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ABSTRAK

Pengembangan karir merupakan salah satu kunci strategi  jika bisnis ingin  bertahan  dalam 
lingkungan bisnis global dan kompetitif.  Dalam kondisi sekarang, organisasi bisnis banyak 
meletakkan keberhasilan persaingan melalui  tenaga kerja dengan pengetahuan di atas rata-
rata, keterampilan dan tingkat inovasi yang memadai daripada berdasarkan  biaya karyawan 
atau  kapasitas  manufakturnya.  Dalam  mengelola  tenaga  kerja  tersebut,  organisasi  perlu 
menyusun langkah-langkah sistematis memenuhi tuntutan lingkungan, kebutuhan organisasi 
dan kebutuhan individu. Dalam konteks ini, pengembangan karir karyawan menjadi penting, 
karena karyawan  memiliki  kebutuhan lain  lebih dari  sekedar  penghasilan.  Pada dasarnya, 
pengembangan  karir  merupakan  gabungan  dai  kebutuhan  individu  dan  organisasi. 
Pengembangan  karir  memberikan  beberapa  jaminan  akan  tersedianya  karyawan  untuk 
mengisi posisi yang lowong di masa mendatang. Pengembangan karir yang sistematis juga 
memberikan kepastian karyawan untuk merealisasikan rencana-rencana kehidupannya. Dalam 
literatur sumber daya manusia,  sekurang-kurangnya terdapat tiga teori karir yaitu the theory 
of work adjustment,  super’s life span theory, dan  holland’s theory of vocational behavior. 
Secara ringkas, paper ini membahas makna pengembangan karir dengan berbagai aspeknya 
termasuk ketiga teori yang ada dalam literatur.

Kata kunci : pengembangan karir, the theory of work adjustment, super’s life span theory, holland’s  
theory of vocational behavior.

I. PENDAHULUAN

Sebagian  orang  pada  umumnya  menghabiskan  waktu  di  tempat  kerja.  Bahkan, 

beberapa  orang  lainnya  benar-benar  menjadikan  pekerjaannya  sebagai  bagian  terpenting 

dalam pikiran,  waktu  dan  hidupnya.  Untuk  apakah  seseorang  bekerja  ?  Pekerjaan  bukan 

hanya  menyangkut  penghasilan.  Pekerjaan  juga  berkenaan  dengan  masalah  kebanggaan, 

pergaulan bahkan memungkinkan bagi perubahan strata sosial seseorang dalam masyarakat. 

Salah satu hal krusial yang berkenaan dengan pekerjaan adalah pengembangan karir. 

Mengapa  demikian,  karena  karir  dapat  dipandang  sebagai  pencapaian  seseorang  dalam 

pekerjaannya, serta merupakan simbol kesuksesan seseorang dalam pekerjaan dan hidupnya.

Namun demikian, bagaimana karir seseorang bisa berkembang dan sejauh mungkin 

bersifat linier, serta secara normatif berbanding lurus dengan kinerja dan atau kesempatan? 

Artikel  ini  mencoba  mengupas  masalah  pengembangan  karir.  Tanpa  bermaksud  untuk 

memberikan  uraian  yang  komprehensif,  tujuan  utama  penulisan  diharapkan  dapat 

memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengembangan karir. Kajian penulis terhadap 

pengembangan  karir  menunjukkan  masih  kurangnya  minat  para  penulis  dalam buku teks 
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untuk menguraikan lebih mendalam mengenai  pengembangan karir,  serta teori  dasar yang 

melandasinya.

II. PENGERTIAN KARIR DAN PENGEMBANGAN KARIR

Menurut  Dessler  (2000:384),  karir  adalah  serangkaian  posisi  yang  berhubungan 

dengan kerja,  apakah yang  di  bayar  atau  tidak  yang  membantu  seseorang tumbuh  dalam 

keterampilan, keberhasilan,dan pemenuhan kerja.

