
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat 

peka dalam perkembangannya saat ini. Sebagai lembaga yang bersifat 

pelayanan, perbankan sangat tergantung sekali pada sumberdaya yang 

dimilikinya, terutama sumberdaya manusia (SDM) yang mendukungnya. 

Apalagi pada era globalisasi sekarang, perbankan di Indonesia sangat 

riskan dalam pengembangan dan penegasan status konsistensi diri. Dunia 

perbankan seakan-akan sedang diuji eksistensinya sebagai lernbaga yang 

berperan dalam bidang keuangan. Setiap perusahaan perbankan baik 

milik pemerintah maupun swasta harus selalu siap dan kuat dalam 

menghadapi gejolak perkonomian nasional. Semua perusahaan 

perbankan berlomba memperkuat dirinya guna menang dan bertahan 

dalam persaingan. 

Dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi, maka salah 

satu yang harus dipersiapkan oleh perbankan saat ini adalah surnberdaya 

manusia pendukung yang berkualitas, yaitu mempunyai wawasan yang 

has, inovatif dan berani menghadapi tantangan guna mengantisipasi 

perkembangan bisnis sehingga mampu menghadapi Bank pesaing. 

Peningkatan mutu sumberdaya manusia di dunia perbankan dapat 

dilakukan mulai dari proses rekruitmen pegawai, yaitu melalui tahapan 

yang ketat dan penempatan yang tepat. Seperti halnya yang telah 

dilakukan oleh Bank hasil merger yaitu Bank Mandiri. Sebagai Bank yang 
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muiai memiirki manajemen baru daiam menjaiankan dan mengembangkan 

kegiatan perbankannya, Bank Mandiri mampu meningkatkan kinerja dan 

mutu sumberdaya manusianya dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari 

membaiknya pula kinerja bank tersebut dalam menjalankan manajemen 

perusahaan. 

Sumber daya manusia adalah aset yang terpenting dalam 

mendirikan dan mengembangkan suatu perusahaan. Sumber daya 

manusia yang handal dapat dipengaruhi antara lain oleh seberapa jauh 

kesiapan perusahaan dalam memberikan motivasi kepada pegawainya, 

antara lain berupa imbalan gaji, pelatihan, perencanaan dan 

pengembangan karir dan lingkungan kerja. 

Salah satu kunci keberhasilan untuk mendapatkan sumberdaya 

manusia yang berkualitas dalam suatu perusahaan adalah berfungsinya 

perencanaan dan pengembangan karir secara baik dan benar. 

Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karir yang berhasil baik 

akan dapat tercipta suasana yang kondusif dalam persaingan yang 

sehat, sehingga pegawai lebih termotivasi untuk lebih berprestasi yang 

tentu akhirnya akan berdampak positif terhadap meningkatnya kinerja 

perusahaan. 

Perencanaan dan pengembangan karir yang tepat ini mengandung 

pengertian bagaimana menempatkan dan mengembangkan karyawan 

pada posisinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan para karyawan 

tersebut termotivasi untuk melakukannya. Apabila kepastian karir atau 

jabatan karyawan tidak jelas maka akan menurunkan motivasi kerja 
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itaryawan dan mengakibatkan turunnya produktifitas. Menurut Handoko 

(*r993), karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang sedang dijalani 

selama kehidupan kerja seseorang. Sedangkan, karir mencerminkan 

perkembangan para anggota organisasi (karyawan atau p'egawai) secara 

individu dalam jenjang jabatan dan kepangkatan yang dapat dicapai 

selama masa kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Di lain pihak, 

perusahaan berperan besar bagi karir karyawan melalui berbagai 

pendidikan, pelatihan, dan mutasi. 

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi era persaingan perbankan 

yang semakin tajam, PT. Bank X sebagai salah satu bank yang termasuk 

criteria bank golongan A, maka harus mampu mengembangkan 

paradigma yang lebih sesuai dengan tuntutan persaingan. Kualitas 

sumberdaya manusia, pangsa pasar, dan dukungan teknologi maju. 

Sangat perlu diperhatikan. Sejalan dengan itu, kebijakan dan strategi 

yang ditetapkan oleh Direksi PT. Bank X berupa peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, pengembangan produk dan jasa, penetapan 

pangsa pasar yang dikaitkan dengan keahlian personil, kecermatan 

perhitungan bisnis yang didukung oleh teknologi maju adalah merupakan 

strategi yang tepat. 

PT. Bank X, pada dekade 10 tahun terakhir merupakan bank yang 

terbesar di Indonesia dan terkenal mempunyai kinerja pegawai yang 

cukup tinggi, sehingga menghasilkan laba yang cukup besar diantara 

Bank lainnya. Namun demikian, setelah terjadinya ketidaksempurnaan 

pelaksanaan pengembangan karir pegawai mulai terlihat kejenuhan dan 
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menurunnya prestasi pegawai, ha1 tersebut berdampak menurunnya bisnis 

PT. Bank X dan berakibat pula pada laba perusahaan yang mutai terlihat 

menurun. 

