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PENGEMBANGAN KARIR 

 

Oleh: NURBAETI 

 

Abstrak 

Tulisan ini mengkaji pengembangan karir (career development) meliputi 

perencanaan karir (career planning) dan manajemen karir (career management). 

Memahami pengembangan karir dalam sebuah organisasi membutuhkan suatu 

pemeriksaan atas dua proses, yaitu bagaimana masing-masing individu merencanakan 

dan menerapkan tujuan-tujuan karirnya (perencanaan karir) dan bagaimana organisasi 

merancang dan menerapkan programprogram pengembangan karir/manajemen karir. 

Manajemen karir (career management) adalah proses dimana organisasi memilih, 

menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatu 

kumpulan orangorang yang berbobot untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa 

yang akan datang. 

Kata Kunci : Karir, Pengembangan, dan perencanaan karir  
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsep karir adalah konsep yang 

netral, oleh sebab itu terdapat karir yang 

baik dan terdapat pula karir yang buruk. 

Ada perjalanan karir yang lambat, ada 

pula yang cepat. Tetapi, tentu saja semua 

orang mendambakan memiliki karir yang 

baik dan bila mungkin bergulir dengan 

cepat. Karir dapat diletakkan dalam 

konteks organisasi secara formal, tetapi 

karir dapat pula diletakkan dalam konteks 

yang lebih longgar dan tidak formal. 

Dalam kaitan arti yang terakhir ini, kita 

biasa mengatakan, misalnya, “karir si A 

sebagai pelukis cukup baik” dan si B 

mengakhiri karirnya di bidang politik 

secara baik”, dan sebagainya.  

Sementara, Manajemen karir 

dapat diartikan sebagai proses 

pengelolaan karir pegawai yang meliputi 

tahapan kegiatan perencanaan karir, 

pengembangan dan konseling karir, serta 

pengambilan keputusan karir. Manajemen 

karir melibatkan semua pihak termasuk 

pegawai yang bersangkutan dengan unit 

tempat si pegawai bekerja, dan organisasi 

secara keseluruhan. Oleh karena itu 

manajemen karir mencakup area kegiatan 

yang sangat luas. Sedangkan Perencanaan 

karir adalah perencanaan yang dilakukan 

baik oleh individu pegawai maupun oleh 

organisasi berkenaan dengan karir 

pegawai, terutama mengenai persiapan 

yang harus dipenuhi seorang pegawai 

untuk mencapai tujuan karir tertentu. 

Yang perlu digarisbawahi, perencanaan 

karir pegawai harus dilakukan oleh kedua 

belah pihak yaitu pegawai yang 

bersangkutan dan organisasi. Jika tidak, 

maka perencanaan karir pegawai tidak 

akan menghasilkan rencana yang baik 

dan realistis.  

Pengembangan karir adalah 

proses mengidentifikasi potensi karir 

pegawai, dan materi serta menerapkan 

cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan potensi tersebut. Secara 

umum, proses pengembangan karir 
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dimulai dengan mengevaluasi kinerja 

pegawai. Proses ini lazim disebut sebagai 

penilaian kinerja (performance 

appraisal). Dari hasil penelitian kinerja 

ini kita mendapatkan masukan yang 

menggambarkan profil kemampuan 

pegawai (baik potensinya maupun kinerja 

aktualnya). Dari masukan inilah kita 

mengidentifikasi berbagai metode untuk 

mengembangkan potensi yang 

bersangkutan. 
1
 

 

 Dalam kehidupan sehari-hari 

dikalangan karyawan sering muncul 

beragam pertanyaan yang berkait pada 

masa depan mereka, khususnya tentang 

karir. Pertanyaan yang dimaksud antara 

lain: Apakah program pelatihan yang 

saya ikuti membantu dalam mempromosi 

posisi saya nantinya? Bagaimana 

mempercepat karir saya? Mengapa atasan 

saya belum memberikan bimbingan karir 

kepada saya? Apakah kebanyakan 

promosi didasarkan pada keberuntungan 

atau tingkat pengetahuan dari seseorang 

yang tepat? Apakah saya perlu memiliki 

kesarjanaan lebih dahulu untuk pekerjaan 

tertentu dan pengembangan karir? 

Manakala terjadi penciutan perusahaan, 

bagaimana nasib keamanan / posisi 

pekerjaan saya nantinya? Bagaimana 

nasib keluarga saya jika saya dipecat 

(karir pekerjaan diperusaahan tersebut 

habis)? Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

wajar muncul di kalangan karyawan. 

