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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan salah 

satu lembaga pemerintah yang bersifat vertikal dalam pelaksanaan tugasnya. Hal 

ini sesuai dengan asas dekosentrasi dalam kewenangan pemerintah di bidang 

pertanahan, yaitu penyelenggaraan kewenangan pemerintah oleh satuan kerja 

(satker) pemerintah pusat di daerah sesuai dengan kondisi/kebutuhan masing-

masing daerah.  Oleh karena itu sebagai dampak dari hal tersebut, saat ini BPN RI 

memiliki 33 satker Kantor Wilayah (Kanwil) di tingkat Provinsi dan lebih dari 

450 satker Kantor Pertanahan (Kantah) di tingkat Kabupaten/Kota. 

Salah satu kewenangan pemerintah di bidang pertanahan adalah dalam 

memastikan terciptanya tertib administrasi pertanahan. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat terhadap tanah-

tanah yang dimilikinya serta dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan. Tanpa adanya kepastian dan jaminan hukum, maka 

potensi terjadinya konflik dan sengketa pertanahan yang dapat berdampak negatif 

terhadap kehidupan masyarakat maupun terhadap upaya pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi tinggi. Selain itu tanpa adanya kepastian 

dan jaminan hukum atas tanah, maka akses masyarakat terhadap faktor-faktor 

ekonomi/permodalan akan sulit diwujudkan yang mana hal ini sebenarnya sangat 

dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu 

sendiri secara mandiri.   

Berdasarkan penjelasan di atas, BPN RI memiliki posisi yang sangat penting 

karena perannya dalam memastikan terwujudnya administrasi pertanahan yang 

tertib. Upaya ini dilakukan agar tanah-tanah yang ada di seluruh wilayah 

Indonesia dapat teradministrasi dan terdokumentasikan secara lengkap dan akurat, 

baik dari aspek yuridisnya (hukum) maupun aspek spasialnya (kondisi fisik 

tanah). Dari hal tersebut kemudian pemerintah maupun masyarakat dapat 

melakukan berbagai hal terkait kepentingannya yang positif dengan tepat, aman 

dan bermanfaat.  

Tertib administrasi pertanahan dilakukan dengan ruang lingkup yang menjadi 

sasarannya yaitu terlaksananya pendaftaran tanah yang ada di Indonesia sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pendaftaran tanah merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan 

dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta 

dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan pendaftaran tanah dapat dibagi ke dalam empat kelompok sub kegiatan 

yaitu: 
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1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan yuridis; 

2. Pembukuan dan penyajian data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar  

3. Pemberian surat tanda bukti hak  

4. Pemeliharaan data fisik dan yuridis  

Upaya pendaftaran tanah di Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh 

BPN RI telah dilakukan secara terus menerus. Namun begitu hal ini belum dapat 

mencapai hasil yang maksimal, dimana lebih dari 40% tanah yang ada masih 

belum terdaftar (Sutarto 2012). Fakta ini tentu saja memprihatinkan mengingat 

dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan dinamis, maka urgensi 

pendaftaran tanah menjadi semakin besar. Terlebih lagi pada saat ini pemerintah 

sedang giat menggalakkan berbagai kegiatan pembangunan dalam rangka 

menghadapi persaingan global yang semakin nyata. Dengan begitu, maka 

percepatan pendaftaran merupakan suatu keniscayaan yang harus dapat terlaksana 

secara cepat, tepat dan menyeluruh. 

Misalnya melaksanakan percepatan pendaftaran tanah seperti disebutkan di 

atas, BPN RI perlu senantiasa meningkatkan kinerjanya secara maksimal dan 

terus menerus. Oleh sebab itu diperlukan berbagai tindakan manajerial dan teknis 

yang sistematis, teliti dan bersifat kontinu terhadap berbagai aspek manajemen 

yang terkait, agar percepatan pendaftaran tanah dapat terlaksana secara optimal. 

Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen modern yang berkembang saat ini, 

dikatakan bahwa suatu organisasi dapat berhasil dalam mencapai efektifitas 

kerjanya apabila mampu mengelola aspek-aspek manajemen dengan baik, yaitu 

yang meliputi (Silalahi 2004): 

1. Manajemen perencanaan; 

2. Manajemen pengorganisasian; 

3. Manajemen pelaksanaan; dan 

4. Manajemen pengendalian dan pengawasan.     

Manajemen perencanaan di BPN RI meliputi kegiatan perumusan dan 

penyusunan rencana program dan anggaran yang diperlukan dalam mencapai 

tujuan kerja yang diharapkan. Sementara itu, manajemen pengorganisasian terkait 

dengan kegiatan penyusunan dan pengembangan struktur serta tata kelola 

administrasi kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Adapun 

manajemen pelaksanan terkait dengan metode/cara BPN RI dalam 

mengimplementasikan serta mengkoordinasikan berbagai rencana program dan 

anggaran yang telah direncanakan, baik yang dilaksanakan secara swakelola 

(mandiri) maupun yang bekerjasama dengan pihak lain. Ketiga kegiatan 

manajemen tersebut kemudian diawasi, diarahkan dan dikoreksi agar senantiasa 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai efektiftiasnya melalui 

pelaksanaan manajemen pengendalian dan pengawasan.  

Keseluruhan manajemen di atas tentu saja memerlukan tenaga-tenaga 

pelaksana yang kompeten dan produktif dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, 

kebutuhan pegawai dengan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan bidang 

pekerjaannya sangat diperlukan oleh BPN RI yang secara umum meliputi 

(Winarsih dan Ratminto 2011):  

1. Kemampuan teoritis/konseptual pekerjaan;  

2. Kemampuan teknis/aplikasi pekerjaan; 

3. Kemampuan kepemimpinan pegawai di jenjang jabatan eselon; 

4. Kecakapan manajerial pekerjaan; 
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5. Kematangan mental/psikologis pegawai; 

6. Kesadaran tanggung jawab kerja; dan 

7. Kepemilikan motivasi kerja yang positif. 

Tujuh aspek di atas sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai agar 

dapat tercapainya efektivitas kerja dalam mendukung kinerja BPN RI. Hal ini 

dapat diwujudkan melalui proses peningkatan kualitas pegawai secara terencana 

dan sistematis dengan pelaksanaan program pengembangan SDM (PSDM) yang 

efektif dan efisien sesuai kondisi yang ada. Adapun PSDM merupakan 

seperangkat aktifitas yang sistematis dan terencana yang dirancang organisasi 

dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk 

memenuhi tuntutan pekerjaan, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang 

(Harris et al. 1998). PSDM dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui 

program pendidikan, pelatihan ataupun pengembangan (LAN dan Depdagri 

2007). 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, program PSDM harus dilaksanakan 

sesuai dengan kondisi organisasi yang ada, agar dapat tercapai hasil yang optimal 

(Duffus 2004). Dalam hal ini, organisasi harus mampu mengidentifikasi serta 

mengkaji kemampuannya dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi 

efektivitas tujuan PSDM khususnya dari aspek finansial, aspek ketersediaan 

dukungan sarana dan prasarana dan aspek kondisi SDM yang ada (Arrington 

2000). Mengapa? Karena program PSDM merupakan program yang harus 

terlaksana secara komprehensif dan membutuhkan biaya pelaksanaan serta 

ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak sedikit untuk mencapai hasilnya 

yang maksimal (Garavan 1995). Sementara kondisi SDM terkait dengan dinamika 

kepegawaian yang ada dan dapat mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan 

yang diinginkan, seperti yang terkait dengan kondisi mental/psikologis (motivasi) 

ataupun latar belakang belakang demografis pegawai yang ada (Orpen 1994).    

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PSDM 

merupakan suatu kegiatan yang meliputi dua dimensi tujuan, yaitu dimensi tujuan 

individual dan dimensi tujuan organisasional. Tujuan yang berdimensi individual 

mengacu pada sesuatu yang ingin dicapai oleh seorang pegawai berdasarkan 

kebutuhan-kebutuhan pribadi yang dimilikinya. Secara garis besar kebutuhan 

pegawai menurut Mc. Clelland diacu Robbins and Judge (2007), dapat dibedakan 

kedalam tiga kelompok yaitu kebutuhan akan pencapaian (need of achievement), 

kebutuhan akan kekuasaan (need of power) dan kebutuhan akan hubungan sosial 

yang baik (need of affiliation).  

Mc. Clelland menjelaskan bahwa setiap individu memiliki dorongan yang 

kuat untuk berhasil. Dorongan ini mengarahkan individu untuk berjuang lebih 

keras untuk memeroleh pencapaian pribadi ketimbang memperoleh penghargaan. 