Pada umumnya penentuan karir karyawan sangat ditentukan oleh pola karir, sehingga 

karyawan yang bersangkutan mempunyai tempat atau posisi yang sesuai dengan kemampuan 

mereka. Dengan kata lain, agar  mengetahui  pola karir  seorang pekerja perlu memahami tiga 

hal :

1. Sasaran  karir  yang  ingin  dicapai  dalam  arti  tingkat  kedudukan  atau  jabatan 

tertinggi  apa yang mungkin dicapai apabila ia mampu bekerja produktif, loyal terhadap 

organisasi.

2. Perencanaan karir yaitu keterlibatan seseorang dalam pemilihan jalur dan sasaran 

karirnya.

3. Kesediaan  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  dalam  rangka 

pengembangan karir.

Menurut  Gomez-Mejia  et al. (2001:294) bahwa  yang  dimaksud  dengan 

pengembangan karir adalah :

“Career  development  is  different  from training.  Career  development  has  a  
wider focus, longer time frame, and broader scope. The goal of training is  
improvement in performance; the goal of development is enriched and more  
capable workers. Career development is not a one-shot training program or  
career-planning workshop. Rather, it is an ongoing organized and formalized  
effort than recognizes people as a vital organizational resources.”

Selanjutnya  Gomez-Mejia  et al. (2001:295) menyatakan  bahwa  sebuah  organisasi 

harus membuat  pengembangan karir menjadi sebuah kunci strategi bisnis jika ingin  survive 

dalam  lingkungan bisnis global dan semakin meningkatnya lingkungan yang kompetitif. Saat 

ini  perusahaan  akan  lebih  bersaing   pada  tenaga  kerjanya  yang  memiliki  pengetahuan, 

keterampilan, dan tingkat inovasi yang memadai daripada berdasarkan  biaya karyawan atau 

kapasitas manufakturnya.  Oleh karena itu,  pengembangan karir memainkan peran sentral di 

dalam memastikan tenaga kerja yang kompetitif.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa pengembangan karir 

pada dasarnya adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya 

manusia dalam organisasi atau perusahaan yang dilaksanakan secara formal oleh organisasi 

dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan antara karir individu dengan jenjang karir 

yang ditentukan oleh organisasi.
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III. PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR 

Menurut Gomez-Mejia, et al (2001 :309), kebanyakan program pengembangan yang 

umumnya  ditawarkan  oleh  organisasi  mencakup  mentoring,  coaching,  job  rotation,  dan 

tuition assistance.

III.1.  Mentoring

 Mentoring adalah suatu proses dimana karyawan yang memiliki pengalaman lebih 

memberikan  advise, konseling, dan lainnya untuk meningkatkan pengembangan profesional 

karyawan  lain.  Jadi  dalam  mentoring  yang  dilakukan  adalah  suatu  pengembangan  yang 

berorientasi pada hubungan (relationship) antara kolega senior dan junior atau rekan kerja 

untuk meningkatkan pengembangan profesional karyawan. Hubungan mentoring dapat terjadi 

pada  seluruh  tingkatan  dan  area  organisasi,  yang  secara  umum   melibatkan  advising 

(penasehatan),  role modeling,  sharing contacts, dan pemberian dukungan umum.  Mentoring 

dapat dilakukan baik secara formal maupun informal.

III.2. Coaching

Coaching  adalah  suatu  proses  dimana  manajer,  melalui  diskusi  langsung  dan 

pengarahan, membantu bawahannya  untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas 

dengan lebih baik  (Dale,  2003:292).  Coaching karyawan  dilakukan secara  terus  menerus, 

kadang-kadang  spontan,  mempertemukan  antara  manajer  dengan  karyawannya  untuk 

mendiskusikan pengembangan dan sasaran karir karyawan.  Bekerja dengan karyawan untuk 

merencanakan  dan  mengimplementasikan  sasaran  karir  mereka  dapat  meningkatkan 

produktifitas dan memacu kemajuanya. Ada suatu peluang yang dapat tejadi di tengah-tengah 

berlangsungnya  pekerjaan untuk berharga,  singkat,  dan konseling karir  yang  oleh banyak 

konsultan SDM disebut “coachable moments”. Ada lima isyarat umum dari karyawan yang 

dapat membuka pintu untuk coachable moments, yaitu :

a. Seorang karyawan menampilkan skill baru atau ketertarikan.

b. Seorang karyawan mencari feedback.

c. Seorang  karyawan  menyatakan  ketertarikan  pada  perubahan  yang  terjadi  dalam 

organisasi.

d. Seorang karyawan yang sedang mengalami kurang fit dengan pekerjaannya.

e. Seorang karyawan yang menyatakan keinginannya terhadap peluang pengembangan.