Mengapa? Karena karir merupakan 

sebuah kebutuhan pokok karyawan untuk 

memperoleh pengakuan sosial dan 

keluarga, serta ekonomi tentunya. 

                                                           

  
1
Garry.Dessler, 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

(Edisi Kesepuluh; Jilid 2. Jakarta: Indeks. 

2010, h. 23. 

 

 

 Kita harus menyadari diri kita 

sendiri sebagai karyawan yang bekerja di 

departemen swasta maupun negeri bahwa 

karir yang ingin kita kembangkana seirin 

dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur’an 

(Q:S, 4:32) yang bunyinya sebagai 

berikut: 

              

             

                

              

 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu iri hati 

terhadap karunia yang telah 

dilebihkan Allah kepada sebagian 

kamu atas sebagian yang lain. 

(karena) bagi laki-laki ada bagian 

dari apa yang mereka usahakan, 

dan bagi perempuan (pun) ada 

bagian dari apa yang mereka 

usahakan. Mohonlah kepada 

Allah sebagian dari karunia-Nya. 

Sungguh,  Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.
2
  

 

 Sebuah karir terdiri atas semua 

pekerjaan yang dipegang seseorang 

selama kehidupan pekerjaannya. Untuk 

beberapa orang, pekerjaan-pekerjaan 

tersebut sebagai bagian dari perencanaan 

yang disiapkan secara terarah. Untuk 

yang lainnya, bisa jadi sebuah karir 

dikatakan sebagai peristiwa 

keberuntungan. Hanya ada kenyataannya 

merencanakan karir tidaklah selalu 

menjamin sebuah kesuksesan. Keputusan 

karir memang hendaknya didasarkan 

                                                           
2
 Al-Quran dan Terjemah, 2009, h. 

83. 
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pada ukuran-ukuran obyetif. Akan tetapi, 

tidak jarang muncul karena unsur-unsur 

subyektivitas dari kalangan otoritas 

tertentu. Kinerja superior, termasuk 

pengalaman, pendidikan, dan ditambah 

dengan keberuntungan memainkan 

perang penting dalam mencapai karir 

yang lebih  mereka jarang 

mempersiapkan dirinya untuk mencapai 

karir yang ingin diraihnya. Orang yang 

berhasil umumnya mengidentifikasi 

tujuan karir, perencanaan, dan melakukan 

sebagai kegiatan untuk itu. Bagi mereka, 

keberuntungan terjadi manakala 

kesempatan tersedia sejalan dengan 

upaya memenuhi segala persiapan yang 

dilakukan. Dengan kata lain, karyawan 

seperti ini tidak pasrah pada nasib. 

 Kesempatan untuk maju yang 

termasuk kedalam program 

pengembangan dapat di wujudkan jika 

mereka diberikan kesempatan untuk 

mengikuti program pelatihan dan 

pendidikan. Program pelatihan dan 

pendidikan yang mana yang diikuti perlu 

direncanakan dengan baik, agar pada 

gilirannya mereka mempunyai 

kesempatan untuk dipromosikan 

dipindahkan  dari satu ke jabatan lain 

yang mempunyai status dan tanggung 

jawab yang lebih tinggi.  

 

B. Permasalahan 
 Seperti mempelajari tentang 

perencanaan dan pengembangan karir ini, 

pembaca diharapkan memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

a. Menjelaskan pengertian karir 

b. Menjelaskan pengembangan dan 

perencanaan karir 

c. Mampaat Pengembangan karir 

terhadap organisasi 

d. Membahas persoalan-persoalan 

perencanaan dan pengembangan karir 

dalam kaitannya dengan keragaman 

kerakteristik karyawan  

.  

 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A.  PENTINGNYA ARTI KARIR 

Dengan pendekatan modern 

dalam merestrukturisasi para karyawan 

secara berkelanjutan untuk menanggapi 

lingkungan pekerjaan yang kompetitif, 

hubungan-hubungan kehidupan karyawan 

secara tradisional yang dicirikan dengan 

kehidupan perorangan sudah tidak 

zamannya lagi. Seperti yang telah diamati 

majalah Fortune: 

”Bekerja akan bertahan di 

lakukan oleh para individual untuk 

sebuah proyek penting dan 

dirancang untuk dilakukan dalam 

bentuk sebuah tim kerja. Manakala 

tugas sudah tuntas dan tim bubar, 

individu akan meneruskan 

pekerjaannya ke proyek berikutnya. 

