
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Manajemen 
Pada masa sekarang ini, manajemen bukan lagi merupakan istilah yang asing 

bagi kita. Istilah manajemen telah digunakan sejak dulu, berasal dari bahasa Inggris “To 

Manage” yang artinya mengelola atau mengatur. Oleh karena itu, bila dilihat dari segi 

perusahaan, sukses atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat 

tergantung kepada pelaksanaan dan pengelolaan manajemen perusahaan tersebut. 

Dengan adanya manajemen, maka tingkat efisiensi dalam semua kegiatan manusia 

atau organisasi akan lebih meningkat, karena manajemen selalu menginginkan yang 

lebih baik. Manajemen memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari 

bagian-bagian yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Dalam pengertian lain, manajemen dapat diartikan sebagai alat yang bisa 

mengkondisikan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, harus adanya manajemen 

agar segala sesuatu yang terbatas, dibuat seolah-olah tidak terbatas. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai pengertian Manajemen, berikut pendapat seorang ahli tentang 

definisi Manajemen : 

Menurut GR. Terry yang dikutip oleh Suharyanto dan Hadna dalam buku 

Manajemen Sumber Daya Manusia (2005:11) mendefinisikan bahwa : 

“Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
melalui atau bersama orang lain”. 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa Manajemen merupakan suatu 

proses yang sistematis, terkoordinir dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 
2.2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting dalam kegiatan 

perusahaan, karena manusia yang mengelola, mengendalikan, dan mendayagunakan 

sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga sumber daya manusia 

harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tujuan perusahaan dapat tercapai 

sebagaimana mestinya. Pengelolaan sumber daya manusia ini tidaklah mudah, melihat 

sifat dari sumber daya ini sangat kompleks dan berubah-ubah, sehingga diperlukan 

suatu ilmu yang mempelajari cara-cara pengelolaan sumber daya manusia secara 

efektif yang disebut dengan Manajemen Sumber Daya Manusia atau Manajemen 

Personalia. 

Manajemen sumber daya manusia berperan dalam menggali dan 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia. Selain itu, manajemen sumber 

daya manusia akan membantu mengetahui apa yang menjadi keinginan para karyawan 

dan apa pula yang menjadi keinginan perusahaan, sehingga pihak karyawan maupun 

pihak perusahaan akan sama-sama terpenuhi kebutuhan dan keinginannya, yang pada 

akhirnya akan menimbulkan kepuasan pada masing-masing pihak. Untuk mengetahui 

lebih jelas mengenai pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia, berikut pendapat 

seorang ahli tentang definisi Manajemen Sumber Daya Manusia : 

Menurut Hasibuan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia (2005:10) 
mendefinisikan bahwa : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur 
hubungan dengan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien yang 
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. 

 
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan dapat 

merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi di 

dalam perusahaan dan bila aktivitas tersebut diterapkan dengan baik dan benar akan 

membantu pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2.2.2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 
Dalam suatu perusahaan atau organisasi, peran manajemen sumber daya 

manusia sangat penting karena berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh 

seorang manajer. Manajemen sumber daya manusia harus mampu menjalankan 



fungsinya dengan baik agar tercipta kepuasan kerja dari para karyawan, yang pada 

akhirnya akan berdampak baik pada perusahaan yaitu tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu : 

1. Fungsi Manajerial yang terdiri dari : 
a. Perencanaan (Planning) 

adalah proses untuk mempelajari dan meramalkan masa depan, serta menyusun 

program-program kegiatan mengenai segala yang akan dilakukan dalam rangka 

pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

adalah membuat wadah, mengatur hubungan-hubungan, membagi wewenang 

serta tanggung jawab diantara kelompok orang yang akan mewujudkan rencana 

yang telah disusun. Manajemen harus membentuk pedoman organisasi dan 

uraian jabatan yang jelas dari setiap jabatan agar pemegang jabatan dapat 

mengetahui batasan-batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 

c. Pengarahan (Directing) 
adalah fungsi yang menuntun, membimbing, memotivasi dan mengawasi pihak-

pihak yang terkait dalam suatu perusahaan agar fungsi-fungsi manajemen 

sebelumnya dapat dilakukan secara benar dan sesuai dengan rencana dan 

dapat diarahkan pada satu tujuan akhir. 

