
I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia memiliki kedudukan dan peranan yang 

sangat penting dan strategis dalam organisasi atau perusahaan, baik 

swasta maupun publik (pemerintahan), terutama dalam menghadapi 

pesatnya dinamika lingkungan global yang terjadi di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat saat ini. Penting dan strategisnya peran 

sumberdaya manusia tersebut dapat dilihat dari sumberdaya yang dimiliki 

oleh manusia, yakni tingkat pendidikan, keterampilan, kesehatan, 

pengalaman, dan etos kerja yang sangat menentukan tercapainya 

efisiensi dan efektivitas organisasi atau perusahaan. Disamping itu, 

sumberdaya manusia merupakan unsur investasi yang sangat strategis, 

yakni memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk produktivitas maksimal 

apabila dikelola dan dikembangkan secara efektif. 

Di lain pihak, sumberdaya manusia juga merupakan aset produksi 

yang memiliki kepribadian aktif, yakni membutuhkan perlakuan yang wajar 

dan adil, misalnya menyangkut kebutuhan dasar, pengembangan diri dan 

emosional, serta pengembangan karir (karakteristik unik). Oleh karena itu, 

diperlukan perhatian dan upaya khusus terhadap upaya peningkatan 

'potensi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi atau 

perusahaan yang dapat mengakomodasi seluruh pertnasalahan yang 

melingkupinya. Peningkatan potensi sumberdaya manusia dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, . salah satunya adalah melalui 

perencanaan dan pengembangan pola karir. 
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Karir merupakan ha1 yang paling berharga bagi sumberdaya 

manusia (selanjutnya disebut pegawai), sepanjang . menyangkut 

pekerjaan, sehingga memerlukan perhatian khusus oleh organisasi 

(perusahaan). Pegawai tidak hanya membutuhkan karir sebatas pada 

kenaikan jabatan, melainkan meliputi tunjangan-tunjangan finansial yang 

diharapkan, seperti kompensasi, fasilitas perumahan, bea siswa sekolah 

(termasuk anak-anak pegawai), dan lain-lain: sesuai dengan jasa yang 

telah disumbangkan kepada organisasi. Ketidakjelasan jenjang karir akan 

mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi organsasi, sebab ha1 ini 

dapat menurunkan motivasi pegawai yang pada akhirnya memiliki darnpak 

terhadap produktivitas kerja yang cukup tinggi. ltulah sebabnya mengapa 

perencanaan dan pengembangan pola karir- yang jelas sangat diperlukan 

untuk dilakukan terhadap pegawai yang dimiliki oleh suatu organisasi 

(perusahaan). 

Adapun beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan dan pengembangan pola karir tersebut antara lain meliputi 

keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai, serta jenis 

pekerjaan dan siklus pekerjaan yang dihadapi oleh pegawai dalam 

organisasi (perusahaan). Perencanaan dan pengembangan pola karir 

merupakan proses seseorang dalam merancang dan mempersiapkan 

pengembangan karirnya berdasarkan sumber informasi yang ada, 

kemampuan dan bakat yang dimiliki, dan rancangan kegiatan serta 

strategi untuk merebut peluang dalam mencapai sasaran hrir.  Dalam 

pengertian ini tersirat bahwa tanggung jawab dalam pengembangan pola 
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karir tersebut terletak pada diri pegawai, yang didukung oleh program- 

program yang dimiliki oleh bagian personalia, sepetti bimbingan karir, 

merangsang jaringan jalan karir, memperkenalkan sistem sasaran karir, 

dan merangsang bantuan bagi pegawai yang kurang maju karirnya. 

Selain Seberapa ha1 yang telah dicraikan diatas, upaya untuk 

memperjelas perencanaan dan pengembangan pola karir bagi organisasi 

(perusahaan) adalah untuk dapat menghindari adanya tingkat 

perpindahan pegawai yang tinggi (furn over). Tujuan lainnya adalah untuk 

mempermudah penyusunan pegawai internal organisasi dan 

penghematan biaya pengadaan pegawai dari luar (seleksi). Selanjutnya 

akan memungkinkan bagi perusahaan untuk mengembangkan dan 

menempatkan pegawai dalam jabatan-jabatan yang sesuai dengan minat, 

kebutuhan, dan tujuan karirnya. Dengan demikian, kepuasan pegawai 

dan pemanfaatan pegawai dapat optimal yang kemudian dapat 

mempettahankan dan memberikan motivasi kepada pegawaitersebut. 