Kurang berjalannya pengembangan karir bagi para pegawai yang 

berkualitas terutama manajer keatas, akan berdampak sangat buruk 

terhadap pengembangan manjemen sumberdaya manusia 

pendukungnya, misalnya dibajaknya (Pro Hire) pegawai PT. Bank X yang 

berkualitas ke bank lain, dampaknya dapat diperkirakan langsung oleh 

perusahaan, karena sumberdaya yang hilang tersebut akan memberikan 

keputusan pasti yaitu merekrut pegawai atau karyawan baru. Hal ini 

merupakan kerugian bagi perusahaan sendiri, karena biaya rekruitmen 

akan membutuhkan biaya yang cukup besar, seperti untuk pelatihan dan 

pendidikan pegawai baru. 

PT. Bank X, selama ini dianggap leader dalam percaturan bisnis 

perbankan nasional, sehingga setiap langkah atau kebijakan yang diambil 

oleh top manajemen selalu diikuti oleh bank lain. Hal tersebut merupakan 

ancaman dalam persaingan bisnis apabila pegawai-pegawai yang 

berkualitas dari PT. Bank X dibajak oleh Bank Pesaing. 

B. Perurnusan Masalah 

Ketidaksempurnaan pelaksanaan pengembangan karir pegawai 

yang tidak sesuai dengan standar normatif pengembangan karir yang 

ditetapkan menyebabkan penempatan pegawai tidak sesuai dengan 

keahliannya dan pengalamannya. Hal ini dapat berakibat pada sasaran 
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yang ditetapkan kepada unit dimana pegawai tersebut bekerja dan 

berdampak pula pada sasaran perusahaan yang tidak tercapai. 

Ketidaksempurnaan pelaksanaan pengembangan karir pegawai 

menyebabkan terjadinya suasana kerja yang tidak kondusif yang 

menirnbulkan kejenuhan dan frustasi para pegawai berdarnpak 

menurunnya motivasi dan kinerja pegawai. Hal tersebut menyebabkan 

lemahnya waskat para unsur pimpinan dan mulai banyak tirnbulnya kasus 

yang merugikan perusahaan, antara lain kebijakan yang rnenyimpang dari 

ketentuan pengernbangan karir, promosi jabatan yang tanpa rnelalui 

jenjang operasional yang disyaratkan, dan jangka waktu jabatan yang 

tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan identifikasi 

masalah tersebut maka secara spesifik perurnusan masalah yang dikaji, 

rneliputi: 

1. Bagairnana bentuk normatif pengembangan karir pegawai dari aspek 

jalur karir dan prasyarat karir. 

2. Bagaimana bentuk aktualisasi pelaksanaan pengembangan karir 

yang dilaksanakan pegawai dari aspek jalur karir dan prasyarat karir. 

3. Apakah yang diinginkan oleh karyawan dalam pelaksanaan 

pengembangan karirnya. 

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

ketidaksempurnaan pelaksanaan pengembangan karir pegawai. 

5. Bagaimana tanggapan pegawai terhadap pengembangan karir 

yang tidak sernpurna tersebut. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai analisis pengembangan karir pegawai pada 

kantor wilayah PT. Bank X ini bertujuan untuk: 

1 Mengkaji kembali prosedur atau ketentuan yang digariskan dalam 

pengembangan karir pegawai yang dilaksanakan sekarang (aktual) 

dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan 

(normatif) melalui jalur karir dan prasyarat karir. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

penyimpangan pelaksanaan pengembangan karir pegawai di kantor 

wilayah sekarang ditinjau dari sistem dan prosedur yang ditetapkan 

pihak perusahaan. 

3. Memberikan alternatif solusi pada penyelesaian penyimpangan 

pengembangan karir pegawai agar membawa dampak peningkatan 

kinerja dan motivasi pegawai dalam upaya pencapaian tujuan 

perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai analisis pengembangan karir pegawai pada 

kantor wilayah PT. Bank X ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

atau masukan pada divisi pengembangan sumberdaya manusia PT. Bank 

X dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui 

pengembangan karir pegawai yang kondusif, sehingga meningkatkan pula 

kinerja dan kualitas perusahaan. 

http://mb.ipb.ac.id



E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengembangan 

karir yang ada di kantor wilayah PT. Bank X dalam usaha meningkatkan 

motivasi dan kinerja karyawan. Analisis pelaksanaan pengembangan karir 

ini dilihat dari aspek jalur karir dan persyaratan karir yang sedang dihadapi 

oleh para karyawan yang ada di level Middle Management ke atas saja. 

Dengan harapan dengan aspek tersebut dapat diketahui apakah yang 

sedang dirasakan oleh para karyawan yang menjabat suatu jabatan di 

level tersebut dan apakah mereka telah secara puas dan sesuai dengan 

pengembangan karir mereka tersebut. 
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