja 
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