III.3.Job Rotation 
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Rotasi pekerjaan melibatkan penugasan karyawan pada berbagai pekerjaan, sehingga 

mereka mendapatkan keterampilan yang lebih banyak. Pengalaman pekerjaan yang luas dapat 

memberikan kepada pekerja lebih fleksibel untuk memilih suatu jalur karir tertentu. Rotasi 

pekerjaan menjadikan karyawan lebih terlatih dan terampil. Namun demikian, program rotasi 

jabatan memiliki beberapa kerugian. Rotasi pekerjaan tidak menyenangkan bagi karyawan 

yang  mengnginkan pada jalur  spesialis,  sehingga dari  perspektif  oganisasi,  mereka  dinilai 

lambat  dalam  mempelajari  keterampilan  baru.  Meskipun  manfaat  pengembangan  rotasi 

jabatan  mungkin  tinggi  dalam jangka panjang,  namun  perusahaan harus  menyadari  biaya 

dalam jangka pendek dan menengah. Dari perspektif karyawan,  kesempatan rotasi jabatan 

dapat  menjadi  alat  untuk  kelangsungan  hidup.  Khususnya  downsizing dalam  organisasi 

mungkin  fokus  pada  pengurangan  area-area  yang  sudah  usang,  maka  ketika  karyawan 

memiliki keterampilan yang luas melalui rotasi pekerjaan, mereka akan dipertahankan dan 

bermanfaat bagi organisasi.

Dalam  pengertian  praktis  organisasi,  rotasi  jabatan  merupakan  pembuktian 

kompetensi  dari  seorang  pemimpin,  hal  ini  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Handy 

dalam  Drucker  (1997:5) bahwa  merotasi  orang  yang  lebih  baik  mengelilingi  organisasi 

secepat mungkin di tahun-tahun awal mereka,  membuka wawasan mereka di bidang yang 

berbeda, kelompok yang berbeda, dan tanggung jawab yang berbeda.  Itu memberi  mereka 

kesempatan untuk menemukan diri sendiri dan memperlihatkan kekuatannya.

III.4.Tuition Assistance

Organisasi menawarkan program bantuan pembiayaan untuk mendukung pendidikan 

dan pengembangan para karyawannya. Bantuan pembiayaan dan biaya lainnya untuk program 

yang  berhubungan dengan pendidikan (seminar,  workshop,  dan program pendidikan  yang 

berkelanjutan seperti untuk program kesarjanaan) bisa dibantu seluruhnya, dibantu sebagian, 

atau merupakan satu kesatuan yang telah diprogramkan. 

IV. TANTANGAN DI DALAM PENGEMBANGAN KARIR

Meskipun saat ini banyak organisasi  yang sepakat bahwa organisasi mereka harus 

berinvestasi  ke  dalam  pengembangan  karir,  namun  kenyataannya  tidak  mudah  untuk 

menentukan  format  yang  sesuai  dengan  yang  dikehendaki.  Oleh  karena  itu,  ada  tiga 

pertanyaan  umum  yang  menjadi  tantangan  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh  manajemen 

sebelum menetapkan bentuk pengembangan karir yang akan dilakukan.

1. Siapa yang bertanggung jawab atas pengembangan karir ?

Tantangan  yang  pertama  adalah  memutuskan  siapa  yang  pada  akhirnya  bertanggung 

jawab  untuk  aktifitas  pengembangan  karir  karyawan.  Secara  tradisional,  organisasi 
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birokratis melakukan pengembangan untuk setiap karyawan secara individu. Misalnya, 

suatu  organisasi  mungkin  mempunyai  sebuah  training  centre untuk  mengidentifikasi 

karyawan yang mempunyai karakteristik yang diperlukan untuk memegang posisi middle 

atau senior manajer. Dari hasil training centre, setiap individu sudah dapat diidentifikasi 

mengenai proram pengembangannya yang dibutuhkan dengan melalui berbagai aktifitas. 