Munkin pada organisasi yang sama 

atau sebagai karyawan yang bebas 

tak terikat atau tugas-tugas lainnya, 

seperti para praktisi dan ahli yang 

bekerja sama membuat studi 

agribisnis”
3
 

 

Lingkungan pekerjaan yang kacau 

cukup beralasan bagi individu karyawan 

untuk terdorong meningkatkan tanggung 

jawab dan upaya dalam mengelola 

karirnya masing-masing. Namun, tidak 

seorang pun mampu memperkirakan 

kapan dan berapa lama karir akan 

diraihnya. Oleh karena itu, tidak jarang 

individu karyawan pasra saja, apalagi jika 

departemen SDM dan atau atasannya 

tidak menunjukkan tanda-tanda 

bertanggung jawab mangambaikan 

                                                           
3
 Martos Basir, Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Suatu Pendidikan Makro, 

(PT. Bumi Karsa, Jakarta 2004) h. 81   
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kebutuhan karyawan akan karirnya. 

Namun sebagian karyawan sadar tentang 

konsep perencanaan karir yang dibuat 

perusahaan seobyektif mungkin. 

Misalnya, seorang karyawan disebuah 

bank mulai dari status sebagai peserta 

pelatihan (karyawan pemula) sampai 

sebagai wakil eksekutif bisa jadi 

membutuhkan waktu sampai lebih dari 40 

tahun masa kerja. Dari kedudukan 

sebagai teller disebuah bank sampai 

asisten kepala teller butuh waktu enam 

tahun. Berikutnya melalui promosi, 

pendidikan, dan transfer yang 

bersangkutan berada pada tingkat 

manajemen, mulai dari asisten manajer 

cabang sampai nantinya menjadi kepala 

kantor. Semuanya membutuhkan waktu 

sampai tidak kurang 17 tahun lagi. Jika 

berpeluang, ia dapat berkedudukan 

sebagai eksekutif, baik sebagai wakil 

direktur maupun sebagai presiden 

direktur. Waktu yang memang tidak 

pendek untuk merai suatu karir. Semakin 

tinggi posisi yang akan diraih semakin 

kecil semakin kecil peluan seseorang 

untuk meraihnya. Oleh karena itu, 

seorang karyawan manakala sadar akan 

situasi tersebut, kemudian bertanya pada 

dirinya : apakah tujuan karir saya? 

Apakah langkah awal yang perlu dibuat? 

Jawabannya, sebuah rencana karir harus 

mulai dibuat sejak dia bekerja. 

 

B.  PERENCANAAN KARIR DAN 

KEBUTUHAN KARYAWAN 

 Karir adalah pekerjaan yang 

dipegang orang selama kehidupan dalam 

pekerjaannya (Keith Davis dan Werther 

W.B;1996). Komponen utama karir 

terdiri atas alur karir, tujuan karir, 

perencanaan karir dan pengembangan 

karir. Alur karir adalah pola pekerjaan 

yang berurutan yang membentuk karir 

seseorang. Tujuan karir merupakan 

pernyataan tentang posisi masa depan di 

mana seseorang berupaya mencapainya 

sebagai bagian dari karir hidupnya. 

Tujuan ini menunjukkan kedudukan 

seseorang sepanjang karir pekerjaannya. 

Perencanaan karir merupakan proses di 

mana seseorang menyeleksi tujuan karir 

dan arus karir untuk mencapai tujuan 

tersebut, sedangkan pengembangan karir 

seseorang meliputi perbaikan-perbaikan 

personal yang dilakukan untuk mencapai 

rencana dan tujuan karirnya.  

 Ada yang dibutuhkan para 

karyawan? Sebuah studi tentang 

sekelompok karyawan mengungkapkan 

lima faktor yang terkait dengan karir  

(Keith Davis dan Werther W.B;1996), 

yaitu sebagai berikut 

a. Keadilan dalam Karir 

b. Perhatian dengan penyeliaan 

c. Kesadaran tentang kesepakatan 

d. Minat pekerja 

e. Kepuasan karir
4
 

Perbedaan karir yang efektif harus 

mempertimbangkan perbedaan persepsi 

dan keinginan para karyawan. Apa yang 

pekerja harapkan dari program karir 

dikembangkan oleh departemen SDM 

sesuai denga  ragam faktor usia, jenis 

kelamin, kedudukan, pendidikan, dan 

faktor-faktor lainnya. 

