
A. Latar Belakang 

Dengan adanya deregulasi pemerintah di bidang perbankan 

melalui kebijaksanaan yang dikenal dengan Paket Kebijaksa- 

naan 24 Desember 1987 (Pakdesr87), telah memberikan angin 

segar bagi perkembangan iklim di dunia bisnis industri 

perbankan. Hal tersebut memberikan peluang yang semakin 

banyak tumbuh dan berkembangnya bank-bank, serta mengakibat 

kan persaingan antar bank semakin ketat, baik dari segi 

biaya maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat . Beberapa 
bank-bank mulai memperbaiki manajemen sumberdaya manusia 

yang ada untuk mengantisipasi persaingan tersebut. 

Bagi perusahaan perbankan, kedudukkan sumberdaya 

manusia (pegawai) mempunyai peranan yang sangat strategis. 

oleh karena sumberdaya manusia adalah sebagai penentu 

seberapa jauh sumberdaya lainnya yang ada dapat dimanfaatkan 

secara optimal oleh perusahaan (Stoner, 1993). Dengan 

demikian usaha untuk memperoleh sumberdaya manusia yang 

handal adalah merupakan harapan dan tujuan setiap perusahaan 

perbankan. 

Sumberdaya manusia yang handal sangat dipengaruhi 

antara lain oleh seberapa jauh kesiapan perusahaan dalam 

memberikan motivasi kepada para pegawainya, antara lain 
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berupa imbalan gaji, pelatihan, perencanaan dan pengembangan 

karir, lingkungan kerja yang sehat (Rannupandojo, 1994). 

Disamping itu, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan 

yang dicapai oleh pemerintah, saat ini motivasi seseorang 

untuk bekerja bukan hanya sekedar untuk rnembiayai hidupnya, 

akan tetapi sudah rnenjadi kebutuhan dan menentukan status 

sosialnya (Gibson,1993). Sehingga bagi perusahaan dalam 

rnerekrut pegawai, perlu mempersiapkan perencanaan (karir) 

pegawai sampai proses pengembangan karirnya, disamping 

rnemperhatikan pula sistem penggajian dan fasilitas kerja, 

ser ta penciptaan lingkungan ker j a yang rnendukung dan 

sebagainya. 

Karir dapat dianggap sebagai upaya pegawai untuk 

rnenempatkan posisinya dalam suatu pekerjaan lebih tinggi 

sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan kerja dan 

pendapatan/penghasilan yang lebih baik. Sedangkan di sisi 

lain, pengembangan karir pegawai bagi perusahaan dapat 

digunakan sebagai alat untuk memberikan dorongan (motivasi) 

kepada pegawainya agar bekerj a lebih baik melalui promosi , 

rotasi, mutasi, pelatihan, agar pegawai nantinya akan 

memperoleh posisi serta penghasilan yang lebih baik. 

Sehingga dengan mo tivasi tersebut diharapkan dapat 

mewujudkan prestasi kerja seperti yang diharapkan oleh 

perusahaan. 
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PT.BanknXn Cabang Pasar Minggu Jakarta, sebagai salah 

satu kantor cabang perusahaan BUMN yang bergerak di bidang 

jasa perbankan, dalam perkenbangan usahanya telah berusaha 

mengantisipasi persaingan terutama antar perusahaan 

perbankan yang saat ini banyak beroperasi di wilayah 

kerjanya, dengan upaya melakukan peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia yang dimiliki. 

Kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 

profesionalisme pegawai, mengingat dirasakan disamping 

adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan jasa 

perbankan saat ini dan akan datang, juga untuk mengimbangi 

langkah-langkah yang telah diambil beberapa perusahaan 

perbankan yang ada, antara lain dibidang teknologi, produk 

serta mutu pelayanan yang lebih baik. 

Meskipun PT. Bank"Xn telah menata secara baik mana jemen 

sumberdaya manusia, antara lain dengan telah disediakannya 

petunjuk/peraturan-peraturan serta pembinaan/pengembangan di 

bidang kepegawaian oleh Kantor Besar berupa Buku Pedoman 

Kebijaksanaan, Organisasi & Prosedur Kerja (BPP), instruksi, 

pelatihan dan lain-lain. Namun pada pelaksanaan operasional 

di kantor-kantor cabang seringkali rnasih dijumpai beberapa 

permasalahan, terutama yang menyangkut perencanaan dan 

pengembangan karir pegawai. 
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Pennasalahan yang dihadapi perusahaan dalam mengem- 

bangkan karir pegawai, antara lain tingkat pendidikan dan 

kemampuan untuk menduduki jabatan belum sesuai yang 

dipersyaratkan. Sehingga pengembangan karir pegawai belum 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan, baik oleh perusahaan 

maupun oleh pegawai. 