Pengembangan karir dapat dilakukan dengan berbagai cara pada organisasi saat ini. Pada 

beberapa  organisasi,  para  karyawan  dituntut  untuk  membuat  program pengembangan 

untuk dirinya sendiri.

2. Seberapa jauh penekanan yang dilakukan sudah sesuai ?

Terlalu  besarnya  penekanan  terhadap  peningkatan  karir  dapat  mengganggu  terhadap 

efektifitas organisasi. Para karyawan yang secara ekstrim berorientasi pada karir dapat 

menjadi lebih perhatian terhadap imej  mereka daripada kinerjanya.  Sehinggga menjadi 

sulit  ketika  setiap karyawan mempunyai  perhatian yang  berlebihan terhadap karirnya. 

Oleh karena itu, hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari para manajer adalah sebagai 

berikut :

• Apakah  karyawan  lebih  tertarik  terhadap  peluang  untuk  promosi  daripada 

memelihara kecukupan kinerjanya ?

• Apakah karyawan mencurahkan lebih banyak perhatian untuk mendapatkan kesan 

bahwa dia yang baik daripada realitasnya ?

• Apakah karyawan lebih menekankan pada networking, sanjungan, dan fungsi sosial 

daripada kinerja mereka? Dalam jangka pendek, orang-orang yang menggunakan 

taktik ini sering menikmati dengan promosinya. 

Para  manajer  juga  harus  menyadari  bahwa  program  pengembangan  karir  dapat 

mempunyai  side effects yang serius, seperti ketidakpuasan karyawan, rendahnya kinerja, 

dan turnover, jika hal itu tidak sesuai atau realistis dengan harapannya untuk promosi.

3. Seberapa mungkin kebutuhan dari tenaga kerja yang berbeda-beda dapat dipertemukan ? 

Untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja saat ini yang berbeda-beda, perusahaan 

harus  mem-break down hambatan para karyawan dihadapkan pada pencapaian promosi. 

Beberapa kesulitan yang umum ditemukan adalah masalah gender dan perbedaan ras. 

Sebuah survey yang dilakukan di  universitas di  Amerika,  ditemukan bahwa meskipun 

jumlah wanita di posisi fakultas meningkat dari 22,5 persen di tahun 1974 sampai 1975 

menjadi 33,8 persen di tahun 1997 sampai 1998, kebanyakan wanita berada pada pangkat 

rendah. Di tahun 1997 sampai 1998, hanya 18,7 persen yang berada pada kedudukan top 

fakultas sebagai professor adalah wanita (Gomez-Mejia et.al, 2001:297).
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V. PENGEMBANGAN  KARIR,  PERENCANAAN  KARIR  DAN  MANAJEMEN 

KARIR

Pada dasarnya bahwa pengembangan karir merupakan gabungan dari kebutuhan karir 

individu  dan  organisasi.  Dari  sudut  pandang karyawan,  pengembangan  karir  memberikan 

gambaran  mengenai  jalur  karir  dimasa  yang  akan  datang  di  dalam  organisasi  dan 

menunjukkan  adanya  kepentingan  jangka  panjang  dari  organisasi  terhadap  karyawannya. 

Sedangkan dari sudut organisasi, pengembangan karir memberikan beberapa jaminan bahwa 

akan tersedianya karyawan-karyawan yang memenuhi persyaratan untuk mengisi posisi yang 

lowong di waktu mendatang. 

Menurut  Gomez-Mejia,  et.al (2001:295) bahwa  banyak  organisasi  memandang 

pengembangan karir sebagai cara untuk mencegah job burnout (kebosanan/kejenuhan kerja), 

meningkatkan  kualitas  hidup  kerja  karyawan,  dan  mendapatkan  tujuan  tindakan  yang 

dikehendaki.  Oleh karena  itu,   upaya  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia 

harus mengintegrasikan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan individu karyawan 

untuk berkembang. Hal itu dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Tabel 1
Career Development System:Linking Organizational Needs with Individual Career Needs

Organizational Needs Issues Individual Career Needs
What  are  the  organization’s  

major strategic issues over the  

next two to three years?