d. Pengendalian (Controlling) 
adalah tindakan mengawasi dan membimbing agar aktivitas perusahaan dapat 

berjalan sesuai rencana. Selain itu, diadakan pula evaluasi pada penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi serta penyesuaian untuk menghadapi penyimpangan 

yang tidak dapat dihindari. 

2. Fungsi Operasional yang terdiri dari : 

a. Pengadaan (Procurement) 

merupakan fungsi operatif yang pertama dari manajemen personalia yang 

berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan jenis dan jumlah tenaga kerja 

yang sesuai dengan yang dibutuhkan, baik kuantitatif maupun kualitatif untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

b. Pengembangan (Development) 

merupakan usaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga 

kerja melalui program pengembangan tenaga kerja ataupun program pendidikan 



dan pelatihan yang diperlukan untuk dapat berprestasi lebih baik pada pekerjaan 

tertentu. 

c. Pemberian Balas Jasa (Compensation) 

merupakan fungsi untuk melaksanakan kebijakan pemberian balas jasa atau 

kompensasi kepada para karyawan secara layak dan adil, sesuai dengan 

prestasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh mereka. 

d. Penyatuan (Integration) 

merupakan usaha untuk mengadakan penyelarasan antara kepentingan-

kepentingan individu, sosial, dan tujuan organisasi.  Integrasi ini perlu dilakukan 

karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang berbeda. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

merupakan usaha untuk menjaga karyawan dengan cara mempertahankan dan 

memelihara kondisi fisik para karyawan yang berhubungan dengan kesehatan, 

keamanan, dan pemeliharaan sikap yang menyenangkan yang dilaksanakan 

melalui program pelayanan karyawan. Dengan cara ini diharapkan karyawan 

akan terus memberikan kontribusinya secara optimal terhadap pencapaian 

tujuan perusahaan. 

f. Pemberhentian (Separation) 

merupakan tindakan atau proses pemutusan hubungan kerja untuk sementara 

maupun untuk selamanya. Pemberhentian ini bisa disebabkan karena pensiun, 

karena permintaan karyawan itu sendiri, maupun karena permintaan 

perusahaan. 

Jadi pada hakekatnya, manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi 

yang sangat penting bagi peningkatan, pengembangan, dan efisiensi dalam rangka 

pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan, karena fungsi-fungsi tersebut 

akan mampu membantu memecahkan masalah-masalah kepegawaian dan akan 

menentukan arah kemajuan bagi perusahaan di masa mendatang bila dilaksanakan 

secara selaras dan seimbang. 

 
2.3. Pengertian Karier 

Dalam perjalanan hidup seseorang, seseorang pasti menginginkan berbagai  

keberhasilan, salah satu bentuk keberhasilan yang ingin diraih adalah keberhasilan 

dalam kariernya. Suatu karier mencerminkan perkembangan para anggota organisasi 

(karyawan) secara individu dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai 



selama masa kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian 

suatu karier menunjukkan orang-orang pada masing-masing peranan atau status 

mereka. Karier (Career) dalam bahasa Inggris, pada dasarnya merupakan istilah teknis 

dalam Administrasi Personalia (Personnel Administration). Untuk mengetahui lebih jelas 

mengenai pengertian Karier, berikut pendapat seorang ahli tentang definisi Karier : 

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja dalam buku Manajemen Sumber Daya 
Manusia (2005:219) mendefinisikan bahwa: 

“Karier adalah keseluruhan jabatan/pekerjaan/posisi yang dapat diduduki 
seseorang selama kehidupan kerjanya dalam organisasi atau dalam 
beberapa organisasi”. 