Dalam konteks organisasi pemerintahan (publik), perencanaan dan 

pengembangan karir pegawai telah diatur dalam Undang-Undang (UU) 

Nomor 43 Tahun 1999,- yakni mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian 

sebagai perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 1974. Dalam undang-undang 

tersebut dikemukakan mengenai pengaturan sistem pembinaan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja 

dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja 

(Pasal 17). Sistem karir dalam ha1 ini berkaitan dengan sistem 

kepegawaian yang didasarkan pada kecakapan pegawai meliputi 
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masa kerja: kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat obyektif lainnya, 

termasuk pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu atau 

naik pangkat yang didasarkan kepada prestasi yang dicapai oleh seorang 

pegawai. Sistem ini, apabila dijalankan secara obyektif, maka diharapkan 

akan dapat memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme 

penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewajiban pegawai dalam 

bekerja dan akan memberikan iklim yang kondusif. 

Dari uraian diatas, jelas bahwa perencanaan dan pengembangan 

pola karir pegawai dapat memberikan kemajuan bagi organisasi 

pemerintahan (publik). Perencanaan dan pengembangan pola karir PNS 

sangat penting bagi kemajuan organisasi pemerintahan itu sendiri, karena 

memberikan motivasi yang efektif dalam menjamin kondisi-kondisi, seperti 

kepastian jalur karir dari tiap jabatan yang ada, penetapan persyaratan 

jabatan, dan pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang obyektif dan 

rasional. 

Bagi organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI 

Jakarta, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi 

Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta, permasalahan yang berkaitan dengan 

perencanaan dan pengembangan pola karir pegawai merupakan salah 

satu permasalahan serius yang perlu dikaji secara komprehensif. 

Keseriusan permasalahan tersebut terkaiterat dengan kekhawatiran akan 

motivasi pegawai untuk bekerja secara lebih baik melalui promosi, rotasi, 

mutasi, pelatihan, dan perolehan posisi serta penghasilan yang lebih baik. 

Kekhawatiran tersebut sangat beralasan untuk dicermati dan dijadikan 
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sebagai argumen logis akan pentingnya dilakukan upaya pengembangan 

kualitas pegawai di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta secara 

khusus, dan di lingkungan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta secara 

umum. 

Apabila dilihat dari tugas pokok dinas ini berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 1995, yaitu melaksanakan sebagian urusan 

rumah tangga daerah dalam ha1 bidang pemungutan pendapatan daerah, 

dan melakukan koordinasi dengan'instansi lain dalam ha1 perencanaan, 

pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah, maka 

upaya perencanaan dan pengembangan pola karir pegawai Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta tidak dapat ditunda-tunda lagi untuk segera 

dilakukan. Upaya tersebut diharapkan memberikan keluaran (oupui) dan 

hasillmanfaat (oufcome) bagi pegawai sehingga mampu merealisasikan 

perencanaan penerimaanlpendapatan (finansial dan non finansial) yang 

telah ditetapkan yang tertuang di dalam Program Kerja pada tiap-tiap 

Tahun Anggaran. 

Upaya perencanaan dan pengembangan pola karir pegawai 

tersebut diatas dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada berbagai 

pertimbangan tertentu. Beberapa ha1 yang dapat dijadikan pertimbangan 

dalam ha1 ini antara lain adalah persyaratan-persyaratan yang dijadikan 

dasar dalam perencanaan dan pengembangan pola karir pegawai yang 

dilaksanakan oleh dinas ini dan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta secara 

keseluruhan. Persyaratan-persyaratan yang dijadikan dasar 

pertimbangan dalam perencanaan dan pengembangan pola karir pegawai 
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dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan perencanaan dan 

pengembangan pola kari: pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta yang 

nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi dinas 

ini secara khusus, dan. bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta secara 

umum. 

€3. ldentifikasi Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi di atas, maka berikut ini 

merupakan beberapa permasalahan eksisting yang dapat diindentifikasi, 

yaitu : 

1. Batasan karir, terutama pada masa (waktu) promosi ke jabatan yang 

lebih tinggi masih dirasakan belum jelas. Hal ini disebabkan oleh tidak 

jelas dan tidak transparannya jenjang karir dan kurang terbukanya 

kesempatan yang diberikan kepada pegawai sebagai konsekuensi 

kurang jelasnya kebijakan kepegawaian mengenai penilaian pegawai 

akan prestasi kerja yang mereka capai. 