• What  are  the  most  critical  

needs and chalenges that the  

organization  will  face  over  

next two to three years?

• What  critical  skills,  

knowledge  and  experience  

will be needed to meet these 

challenges?

• Does  the  organization  have 

the  strength  necessary  to  

meet critical chalenges?

Are  employess 

developing 

themselves  in  a  way 

that  links  personal  

effectiveness  and 

satisfaction  with  the 

achievement  of  the 

organization’s 

strategic objectives?

How  do  mind  career  

opportunities  within  the  

organizational that:

• Use my strength

• Address  my 

developmental needs

• Provide chalenges

• Match my interests

• Match my values

• Match my personal style 

Sumber : Gutteridge et al., dalam Gomez-Mejia, 2001:295)
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Dari  Tabel 1 diatas tampak bahwa bagaimana kebutuhan organisasi  dan kebutuhan 

karir  individu dapat  saling berhubungan untuk menciptakan suatu program pengembangan 

karir yang sukses.

Menurut  Milkovic  dan Boudreau  (1997  :371),  “Career  planning  is  the  process 

through which  individual  employees  identify  and implement  step  to  attain career  goals”. 

Sedangkan Mondy et al  (1996 :302) menyatakan bahwa, “Career planning is an ongoing 

process whereby an individual sets career goals and identifies the means to achive them.”

Jadi, yang dimaksud dengan perencanaan karir adalah suatu proses dimana karyawan 

secara  individual  merencanakan  tujuan  karirnya  dan  merencanakan  upaya  untuk 

mencapainya.

Menurut  Bernardin  dan Russel  (1993:341) “Career  management  is  an  ongoing 

process of preparing, implementing, and monitoring career plan undertaken by individual  

alone or in concert with the organizations career system”. Sedangkan  Carrel, et al (1995 :

471) menyatakan bahwa, “Career management is the process of designing and implementing  

goals, plans, and strtegies that enable HR professionals and managers to satisfy work-force 

needs and allow individuals to achieving their career objectives”.

Jadi,  yang  dimaksud  dengan  manajemen  karir  adalah  suatu  proses  mendisain, 

mengimplementasikan  dan  memonitor  perencanaan  karir  individu  oleh  oganisasi  agar 

tersedianya karyawan/individu yang memenuhi kualifikasi di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir merupakan 

perpaduan  antara  perencanaan  karir  dan  manajemen  karir.  Hal  ini  sesuai  pula  dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Milkovich dan Bourdreau (1997:360), yang menyatakan :

“Career development encompasses career management and career planning.  
Career planning is the process through which individual employee identifying  
implement  steps  to  attain  career  goals.  Career  management  is  the  process  
through which organization select,  assess,  assign,  and develop employee to  
provide a pool of qualified people to meet future needs.”

VI. TEORI KARIR

Sejak awal 1900-an, para peneliti mengkaji pengambilan perilaku pemilihan kerja dan 

pemilihan  karir.  Melalui  kajian  terhadap  pemilihan  kerja,  peneliti  berharap  dapat 

meningkatkan kepuasan kerja personal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan 

menurunkan turnover intention. Terdapat tiga teori populer yang mengkaji perilaku tersebut. 

The theory of work adjustment (TWA) memfokuskan pada kesesuaian antara kemampuan dan 

kebutuhan individual dengan persyaratan dan ganjaran pekerjaan.  Super’s life span theory 

(SLS) memfokuskan pada proses pengembangan mental dari pemilihan pekerjaan. Holland’s  

theory  of  vocational  personality (HVP)  memfokuskan  pada  prediksi  jenis-jenis  pekerjaan 

yang mungkin dipilih.  Meskipun para peneliti  tidak menetapkan mengenai  teori  apa yang 
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menjadi  landasan  dalam  pemilihan  kerja/karir,  teori-teori  yang  diuraikan  berikut  dapat 

dijadikan landasan dalam memahami riset mengenai pemilihan kerja/karir.