Hal ini kemudian menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang lebih efisien 

dibandingkan sebelumnya dan dapat disebut sebagai nAch yaitu kebutuhan akan 

pencapaian. Kebutuhan kekuasaan (nPow) merupakan keinginan untuk memiliki 

pengaruh, menjadi yang berpengaruh, dan mengendalikan individu lain. Dalam 

bahasa sederhana, ini adalah kebutuhan atas kekuasaan dan otonomi. Individu 

dengan nPow tinggi, lebih suka bertanggung jawab, berjuang untuk 

mempengaruhi individu lain, senang ditempatkan dalam situasi kompetitif, dan 

berorientasi pada status, dan lebih cenderung lebih khawatir dengan wibawa dan 

pengaruh yang didapatkan ketimbang kinerja yang efektif. Sementara kebutuhan 
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ketiga yaitu nAff adalah kebutuhan untuk memperoleh hubungan sosial yang baik 

dalam lingkungan kerja. Kebutuhan ini ditandai dengan memiliki motif yang 

tinggi untuk persahabatan, lebih menyukai situasi kooperatif (dibandingkan 

kompetitif) dan menginginkan hubungan-hubungan yang melibatkan tingkat 

pengertian mutual yang tinggi. Mc. Clelland mengatakan bahwa kebanyakan 

orang memiliki dan menunjukkan kombinasi tiga karakteristik tersebut, dan 

perbedaan ini juga mempengaruhi bagaimana gaya seseorang berperilaku. 

Berbeda dengan dimensi tujuan individual, dimensi tujuan organisasional 

mengacu pada kebutuhan organisasi akan proses regenerasi SDM yang efektif, 

efisien, berkesinambungan dan berdampak positif terhadap efektivitas pencapaian 

kinerja organisasi itu sendiri. Terkait hal tersebut, maka dimensi ini menekankan 

pada kebutuhan peningkatan kemampuan pegawai, peningkatan motivasi kerja 

pegawai dan peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan yang diinginkan. Oleh 

karena itu, berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PSDM merupakan 

kegiatan dengan tujuan individual dan tujuan organisasional yang terintegrasi 

dengan dampak positif yang bersifat simbiosis mutualisme (Gaffney 2005). 

Saat ini, BPN RI memiliki jumlah pegawai sebanyak lebih dari 20.164 orang 

yang tersebar di seluruh satuan kerja yang dimilikinya di seluruh Indonesia. 

Namun begitu, seperti yang telah dijelaskan pada awal Bab ini, jumlah pegawai 

yang cukup memadai tersebut ternyata belum mampu mendukung kinerja BPN RI 

secara maksimal. Kondisi ini terjadi karena pelaksanaan manajemen yang 

meliputi empat aspek di dalam tubuh BPN RI belum mampu terselenggara secara 

baik. Selain itu, hal ini pun masih ditambah lagi dengan perubahan dinamika 

lingkungan eksternal BPN RI yang seringkali cepat berubah seperti dinamika 

politik, dinamika perkembangan teknologi, dinamika kebutuhan masyarakat, 

dinamika hukum perundangan dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi 

efektivitas kinerja dan membutuhkan proses adaptasi yang cepat dan tepat.  

Berdasarkan kondisi tersebut, BPN RI selama ini telah berupaya untuk 

melakukan program PSDM yang dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut 

(Hasil wawancara dengan Kepala Biro Opeg BPN RI 2014): 

1. Menyiapkan pegawai-pegawai yang kompeten, professional dan berintegritas 

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan; 

2. Menyiapkan pegawai-pegawai dalam jumlah tepat dalam rangka mengisi 

berbagai jabatan kelembagaan yang sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan; dan 

3. Menyediakan kesempatan bagi para pegawai untuk berkembang dan 

mencapai karir yang diinginkannya. 

Tujuan tersebut selama ini coba dicapai dengan penerapan metode pendidikan dan 

pelatihan (Diklat), maupun metode pengembangan karir para pegawai. Metode 

Diklat dilakukan oleh BPN RI melalui kegiatan belajar mengajar dalam suatu 

periode tertentu, baik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun yang dilakukan 

dengan bekerja sama dengan pihak lain yang relevan. Sementara itu, metode 

pengembangan karir dilakukan melalui kegiatan mutasi vertikal ataupun 

horizontal terhadap para pegawai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. 