Sehubungan dengan itu, 

keterlibatan departemen SDM dalam 

perencanaan karir memiliki beberapa 

mamfaat berikut ini: 

a. Meluruskan Strategi dan Syarat-

syarat Internal Penempatan Staf 

b. Mengembangkan Kryawan yang 

Dapat Dipromosikan 

c. Memfasilitasi Penempatan 

Karyawan Tingkat Internasional 

d. Membantu Pekerja yang Memiliki 

Keragaman Tertentu 

                                                           
4
 S. Panggabean Mutiara, Dr.  M.E  

;Manajemen sumber Daya Manusia; (PT. 

Rineka Cipta, Cet. III 2003.) h. 98 
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e. Memperkecil Derajat Perputaran 

Karyawan 

f. Membuka jalan bagi Karyawan 

Potensial 

g. Memajukan Pertumbuhan 

Personal 

h. Memuaskan Kebutuhan 

Karyawan 

i. Mengurang Tumpukan Karyawan 

j. Membantu Rencana Kegiatan. 

 

C.  PERAN PERUSAHAAN 

 Berdasarkan arti dan kebutuhan 

karyawan akan karir dan mamfaat 

keterlibatan departemen SDM dalam 

perencanaan karir, berikut ini 

disajikan apa saja peran perusahaan 

dalam menduung perencanaan karir 

yang terdiri atas pendidikan karir, 

informasi perancanaan dan bimbingan 

karir. 

a. Pendidikan Karir 

b. Informasi dari Perencanaan Karir 

c. Bimbingan Karir 

1. Penilaian Diri Karyawan 

2. Proses Bimbingan Karir 

Bimbingan karir merupakan 

proses yang amat sensitif dan potensial 

untuk terjadinya eksplosi di kalangan 

karyawan. Para karyawan bisa memahami 

hanya sebagian dari beberapa pekerjaan 

yang pembayarannya lebih baik dan 

berfikir bahwa mereka berkualifikasi 

untuk itu. Namun manakala konseler 

mencoba menjelaskan kebutuhan 

tambahan keterampilan yang tidak 

dimiliki karyawan, para karyawan 

tertentu mungkin merasa diperlakukan 

tidak adil. Reaksi khas yang muncul 

dikalangan karyawan, jika orang lain bisa 

melakukan pekerjaan itu, tentu saja 

sayapun bisa. Bahkan jika reaksi itupun 

benar, tapi mereka yang lebih 

berkualifikasilah yang akan dipilih. Jika 

konselor menjelaskan langkah-langkah 

yang dibutuhkan untuk menjadi 

berkualifikasi dalam sebuah pekerjaan 

tertentu, karyawan bisa jadi menolak 

untuk memperoleh tambahan pendidikan. 

Dalam bentuk yang hampir sama, 

Sherman et al (1988) merumuskan fese-

fase program pengembangan karir yang 

meliputi: 

a. Menyepadankan kebutuhan 

Individual dan Perusahaan 

b. Menciptakan Kondisi Menyenangkan 

c. Imventarisasi Kesempatan Kerja 

1. Kompetensi pekerjaan : penting untuk 

dilakukan suatu studi pekerjaan di 

perusahaan untuk mengidentifikasi 

dan membuat bobot terhadap 

pengetahuan dan ketrampilan yang 

dibutuhkan. 

2. Kemajuan Pekerjaan: Sekali 

permintaan tentang pekerjaan 

diidentifikasi dan dibobot sesuai 

dengan kepentingannya, kemudain 

baru dapat dilakukan perencanaan 

kemajuan pekerjaan. Karyawan baru 

yang belum berpengalaman 

dikelompokkan sebagai pemula. 

Setelah beberapa periode waktu 

bekerja, karyawan dapat dipromosi ke 

sebuah pekerjaan lain yang 

membutuhkan pengetahuan dan 

ketrampilan yang lebih tinggi. Sesuai 

denga  kemajuan yang dialami 

karyawan yang bersangkutan dan alur 

karir yang dikehendaki karyawan. 

3. Kebutuhan Pelatihan: sangat mungkin 

bagi seseorang untuk masuk ke alut 

karir manakala yang bersangkutan 

mengikuti pelatihan secara teratur 

sesuai dengan kebutuhan atau syarat 

pekerjaan tertentu. 