VI.1. Theory of Work Adjustment. Theory of work adjustment (TWA) 

Teori  ini  bermula  dari  Work  Adjustment  Project di  Universitas  Minnesota  pada 

pertengahan  1960-an  dan  terus  berlanjut  serta  mengalami  revisi.  Teori  ini  menguraikan 

interaksi  dinamis  antara  orang dan lingkungan kerjanya  yang  mempengaruhi  penyesuaian 

kerja dan pemilihan pekerjaan. Individual berupaya untuk mencapai dan menjaga persesuaian 

(correspondence)  dengan  lingkungan.  Persesuaian  didefinisikan  sebagai  hubungan  yang 

seimbang antara karakteristik individual dan persyaratan atau kebutuhan lingkungan. Teori ini 

menekankan pada kesesuaian antara kemampuan dan nilai-nilai pegawai dengan kemampuan 

yang  dipersyaratkan  oleh  pekerjaan  dan  penguat  yang  diberikan  oleh  pekerjaan.  Pada 

dasarnya,  teori  ini  merupakan  suatu  model  yang  dirancang  untuk  membantu  individu 

mencapai:

1. pemahaman  yang  jelas  terhadap  kemampuan,  nilai,  kepribadian,  dan  kepentingan 

individu;

2. pengetahuan  yang  dibutuhkan  dan  kondisi  yang  mendukung  keberhasilan  dalam 

lingkungan kerja; dan

3. pemahaman yang benar terhadap (1) dan (2). 

VI.2. Super’s Life Span Theory

Ciri utama Super’s life span theory (SLS) adalah pandangan bahwa pengembangan 

dalam pemilihan kerja merupakan suatu proses dari pembuatan beberapa keputusan sepanjang 

waktu  dan  mencapai  puncaknya  dalam  pemilihan  pekerjaan  sebagai  implementasi  dari 

konsep-diri. Konsep-diri merupakan kombinasi dari karakterisitik biologis, peran-peran yang 

dimainkan, dan evaluasi terhadap reaksi dari pihak lain. 

Konsep penting pada teori ini adalah peran (role). Terdapat enam peran utama – ibu 

rumah  tangga,  pekerja,  warganegara,  pemilik  banyak  waktu,  pelajar,  dan  anak  –  yang 

semuanya memainkan peran penting.  Pada masa kanak-kanak, peran pemilik banyak waktu, 

pelajar dan anak sangatlah penting. Pada masa dewasa, individual harus memilih pekerjaan. 

Karenanya, tahapan pengembangan merupakan hal yang esensial dalam SLS.

Pada  masa  kanak-kanak,  anak  serba  ingin  tahu  dengan  kehidupan  dan  mulai 

mengeksplorasi  lingkungan.  Informasi  hasil  eksplorasi  ini  merupakan  komponen  penting 

dalam pembentukan konsep-diri anak. Tahap eksploratori mulai pada kesadar di masa remaja 
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bahwa suatu pekerjaan akan menjadi aspek kehidupan, dan tahap ini berakhir ketika dewasa-

muda memilih pekerjaan yang diyakininya dapat dicapai dan memberikan peluang penting. 

Pada tahap establish, individu menemukan pengalaman kerja.  Selama tahap pemeliharaan, 

individu berupaya melanjutkan atau meningkatkan situasi kerja. Pada tahap akhir, termasuk 

masa pra-pensiun, individu memfokuskan untuk mempertahankan posisi. Periode ini berkahir 

jika individu dewasa-tua keluar dari dunia kerja. 

Aspek fundamental pada teori SLS adalah konsep-diri, dimana pemilihan pekerjaan 

merupakan implementasi dari konsep-diri.

VI.3.Holland’s Theory of Vocational Personality Types.  Holland’s Theory of Vocational  

Personality (HVP). 

HVP didasarkan pada beberapa asumsi, diantaranya bahwa individu dan lingkungan 

dapat dikategorikan menurut enam jenis: realistic, investigate, artistic, social, enterprising, 

dan conventional.