 Pelaksanaan metode-metode PSDM di atas ternyata belum mampu 

mencapai hasil yang maksimal khususnya yang terjadi pada metode Diklat. Hal 

ini terjadi karena metode Diklat memerlukan sumber daya anggaran dan sarana 
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dan prasarana yang tidak sedikit, dimana dalam hal ini kondisi BPN RI masih 

cukup terbatas. Akibatnya metode Diklat belum mampu dilakukan secara 

komprehensif dan menyeluruh, sehingga seringkali hanya dilakukan secara 

terbatas dan hanya meliputi sebagian kecil pegawai saja (hasil wawancara dengan 

Kepala Pusdiklat BPN RI). Berdasarkan kondisi tersebut, maka program PSDM 

yang dilakukan oleh BPN RI lebih banyak difokuskan melalui metode 

pengembangan karir yang relatif lebih murah, mudah, mampu menjangkau 

seluruh kelompok atau lapisan pegawai, serta mampu memberikan hasil 

pencapaian tujuan yang baik. 

 Pengembangan karir merupakan aktivitas di bidang SDM yang membantu 

pegawai untuk merencanakan karir mereka di organisasi tempat mereka bekerja, 

agar organisasi dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara 

maksimum (Dubirin diacu Winarsih dan Ratminto 2011). Setiap orang yang 

bekerja sebagai seorang pegawai di dalam suatu organisasi akan memiliki 

sejumlah harapan/tujuan yang ingin dicapai sebagai balas jasa atas pengorbanan 

yang telah diberikan. Salah satu balas jasa tersebut adalah pemberian atas 

posisi/jabatan yang lebih baik dari sebelumnya oleh organisasi bersangkutan 

(Wessel, Christian and Hoff 2003). Oleh karena itu agar setiap pegawai yang ada 

dapat meraih balas jasa sesuai dengan pengorbanan yang telah mereka lakukan, 

organisasi memerlukan suatu pengelolaan karir yang adil dan tepat kepada para 

pegawainya. 

 Salah satu tahap dalam pengembangan karir yang sangat penting adalah 

perencanaan karir, dimana hal ini telah menjadi isu penting dalam perkembangan 

manajemen sumber daya manusia (Baruch 1996). Hal ini terjadi karena 

perencanaan karir merupakan pintu masuk bagi para pegawai untuk dapat 

menelusuri minat, keinginan dan pilihan karir mereka dalam organisasi, karena 

melalui proses ini para pegawai dapat mencari cara untuk memperbaiki diri dalam 

rangka mengembangkan keahlian dan kemampuannya untuk mencapai posisi 

yang diinginkan (Martoyo 2007). Perencanaan karir juga berfungsi untuk 

membantu pegawai dalam menentukan strategi pencapaian karirnya melalui 

serangkaian tindakan yang tepat, sehingga sasaran – sasaran karir dapat tercapai 

secara efektif (Yean and Yahya 2013). Selain itu, Handoko (1994) menjelaskan 

bahwa perencanaan karir merupakan rencana tentang kemungkinan seorang 

pegawai dalam meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan 

kemampuan dan persyaratan kerja yang ada. Berdasarkan penjelasan-penjelasan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir merupakan suatu aktifitas 

pegawai dalam merencanakan karir yang diinginkannya berdasarkan ketersediaan 

karir yang ada dan sesuai dengan kepentingan organisasi, serta dilakukan 

berdasarkan perimbangan kondisi pribadi yang dimiliki pegawai itu sendiri. 

 Perencanaan karir terkait erat dengan aspek pengembangan diri pegawai 

yang sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai posisi/jabatan yang diinginkan. 

Dengan begitu, hal ini dapat merangsang para pegawai untuk senantiasa berupaya 

melakukan pengembangan diri sampai ke tahap tertentu, sesuai dengan yang 

dibutuhkan (Benson 2000). Jika upaya pengembangan diri tersebut dapat berjalan 

dengan baik, hal ini dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap 

upaya peningkatan kinerja organisasi. 
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 Perumuskan perencanaan karir yang ingin diraih oleh para pegawai harus 

memperhatikan berbagai indikator dalam perencanaan karir dengan baik dan 

seksama. Adapun indikator-indikator tersebut adalah (Martoyo 2000):     

 