 

D. PENGEMBANGAN KARIR 

A. Pengembangan Karir Individual 

1. Kinerja pekerjaan 

Kegiatan paling penting yang 

individu dapat ambil agar karirnya dapat 

berkembang dengan baik adalah 
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mencapai kinerja pekerjaan secara etis. 

Asumsi kinerja pekerjaan yang baik 

mendasari semua kegiatan pengembangan 

karir. Manakala kinerjanya di bawah 

standar, perhatian akan berkurang 

terhadap upaya-upaya pengembangan 

karir yang lain, bahkan tujuan karir 

tertentu sederhana biasanya merupakan 

faktor-faktor yang menyebabkan tujuan 

karir tidak mudah tercapai. Dengan kata 

lain, kemajuan karir sangat terletak pada 

faktor kinerja. 

2. Kegiatan yang diketahui umum 

Kemajuan karir juga dapat 

dikembangkan melalui kegiatan yang 

diketahui umum. Dengan cara ini 

pengambil keputusan atas promosi, 

transfer dan kesempatan karir akan lebih 

mengetahui apa yang dikehandaki 

seorang karyawan. Tanpa cara ini, 

karyawan yang baik pun mungkin tidak 

mendapat kesempatan yang dibuthkan 

untuk mencapai karirnya. Para manajer 

memperoleh cara ini terutama dari 

penelaahan kinerja karyawan, laporan 

tertulis, presentasi lisan, kerja komite, 

dan jam kerja. Cara tersebut juga datang 

dari upaya memperkuat tanggung jawab 

sosial perusahaan melalui keterlibatannya 

dalam assosiasi profesional dan 

kelompok masyarakat nirlaba. Dalam 

sebuah perusahaan relatif kecil cara ini 

lebih sering terjadi dan kurang 

bertanggungjawab pada pelaporan, 

presentasi, dan sejenisnya. Dalam 

beberapa situasi tertentu, khususnya di 

beberapa negara, status sosial, ikatan 

sekolah, dan senioritas bisa jadi lebih 

penting daripada cara tersebut.   

3. Jaringan kerja 

Jaringan kerja berarti memperoleh 

kegiatan umum yang diketahui dari luar 

perusahaan. Kontak personal dan 

profesional, terutama melalui asosiasi 

profesional memberi seseorang 

kesempatan berkontak secara intensif dan 

dapat bermamfaat dalam mengidentifikasi 

pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik.  

4. Pengunduran diri 

Manakala terdapat kesempatan 

berkarir yang lebih besar di  luar 

perusahaan, pengunduran diri mungkin 

hanyalah sebuah cara untuk memenuhi 

pencapaian tujuan karir seseorang 

karyawan. Sesuai dengan Frman Allah 

Dalam Al-Qur’an yang berbunyi : 

 تلكاالیامندولهابینالناس

 

Begitulah hari-hari kemenangan 

dipergantikan bagi manusia....  

Kesetiaan pada Organisasi dalam 

beberapa perusahaan orang menempatkan 

kesetiaan pada karir dan atas kesetiaan 

pada perusahaan. Derajat kesetiaan ini 

bisa jadi satu sama lainnya di kalangan 

posisi karyawan karena faktor intrisik 

manusianya. Dedikasi karir yang panjang 

pada perusahaan yang sama dapat 

melengkapi tujuan departemen SDM 

dalam mengurangi perputaran karyawan. 

5. Mentor dan sponsor 

Banyak karyawan menilai seorang 

mentor dapat membantu pengembangan 

karir mereka. Seorang mentor merupakan 

seseorang yang menawarkan nasihat karir 

secara informal. Baik mentor maupun 

karyawantidak selalu mengetahui 

terdapatnya hubungan yang ada. 

Sebaliknya, pekerjaan yunior mengetahui 

seseorangyang memberi nasihat yang 

baik.  

6. Bawahan sebagai kunci sukses 

Para manajer yang berhasil adalah 

mereka yang mengandalkan pada para 

bawahan yang membantu kinerja mereka. 

Bawahan bisa jadi memiliki pengetahuan 

dan keahlian khusus di mana para 

manajer belajar dari merekaatau mereka 

melaksanakan peranan strategis dalam 

membantu seorang manajer mencapai 

kinerja yang baik. 