Jalur Karier adalah pola urutan jabatan-jabatan yang membentuk karier 

seseorang. Jalur karier baru yang ringkas, yaitu : 

1) Pertumbuhan 

Pada tahap ini, adanya konsep tentang minat dan kemampuan dan mulai berpikir 

tentang alternatif keahlian. 

2) Penjajakan 

Pada tahap ini, karyawan mulai menggali beberapa keahlian secara serius dan mulai 

mencoba untuk bekerja. 

3) Pemantapan 

Pada tahap ini, karyawan terus menerus melakukan pengujian terhadap kemampuan 

yang dimilikinya dan mencoba untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan niat 

dan bakatnya. 

4) Pemeliharaan 

Pada tahap ini, karyawan tidak akan lagi berusaha untuk mencari pekerjaan yang 

baru melainkan akan mempertahankan pekerjaannya yang sekarang. 

 

2.4. Perencanaan Karier 
2.4.1. Pengertian Perencanaan Karier 

Karier bisa diibaratkan dengan pelangi, yang merupakan simbol keindahan, 

harapan, dan pencapaian cita-cita. Tapi cukup banyak karyawan yang melupakan 

keindahannya. Mereka membiarkan kariernya tidak tertata dan berhenti di satu titik, 

kemudian baru menyadari setelah para yunior mereka telah melangkah ke jenjang 

kariernya, atau setelah mereka merasa jenuh pada pekerjaan itu. Maka dari itu, karier 



harus ditata dengan sebaik-baiknya dan setiap karyawan harus mempunyai rencana 

karier. Rencana karier merupakan sebuah acuan yang dibuat untuk menentukan bidang 

pekerjaan apa yang diinginkan, termasuk didalamnya adalah posisi yang diharapkan, 

upaya-upaya yang harus dilakukan, hingga jangka waktu yang ditargetkan untuk 

mencapainya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian Perencanaan Karier, 

berikut pendapat seorang ahli tentang definisi Perencanaan Karier : 

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja dalam buku Manajemen Sumber Daya 
Manusia (2005:240) mendefinisikan bahwa : 

“Perencanaan Karier adalah keseluruhan usaha yang dilakukan oleh 
organisasi dan pegawai untuk mencapai tujuan karier pegawai yang 
diharapkan dapat memuaskan pegawai individu, menyiapkan pegawai akan 
tugas-tugas yang lebih berat, dan meningkatkan kompetensi pegawai 
sekaligus meningkatkan kompetensi organisasi dalam menghadapi 
persaingan  bisnis”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Karier 

harus didahului dengan penyusunan prasyarat-prasyarat yang harus dimiliki oleh 

seorang karyawan guna mendukung peningkatan kariernya. Dan prasyarat-prasyarat itu 

sifatnya saling mendukung, maksudnya setiap peningkatan karier seorang karyawan 

didukung oleh kriteria yang sudah ditetapkan sesuai prestasi, bobot tugas, adanya 

jabatan, produktivitas kerja, efisiensi, dan lain-lain. 

Perencanaan karier akan memudahkan pemenuhan kebutuhan karier karyawan, 

memudahkan perusahaan dalam menyusun tenaga kerja intern organisasi, mengurangi 

biaya pengadaan tenaga kerja dari luar serta memungkinkan organisasi 

mengembangkan dan juga menempatkan karyawan dalam jabatan yang sesuai dengan 

minat, kebutuhan, dan tujuan kerjanya. Bila seorang karyawan tidak mempunyai 

rencana karier pribadi, maka ia akan bekerja untuk rencana karier orang lain, ia akan 

merasa tidak mendapatkan apa-apa dalam beberapa tahun kedepan, atau hanya 

mendapat sedikit saja dari pekerjaannya. Hal seperti ini hanya akan membuang masa-

masa berharga dan potensi dalam diri seseorang. 