1. Pola karir/promosi 

2. Kualifikasi karir; 

3. Entry poin karir; 

4. Batasan karir. 

Empat variable tersebut harus dapat menjadi bahan rujukan yang tepat bagi para 

pegawai. Oleh karena itu, diperlukan perumusan indikator indikator dan cara 

penilaiannya yang tepat dan jelas oleh organisasi agar perencanaan karir dapat 

dilakukan secara akurat. Dalam rangka hal tersebut, organisasi harus senantiasa 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Handoko 2000): 

1. Keadilan kesempatan karir bagi seluruh pegawai; 

2. Kejelasan dan keterbukaan informasi karir yang diperlukan pegawai; 

3. Kejelasan metode umpan balik yang dapat diterima pegawai;; 

4. Kesesuaian dengan minat karir pegawai; dan 

5. Keefektifannya terhadap kepuasan karir pegawai. 

Ketersediaan indikator indikator karir yang memenuhi unsur-unsur di atas 

akan mendorong pegawai untuk melakukan perencanaan karir dirinya sendiri 

secara lebih sistematis, lebih terukur dan lebih lengkap yang meliputi seluruh 

aspek perencanaan yang diperlukan. Selain itu, hal tersebut pun dapat membantu 

organisasi dalam menciptakan iklim kompetisi karir yang sehat dimana 

persaingan yang ada lebih terarah pada faktor-faktor yang positif dan objektif, 

seperti faktor kompetensi, faktor prestasi, faktor produktifitas dan faktor-faktor 

lainnya.    

Perencanaan karir sebagai bagian dari kegiatan pengembangan karir yang 

dilakukan untuk mendukung program PSDM di lingkungan BPN RI, selama ini 

belum mampu dilaksanakan secara efektif. Indikasi akan hal tersebut dapat dilihat 

dari pencapaian kinerja BPN RI seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai 

akumulasi dari kinerja para pegawai yang belum maksimal. Selain itu, 

berdasarkan terdapat pula beberapa indikasi tambahan yang mendukung bukti 

belum maksimalnya hasil perencanaan karir tersebut beserta contoh nyata dan 

dampak yang dihasilkan diantaranya (hasil wawancara dengan Kepala Biro 

Organisasi dan Kepegawaian BPN RI 2014): 

1. Kondisi: Terbatasnya ketersediaan pegawai di bidang pekerjaan tertentu yang 

sangat dibutuhkan, karena persepsi yang negatif terhadap pekerjaan dan 

prospek karir di bidang tersebut.  

Contoh: Jumlah pegawai pada bidang pengadaan barang/jasa, pengelolaan 

barang milik Negara, widyaiswara, peneliti, arsiparis dan lain sebagainya 

sangat minim atau bahkan tidak ada.  

Dampak: Seringkali dilakukan “pemaksaan” dalam proses pengisian posisi 

tersebut, sehingga mengakibatkan kinerja pegawai menjadi kurang baik 

karena didominasi unsur “keterpaksaan” dalam melaksanakan pekerjaannya.  

2. Kondisi: Terdapat banyak jabatan yang diisi oleh pegawai-pegawai yang 

tidak memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. 

Contoh: Seorang pegawai berlatar belakang pendidikan di bidang keuangan 

mengisi posisi jabatan di bidang pendaftaran tanah. 
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Dampak: Proses pencapaian kinerja menjadi terhambat atau bahkan 

menimbulkan masalah karena terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses 

pelaksanaan pekerjaan.  

3. Kondisi: Tidak meratanya jumlah persebaran pegawai sesuai dengan 

kebutuhan. 

Contoh: Jumlah pegawai di Satker-Satker wilayah Pulau Jawa pada 

umumnya berlebih, sementara jumlah pegawai di Satker-Satker wilayah luar 

Pulau Jawa pada umumnya sangat minim. 

Dampak: Kinerja pelaksanaan tugas khususnya di bidang pelayanan terhadap 

masyarakat di wilayah luar Pulau jawa menjadi kurang maksimal.  

4. Kondisi: Terjadinya banyak kekosongan posisi di bidang-bidang pekerjaan 

tertentu. 

Contoh: Banyak posisi jabatan di bidang pekerjaan tertentu seperti bidang 

pemberdayaan masyarakat, landreform, pengelolaan tanah terlantar dan lain 

sebagainya yang kosong dan sulit diisi. 