2. Untuk menduduki suatu jabatan, syarat-syarat yang diberikan hanya 

kepada pegawai yang dianggap mampu untuk dipromosikan. Hal ini 

menyebabkan masing-masing pegawai hanya sebatas menyiapkan diri 

dalam melakukan tugas-tugas yang telah diberikan untuk memenuhi 

suatu target. Artinya, kesempatan yang diberikan kepada pegawai 

hanya terbatas pada tugas yang pernah diberikan, yang disesuaikan 

dengan pengalaman kerja dalam jabatan tersebut. Akibatnya, masing- 

masing pegawai cenderung untuk tidak berani mengambil resiko dalam 
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pengambilan keputusan apabila dinilai belum pernah menghadapi 

situasi tersebut. 

3. Kurang jelasnya persyaratan-persyaratan dalam melakukan promosi 

pegawai untuk jabatan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan 

dorongan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki inisiatif dan 

kreativitas yang lebih rendah pada masa yang akan datang. Tidak 

tersedianya informasi yang jelas dan transparan mengenai 

persyaratan-persyaratan tersebut, sehingga pegawai merasa adanya 

pembatasan-pembatasan untuk maju. 

4. Tidak jelasnya umpan balik (feedback) atas penilaian prestasi kerja 

dan penilaian kinerja pegawai, yang mengakibatkan pegawai merasa 

bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan tidak memiliki pengaruh - - -  - .. 

terhadap kemajuan karir pegawai. 

5. Kurang dikonfirmasikannya jenjang karir pada masing-masing unit 

kerja secara jelas, sehingga walaupun pegawai telah melakukan tugas 

dan pekerjaan yang diembankan kepadanya, tidak merasa memiliki 

perkembangan yang berarti. 

6. Adanya ketidakterpaduan dari semua kegiatan personil, misalnya 

dalam bentuk pendataan, penatausahaan, dan keterpaduan 

administrasi, termasuk daiam penggunaan dan pemanfaatan sarana 

dan prasarana yang tidak optimal. Hal ini disebabkan tidak adanya 

pembagian tugas dan wewenang secara tertulis atau terdefinisi secara 

formal mengenai persyaratan-persyaratan untuk menduduki setiap 

posisi atau jabatan secara jelas. Hal ini penting, agar pegawai dapat 
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mengontrol sampai sejauhmana adanya kesenjangan (gap) yang 

terjadi antara tugaslpekerjaan dan jabatan yang diembannya, sebagai 

acuan untuk mengetahui potensi pengembangan untuk meningkatkan 

prestasi pegawai yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. 

C. Perumusan Permasalahan Penelitian 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka dalam 

kaitannya dengan perencanaan dan pengembangan karir pegawai 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

I .  Bagaimana kondisi perencanaan dan pengembangan karir pegawai 

yang terdapat di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta, sebagai 

gambaran kondisi Dipenda Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan ? 

2. FaMor-faMor apa saja yang terkait dengan perencanaan dan 

pengembangan karir pegalvai Dipenda Propinsi DKI Jakarta ? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan berkaitan dengan 

perbaikan sistem perencanaan dan pengembangan karir pegawai di 

lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

berusaha menjawabnya melalui pencapaian beberapa tujuan sebagai 

berikut : 
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1. Memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan dan 

pengembangan karir pegawai yang terdapat di lingkungan Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta, sebagai gambaran kondisi Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta secara keseluruhan. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan perencanaan 

dan pengembangan karir pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

3. Menyusun rekomendasi dan upaya-upaya yang berkaitan dengan 

perbaikan sistem perencanaan dan pengembangan karir pegawai di 

lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun batasan permasalahan penelitian ini difokuskan pada : 

1 Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

2. Aspek perencanaan dan pengembangan karir sumberdaya manusia 

(pegawai) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. 

3. Karir yang diteliti hanya mencakup karir struktural. 

F. KegunaanlManfaat Penelitian 

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan 

kegunaanlmanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, dan iebih 

khusus lagi bagi beberapa komponen berikut ini : 

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan 

dalam perencanaan dan pengembangan karir pegawainya secara 

khusus, dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta secara umum. 
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2. Bagi lnstitusi MMA-IPB dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran 

untuk studi-studi yang berhubungan dengan perencanaan dan 

pengembangan karir sumberdaya manusia. 

3. Bagi penulis dapat dijadikan media penerapan ilmu dan pengetahuan, 

baik yang diperoleh selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan. 
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