Ada beberapa alasan mengapa karier harus direncanakan atau ditata dengan 

sebaik mungkin, yaitu agar seorang karyawan : 

1. Lebih menghargai dirinya sendiri 

2. Lebih menikmati pekerjaannya 

3. Mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya 



4. Mampu meraih prestasi yang lebih tinggi 

5. Merasa percaya diri 

6. Merasa lebih aman 

7. Lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri 

8. Merasa lebih berdaya 

9. Mempunyai arah yang jelas 

10. Meraih apa yang layak untuk diraihnya 

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut, jelas sekali bahwa 

perencanaan karier sangat bermanfaat untuk kelangsungan karier seseorang maupun 

kelangsungan hidup perusahaan, oleh karena itu setiap karyawan hendaknya 

menyusun rencana kariernya dengan baik agar kebutuhan, keinginan, dan tujuan 

karyawan maupun perusahaan dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diinginkan. 

 
2.4.2. Langkah-Langkah Perencanaan Karier 

Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana 

karier terdiri atas hal-hal berikut ini : 

1. Menilai Diri Sendiri 

Mengenali kesempatan-kesempatan, keterampilan, bakat, dan nilai yang 

berhubungan pada kesempatan karier. Kesempatan dalam suatu organisasi 

dipengaruhi oleh pertumbuhan atau kepadatan dari bisnis, kebijakan organisasi 

tentang pengembangan dan promosi karyawan dari dalam dan kebijakan dari 

internal kantor. 

2. Menetapkan Tujuan Karier 

Setelah seseorang dapat menilai kekuatan, kelemahan, bakat, dan setelah 

mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karier 

dapat dibentuk. 

3. Menyiapkan Rencana-Rencana 

Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk 

mencapai tujuan karier. 

4. Melaksanakan Rencana-Rencana 

Untuk mengimplementasikan satu rencana kebanyakan diperlukan iklim organisasi 

yang mendukung. 

 



2.5. Pengembangan Karier 
2.5.1. Pengertian Pengembangan Karier 

Pengembangan penting untuk seluruh karyawan, khususnya untuk para 

manajer. Karena pengembangan diperuntukan bagi pegawai tingkat manajerial dan 

lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan konseptual dalam pengambilan 

keputusan dan memperluas hubungan manusia (human relation) bagi manajemen 

tingkat atas dan menengah. Kecuali jika para manajer dikembangkan secara 

semestinya, sumber-sumber yang ada (termasuk para karyawan) di seluruh organisasi 

mungkin saja tidak dapat diatur secara baik. Pengembangan manajemen harus 

dipandang sebagai cara untuk menanamkan pengetahuan dan pertimbangan yang 

diperlukan oleh para manajer untuk memenuhi tujuan strategis dari organisasi. Di 

antara keterampilan-keterampilan ini adalah memimpin, mengatasi perubahan-

perubahan, membina dan menasehati para bawahan, mengawasi operasi, dan 

memberikan masukan umpan balik. 

Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang 

mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, dimana pegawai manajerial 

mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan  yang umum. 

Pengembangan adalah sesuatu yang melampaui pekerjaan karyawan dan membantu 

mereka menyiapkan berbagai pekerjan dimasa mendatang di dalam organisasi atau 

usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi berbagai 

penugasan. 