Untuk mengatasi ha1 tersebut diatas, perusahaan perlu 

menganalisis kebijaksanaan pengembangan karier yang telah 

dilakukan dengan memperhatikan perencanaan dan sasaran karir 

pegawai, sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan alternatif 

dalam pengembangan karir. Dengan dilakukannya analisis 

pengembangan karir tersebut akan diketahui keahlian dan 

potensi pegawai yang dibutuhkan perusahaan, sedangkan 

pegawai sendiri akan dapat mengetahui peluang dan upaya 

untuk mengembangkan karirnya. 

Perencanaan Jalur-jalur 

A A 

Pengembangan 
Karir 

I - 
Umpan Balik 

Gambar 1. Kerangka Perencanaan Dan Pengembangan Karir 

(Sumber : Handoko, 1989) 

http://www.mb.ipb.ac.id



8. Parumusan Masalah 

PT. BanknX'Cabang Pasar Minggu Jakarta, dalam aktivitas 

usahanya secara garis besar mempunyai misi dan tujuan yang 

sama dengan kantor-kantor cabang lainnya, yakni memberikan 

kontribusi laba kepada perusahaan PT.Bank"Xn. Dalam 

beroperasi, PT.BanknX" Cabang Pasar Minggu mempunyai 

pennasalahan di bidang pengembangan karir pegawai (career 

development). Hal tersebut ditandai dengan masih terbatasnya 

(sedikit) kesempatan pegawai untuk mengembangkan karir 

melalui promosi jabatan dan rotasi posisi, serta lamanya 

jabatan yang didudukki seorang pegawai. Sehingga keadaan 

tersebut berdampak pada kepuasan serta prestasi kerja 

pegawai yang belum optimal. 

Berdasarkan kondisi perusahaan pada saat ini dan 

memperhatikan rencana jangka panjang perusahaan, terdapat 

pennasalahan pokok dalam pengembangan karir pegawai, yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pegawai yang berpotensi untuk menduduki jabatan dalam 

struktur formal perusahaan, belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal tersebut terjadi karena belum adanya 

kebi j aksanaan dan rencana j angka pan j ang menyangkut 

pengembangan pegawai . 
2.Kesempatan pegawai untuk meningkatkan karirnya melalui 

promosi jabatan sangat: terbatas/sedikit. 
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3. Pengembangan karir pegawai melalui promosi belum 

didasarkan pada prestasi pegawai. Sehingga ha1 tersebut 

berpengaruh terhadap prestasi kerja yang belum optimal. 

C .  Tujuan Geladikarya 

Secara umum tujuan dilaksanakannya geladikarya ini 

adalah untuk menganalisis sistem pengembangan karir pegawai 

pada PT.Bank"Xn Cabang Pasar Minggu guna mengetahui penyebab 

timbulnya masalah dalam pengembangan karir pegawai serta 

meneliti sistem dan kebijaksanaan yang telah diambil 

perusahaan dalam melakukan mutasi pegawai dan selanjutnya 

memberikan saran kepada perusahaan mengenai pemecahannya, 

sehingga diharapkan ha1 tersebut dapat membantu usaha 

perusahaan dalam mengelola sumberdaya manusia, yang secara 

tidak langsung merupakan masukan bagi perusahaan dalam meng 

hadapi tantangan bisnis dimasa yang akan datang. 

Sedangkan secara khusus dilakukannya geladikarya adalah 

untuk menganalisis pengembangan karir pegawai yang dilakukan 

perusahaan melalui : 

- Ketersediaan pegawai. 

- Penerimaan dan penempatan pegawai. 

- Perencanaan karir. 

- Pengembangan karir 

- Penilaian prestasi kerja pegawai. 
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- Mutasi pegawai. 

- Data kepegawaian. 
Berdasarkan analisa yang dilakukan akan diketahui 

kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pengembangan karir yang 

ada di perusahaan. Dengan mempertimbangkan peluang dan 

ancaman yang dihadapi perusahaan, selanjutnya bersama-sama 

dengan perusahaan dapat dirumuskan alternatif kebijaksanaan 

sebagai saran penyempurnaan dalam pengembangan karir 

pegawai . 

D. Kegunaan/Manfaat Gelaaikarya 

Dari hasil geladikarya ini diharapkan dapat memberikan 

solusi pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan dalam 

mengembangkan karir pegawai. Sehingga diharapkan lebih 

banyak pegawai memperoleh kesempatan mutasi berdasar kan 

prestasi dan potensi kerja yang dimiliki masing-masing 

pegawai. Selanjutnya dengan semakin banyak kesempatan 

memperoleh mutasi berarti akan meningkatkan kemampuan dan 

pengalaman kerja pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan tujuan/sasaran perusahaan. 
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