1. Indivudal yang realistik mendekati masalah dengan cara praktis atau bersifat  problem-

solving.  Lingkungan  yang  realistik  adalah  seting  pekerjaan  yang  dapat  dimanipulasi 

individu, dan dimana kemampuan bekerja melalui “benda-benda” adalah lebih penting 

daripada berinteraksi dengan orang lain.

2. Individu  yang  investigatif  menyukai  tantangan  yang  mensyaratkan  intelektual,  serta 

menikmati dan merasa percaya terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan masalah 

matematik dan ilmiah. Lingkungan yang investigatif adalah sesuatu dimana orang-orang 

mencari solusi melalui kompetensi matematik dan ilmiah.

3. Individual  yang  aristik  menyukai  kesempatan  untuk  mengekspresikan  dirinya  secara 

bebas  dan  tidak  sistematis  melalui  penciptaan  musik,  seni,  dan  menulis.  Lingkungan 

artistik  merupakan  sesuatu  yang  bebas  dan  terbuka  serta  mendorng  kreativitas  dan 

ekspresi pribadi.

4. Individu  sosial  senang membantu  orang lain  melalui  pengajaran,  membantu  masalah-

masalah pribadi,  dan memberikan jasa pribadi.  Lingkungan sosial adalah sesuatu yang 

mendorong  orang-orang untuk  bersifat  feksibel,  saling  memahami,  saling  tolong,  dan 

bertanggung jawab secara sosial.

5. Individual  enterprising  menyukai  kebersamaan  dengan  orang  lain  dan  senang 

menggunakan kemampuan verbal untuk menjual,  merayu,  dan memimpin.  Lingkungan 

enterprising  adalah  sesuatu  dimana  orang-orang mengelola  dan  membujuk  orang lain 

untuk mencapai tujuan organisasi atau pribadi.

6. Individu  konvensional  dapat  diandalkan  dan  memiliki  kemampuan  untuk  mengikuti 

aturan  dan  perintah  dalam  situasi  yang  kurang  jelas  atau  ambigu.  Lingkungan 
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konvensional merupakan kondisi yang menekankan pentingnya organisasi, perencanaan 

dan kemampuan untuk mengikuti perintah.

VII. PENUTUP

Dalam lingkup manajemen sumber daya manusia, pengembangan karir merupakan 

sesuatu yang begitu penting jika organisasi hendak bertahan dalam lingkungan yang semakin 

kompetitif.  Rujukan teoritis  menunjukkan bahwa pengembangan  karir  memiliki  kegunaan 

untuk mencegah job burnout, meningkatkan kualitas hidup kerja karyawan, dan mendapatkan 

tujuan tindakan yang dikehendaki. 

Sekurang-kurangnya terdapat teori dasar yang melandasi analisis karir dan berbagai 

aspeknya.  The theory of work adjustment melandaskan pada interaksi dinamis antara orang 

dan lingkungan kerjanya  yang mempengaruhi  penyesuaian kerja dan pemilihan pekerjaan. 

Super’s life span theory (SLS) melandaskan pada pandangan bahwa pengembangan dalam 

pemilihan kerja merupakan suatu proses dari pembuatan beberapa keputusan sepanjang waktu 

dan mencapai puncaknya dalam pemilihan pekerjaan sebagai implementasi dari konsep-diri. 

Holland’s Theory of Vocational  Personality  mengajukan tipologi orang-lingkungan. HVP 

didasarkan  pada  beberapa  asumsi,  diantaranya  bahwa  individu  dan  lingkungan  dapat 

dikategorikan  menurut  enam jenis:  realistic,  investigate,  artistic,  social,  enterprising,  dan 

conventional. 

Berdasarkan  kerangka  teoritis  tersebut,  sebaiknya  kajian-kajian  maupun  praktek 

mengenai  karir  melandaskan  pada  satu  atau  lebih  teori  tersebut.  Hal  ini  bermanfaat  bagi 

pengembangan dan pendalaman analisis. Dengan demikian, analisis mengenai pengembangan 

karir memiliki landasasan yang jelas. Demikian pula, praktek pengembangan karir didasarkan 

pada temuan para ahli, bukan hanya akal sehat semata.
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