Pengembangan karier merupakan suatu bahasan tentang perencanaan karier 

yang bertitik tolak dari asumsi dasar bahwa seseorang yang mulai bekerja pada suatu 

perusahaan akan terus bekerja untuk organisasi tersebut selama masa aktifnya hingga 

ia memasuki masa pensiun, yang berarti seseorang tersebut ingin meniti karier pada 

perusahaan itu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seorang karyawan harus diberi 

kesempatan untuk mengembangkan kariernya, yang mana hal ini akan bermanfaat 

untuk memotivasi karyawan agar dapat berprestasi dengan lebih baik. Di dalam 

lingkungan kerja ataupun lingkungan bisnis yang sangat kompetitif saat ini, program 

pengembangan karier tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas program 

pengembangan karier yang juga dilakukan oleh perusahaan lain, tetapi harus dilakukan 

karena memang perusahaan menyadari akan pentingnya pelaksanaan pengembangan 

karier ini bagi para karyawannya dan bagi perusahaan itu sendiri. Untuk mengetahui 



lebih jelas mengenai pengertian Pengembangan Karier, berikut pendapat seorang ahli 

tentang definisi Pengembangan Karier :  

Menurut Veithzal Rivai dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 
Perusahaan (2004:290) mendefinisikan bahwa : 

“Pengembangan Karier adalah proses peningkatan kemampuan kerja 
individu yang dicapai dalam rangka mencapai karier yang diinginkan”. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa program 

Pengembangan Karier merupakan suatu aktivitas yang formal dan terstruktur yang 

dilakukan oleh organisasi bagi karyawannya dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan dan jiwa kepemimpinan yang merupakan 

bekal bagi peningkatan karier mereka sehingga perusahaan dan para karyawan dapat 

mengembangkan diri secara maksimal. 

Gambar berikut ini akan menjelaskan secara umum tentang sistem perencanaan 

dan pengembangan karier menurut Prof. Dr. Veithzal Rivai, M.B.A. (2004:300) yang 

diambil dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan : 

Sistem Perencanaan dan Pengembangan Karier 
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Gambar 2.1 
Sumber : Buku Manajemen SDM karangan Prof. Dr. Veithzal Rivai, M.B.A 

(2004:300) 
 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa dengan proses perencanaan karier, 

karyawan dimungkinkan untuk mengidentifikasi sasaran-sasaran karier dan jalur-jalur 

karier menuju ke sasaran tersebut, kemudian melalui program pengembangan karier 



para karyawan mencari cara untuk meningkatkan dan mengembangkan sasaran-

sasaran karier mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Karier adalah 

proses kegiatan yang diusahakan oleh karyawan secara individu dan organisasi dalam 

jalur karier yang ada di organisasi tersebut. 

 

2.5.2. Tujuan Pengembangan Karier 
Pengembangan karier memiliki tujuan-tujuan yang dapat dipandang dari dua 

sudut, yaitu bagi organisasi dan karyawan, sehingga pengembangan karier yang terjadi 

diharapkan akan mampu menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan 

demikian diharapkan pengembangan karier akan memperbaiki kualitas hidup karyawan 

dari masa ke masa, sedangkan bagi perusahaan diharapkan akan memberikan 

keuntungan dengan terjaminnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta 

pemanfaatannya secara optimal untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dengan adanya 

program pengembangan karier diharapkan terjadi keselarasan antara kedua tujuan 

tersebut sehingga karyawan dapat mencapai rencana kariernya dan sekaligus 

membantu perusahaan untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi. 

Secara rinci tujuan pengembangan karier adalah sebagai berikut : 

1. Mengungkap potensi karyawan 

Pengembangan karier dapat mendorong karyawan secara individual maupun 

kelompok untuk mencapai sasaran karier yang diinginkan. 

2. Mendorong pertumbuhan 

Pengembangan karier akan mendorong semangat kerja dan gairah kerja karyawan 

untuk tumbuh dan berkembang. 

3. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan 

Pengembangan karier membantu mengembangkan suplai karyawan internal. 

4. Menurunkan perputaran karyawan 

Perhatian pada karier individu akan meningkatkan loyalitas pada organisasi atau 

perusahaan tempat mereka bekerja.  

5. Memuaskan kebutuhan karyawan 

Dengan dilaksanakannya program pengembangan karier, karyawan merasa 

prestasi kerjanya dihargai dan diakui. 