Dampak: Kinerja lembaga di bidang-bidang tersebut menjadi rendah karena 

pekerjaan di bidang dimaksud seringkali dirangkap oleh pejabat dari bidang 

pekerjaan yang lain, atau dilakukan oleh pegawai dengan kualifikasi yang 

tidak sesuai. 

Berdasarkan indikasi-indikasi seperti dijelaskan di atas, maka dapat dilihat 

urgensi perbaikan perencanaan karir pegawai di lingkungan BPN RI dalam rangka 

mendukung upaya peningkatan kinerja kelembagaan secara optimal. Hal ini 

terjadi karena sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan instansi 

pemerintahan, peningkatan kinerja aparatur pertanahan merupakan hal yang harus 

dapat terwujud sesegera mungkin secara tepat dan cepat. Dengan begitu 

diharapkan, BPN RI dapat segera mewujudkan terselenggaranya tertib 

administrasi pertanahan di Indonesia yang sangat bermanfaat bagi kepentingan 

semua pihak.         

    

Perumusan Masalah 

Masalah penelitian yang dianalisis dalam konteks perencanaan karir ini 

mencakup tiga aspek yang meliputi analisis perencanaan karir yang terdapat di 

BPN RI berdasarkan dimensi-dimensi perencanaan karir, analisis perumusan 

indikator-indikator perencanaan karir yang tepat dengan kondisi BPN RI dan 

analisis implikasi manajerial yang dapat direkomendasikan. Secara rinci masalah-

masalah yang dianalisis tersebut meliputi:  

(1) Bagaimana perencanaan karir yang terdapat di lingkungan BPN RI?   

(2) Bagaimana indikator-indikator perencanaan karir?  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulisan tesis ini bertujuan untuk:  

(1) Menganalisis perencanaan karir yang terdapat di lingkungan BPN RI.  

(2) Menganalisis indikator-indikator perencanaan karir.  
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi pihak manajemen BPN RI sebagai informasi dan pertimbangan dalam 

perumusan perencanaan karir pegawai di masa yang akan datang 

2. Bagi penulis sebagai pengembangan wawasan, teoritis maupun praktis dalam 

menganalisis permasalahan di bidang manajemen sumber daya manusia intansi 

pemerintah. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah meliputi analisis perencanaan karir 

pegawai di lingkungan BPN RI dalam rangka meningkatkan kinerja Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mengacu pada Peraturan Kepala 

BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai di Lingkungan 

BPN RI. Dalam penelitian ini digali data dan informasi mengenai perencanaan 

karir yang ada, dengan  menjaring pendapat para pegawai serta pakar terhadap hal 

tersebut untuk mengkaji perencanaan karir yang dapat diterapkan dan 

implikasinya terhadap manajemen Biro Organisasi dan Kepegawaian BPN RI.   

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen SDM merupakan ilmu dan seni yang mengatur unsur manusia 

(cipta, rasa dan karsa) dimana sebagai aset suatu organisasi demi terwujudnya 

tujuan organisasi dengan cara memperoleh, mengembangkan dan memelihara 

tenaga kerja secara efektif dan efisien (Arep dan Tanjung, 2002). Sedangkan 

menurut Handoko (2000), Manajemen SDM adalah pengukuran terhadap 

pentingnya satuan tenaga kerja organisasi sebagai sumberdaya vital bagi 

pencapaian tujuan organisasi dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan 

personalia untuk menjamin bahwa mereka digunakan secara efektif dan bijak agar 

bermanfaat bagi individu, organisasi dan masyarakat. 

 Mangkuprawira (2011) berpendapat manajemen SDM merupakan 

pendekatan penerapan SDM secara bersama-sama dimana terdapat dua tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu (1) tujuan untuk BPN RI dan (2) untuk karyawan yang 

tidak dapat dipisahkan dalam kesatuan yang utuh. Menurut Miles diacu Gomes 

(1995), unsur manusia dalam organisasi mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis karena manusia yang bisa mengetahui berbagai input yang perlu diambil 

dari lingkungan dan bagaimana caranya untuk mendapatkan berbagai input 

tersebut menjadi output yang memenuhi keinginan pasar atau publik. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

SDM adalah suatu kegiatan pengelolaan SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi 

yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kepentingan organisasi dan juga 

aspek kepentingan SDM itu sendiri. Aspek SDM sangat penting diperhatikan 

karena hal ini akan terkait tingkat kinerja pegawai dalam menghasilkan output dan 

outcome yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.  
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