7. Kesempatan berkembang 
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Apabila para karyawan berkeinginan 

memperluas keinginannya, hal itu berarti 

menunjang tujuan perusahaan. Sebagai 

contoh, keikutsertaan dalam program 

pelatihan, mengikuti kursus-kursus, 

meraih tambahan gelar pendidikan, atau 

mencari tugas baru dapat 

menyumbangkan terwujudnya 

pengembangan karyawan. Kesempatan 

pengembangan ini membantu tujuan 

departemen SDM, seperti dalam 

pengembangan perpindahan karyawan 

internaldan perencanaan karir personal.  

8. Pengalaman Internasional. 

Bagi mereka yang menginginkan menjadi 

manajer senior atau posisi staf, 

pengalaman internasional  menjadikan 

sebuah kesempatan untuk berkembang 

yang penting. Di antara perusahaan-

perusahaan domestik, pertumbuhan 

persentase penjualan sering berasal dari 

pasar internasional, umumnya dalam 

industri-industri mobil, farmasi, komputer 

dan elektronik. 

 

E. PERANAN DEPARTEMEN SDM 

1. Perubahan Teknologi 

2. Perputaran Karyawan 

3. Umpan Balik 

Umpan balik memiliki tiga tujuan: 

a. Meyakinkan para karyawan yang 

tidak lulus bahwa mereka masih 

bernilai dan akan 

dipertimbangkan untuk promosi 

akan datang, jika mereka 

berkualifikasi 

b. Menjelaskan mengapa mereka 

tidak diseleksi. 

c. Mengindikasikan apa kegiatan 

pengembangan karir sfesifik yang 

seharusnya mereka lakukan. 

 

 

F. MAMFAAT PENGEMBANGAN 

KARIR 

 Pada dasaranya pengembangan 

karir dapat bermampaat bagi organisasi 

maupun karyawan. Bagi organisasi, 

pengembangan karir dapat: 

1. menjamin ketersediaan bakat yang 

diperlukan 

2. meningkatkan kemampuan 

organisasi untuk mendapatkan dan 

mempertahankan karyawan-

karyawan yang berkualitas. 

3. menjamin agar kelompok-

kelompok  minoritas dan wanita 

mempunyai kesempatan yang 

sama untuk meningkatkan karir. 

4. mengurangi prustrasi karyawan 

Bagi karyawan, pengembangan karir 

identik dengan keberhasilan, karena 

pengembangan karir bermamfaat untuk 

dapat: 

1. menggunakan potensi orang 

dengan sepenuhnya 

2. menambah tantangan dalam 

bekerja 

3. meningkatkan otonomi dan 

tanggung jawab
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KESIMPULAN 

 

1. Penilaian kinerja adalah sebuah 

kegiatan departeman SDM yang 

                                                           
5
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penting. Tujuannya untuk 

menyediakan sebuah gambaran yang 

cermat tentang kinerja karyawan 

masa lalu  dan atau masa kini. Untuk 

mencapai hal itu, standart kinerja 

dibuat. 

2. semua standar didasarkan pada 

kriteria pekerjaan terkait yang 

mencerminkan keberhasilan kinerja 

terbaik. Manakala memungkinkan, 

kinerja yang aktual diukur secara 

langsung dan obyektif. 

3. Dari teknik penilaian yang beragam 

dan luas, para spesialis menyeleksi 

metode metode yang palig efektif 

dalam ukuran kinerjang karyawan 

dengan standaryang berlaku. Teknik 

dapat diseleksi dengan cara me-

review kenerjang masa lalu maupun 

dengan mengantisipasikinerjang 

dimasa datang. 

4. Proses penilaian biasanya dirancang 

oleh departemen SDM, sering dengan 

sedikit masukan dari departemen lain. 

Sewaktu pelaksanaan teknik penilaian 

kinerjang yang baru diterapkan, 

mungkin mereka yang melakukan 

penilaian hanya memiliki gagasan 

yang sedikit tentang proses atau 

tujuan penilaian dimaksud. Untuk 

mengatasinya, departemen SDM 

perlu merancang dan melaksanakan 

pelatihan bagi para manajer dalam 

bentuk lokakarya. 

5. Syarat pokok dari proses penilaian 

adalah terjadinya umpan balik kepada 

karyawan melalui sebuah wawancara 

evaluasi. Wawancara itu sendiri 

dilakukan seobyektif mungkin.  
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