6. Mengurangi penimbunan 

Maksudnya adalah mengangkat kembali karyawan yang berkualifikasi untuk maju, 

sehingga “tidak tertimbun” tanpa harapan. 

7. Meningkatkan kemampuan karyawan 

Pengembangan karier akan lebih meningkatkan kemampuan intelektual dan 

keterampilan karyawan. 

8. Membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang disetujui 

Pengembangan karier akan membantu anggota kelompok agar siap untuk 

menduduki jabatan-jabatan yang lebih penting dan hal ini akan membantu 

pencapaian rencana-rencana kegiatan yang disetujui. 

9. Meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan 

Hal ini akan memudahkan pihak manajemen untuk menempatkan karyawan dalam 

pekerjaan atau job yang lebih tepat. 

 

2.5.3. Bentuk-Bentuk Pengembangan Karier 
Bagaimana suatu perusahaan menentukan bentuk pengembangan karier 

yang akan dijalankan, tergantung pada kebutuhan, kebijakan, dan situasi 

perusahaan itu sendiri atau pada jalur karier yang direncanakan masing-masing 

perusahaan. Pada umumnya perusahaan mengaplikasikan program pengembangan 

kariernya dalam bentuk : 

1. Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber 

daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan 

kepribadian manusia sesuai dengan keinginan karyawan dari perusahaan yang 

bersangkutan. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan usaha untuk 

meningkatkan keahlian atau kecakapan manajerial karyawan dalam suatu instansi 

atau organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan atau keterampilan karyawan dalam bidang operasional. Pendidikan 

dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi, oleh karena itu 

setiap organisasi atau instansi yang ingin berkembang harus memperhatikan 

masalah pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya. Dengan mengadakan 

pendidikan dan pelatihan, ada sasaran yang ingin dicapai, yaitu : 



a. Memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan 

kemajuan teknologi. 

b. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi karyawan yang 

kompeten. 

c. Membantu memecahkan masalah operasional. 

d. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. 

e. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. 

Pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi suatu organisasi atau 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Karyawan yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam perusahaan, belum 

tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan 

dalam jabatan tersebut. Oleh karena itu karyawan perlu penambahan 

kemampuan yang mereka perlukan. 

b. Kemajuan ilmu dan teknologi akan berpengaruh terhadap suatu perusahaan 

atau organisasi, jabatan yang dulu belum diperlukan sekarang menjadi 

diperlukan. Kemampuan orang yang akan menduduki jabatan tersebut kadang-

kadang tidak ada, dengan demikian diperlukan penambahan atau peningkatan 

kemampuan yang diperlukan oleh jabatan tersebut. 

c. Bila suatu perusahaan atau organisasi ingin berkembang, maka promosi 

merupakan suatu keharusan karena promosi dapat meningkatkan produktivitas 

kerja seorang karyawan. Kadang-kadang kemampuan karyawan yang akan 

dipromosikan masih belum cukup untuk menduduki jabatan tertentu, untuk itulah 

diperlukan pendidikan dan pelatihan. 

d. Pada masa sekarang baik instansi swasta maupun pemerintah merasa 

terpanggil untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para karyawannya 

agar diperoleh efektifitas dan efisiensi kerja. 

2. Promosi 

Promosi adalah proses kegiatan memindahkan karyawan dari suatu jabatan ke 

jabatan yang lebih tinggi, baik mengenai tanggung jawab, tugas dan wewenang dari 

jabatan yang sebelumnya diduduki, biasanya promosi disertai dengan peningkatan 

pendapatan dan fasilitas lainnya. Promosi sebenarnya mempunyai nilai, karena 

promosi merupakan pengakuan antara lain terhadap prestasi kerja. Berdasarkan hal 

tersebut, promosi dapat disimpulkan sebagai perubahan posisi dari tingkat yang 

rendah ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, disertai dengan semakin 



besarnya tanggung jawab, peningkatan status, tuntutan keahlian yan lebih baik dan 

penghasilan yang lebih baik pula. 

Dasar atau syarat promosi tidaklah mutlak sama untuk setiap jabatan karena 

kemampuan yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan tidak sama meskipun 

hal itu untuk jabatan yang sejenis. Ada beberapa syarat dalam promosi, yaitu : 

a. Pengalaman atau senioritas 

Banyaknya pengalaman seorang karyawan seringkali dipakai sebagai salah satu 

syarat untuk promosi, sebab dengan pengalaman yang lebih banyak diharapkan 

kemampuan yang lebih tinggi, ide yang lebih banyak, dsb. 

b. Tingkat pendidikan 

Banyak perusahaan yang mensyaratkan minimal pendidikan untuk dapat 

dipromosikan pada jabatan tertentu, alasannya karena dengan pendidikan yang 

lebih tinggi diharapkan mendapatkan pemikiran yang lebih baik. 

c. Loyalitas 

Loyalitas terhadap perusahaan tempat bekerja seringkali dipakai syarat untuk 

promosi, alasannya bahwa dengan loyalitas yang tinggi dapat diharapkan 

tanggung jawab yang besar, disiplin yang lebih tinggi. 

d. Kejujuran 

Kejujuran merupakan syarat yang penting, karena dengan kejujuran seseorang 

dapat dipercaya untuk melakukan sesuatu. 

e. Tanggung jawab 

Tanggung jawab merupakan syarat utama karena suatu pekerjaan seringkali 

diperlukan suatu tanggung jawab yang cukup besar. 

f. Kepandaian bergaul 

Kepandaian bergaul atau berkomunikasi dengan baik dapat menjadi syarat 

utama dalam suatu jabatan. 

g. Prestasi kerja 

Pada umumnya setiap perusahaan memakai prestasi kerja sebagai syarat utama 

dalam suatu kenaikan jabatan atau promosi. 

 

 



h. Inisiatif dan kreatif 

Inisiatif dan kreatif merupakan syarat yang harus diperhatikan, karena dalam 

suatu bidang atau jabatan tertentu sangat diperlukan inisiatif dan kreatif yang 

tinggi. 

Tujuan promosi, yaitu : 

a. Mempermudah penarikan pelamar, karena dengan adanya promosi merupakan 

pendorong serta perangsang bagi pelamar untuk memasukkan lamarannya. 

b. Promosi dalam jabatan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan karena semangat dan kesenangan serta ketenangan dalam bekerja. 

c. Memberikan pengakuan, jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada 

karyawan yang berprestasi tinggi. 

d. Menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status yang semakin tinggi dan 

penghasilan yang semakin besar. 

e. Memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara menjadi karyawan tetap 

setelah lulus dalam masa percobaan. 

f. Mengembangkan loyalitas dan inovasi yang lebih baik demi keuntungan optimal 

perusahaan. 

g. Memperluas pengetahuan dan pengalaman kerja karyawan. 

h. Merangsang kegairahan kerja karyawan. 

i. Mencapai stabilitas kepegawaian. 

j. Mengisi kekosongan jabatan. 

Jenis-jenis promosi, yaitu : 

a. Promosi sementara 

Promosi yang biasa digunakan apabila organisasi harus mengisi suatu jabatan 

yang kosong untuk sementara waktu karena suatu hal. 

b. Promosi tetap 

Promosi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan bersifat tetap. 

c. Promosi kecil 

Promosi yang dilaksanakan dalam bentuk up grading untuk meningkatkan 

kecakapan tenaga kerja yang bersangkutan, sedangkan wewenang dan 

pendapatannya tidak mengalami perubahan. 

 



d. Promosi kering 

Promosi yang dilaksanakan dengan disertai peningkatan wewenang, hak dan 

tanggung jawab tetapi pendapatan tidak berubah. 

3. Mutasi 

Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk 

memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap 

setingkat atau sejajar. Mutasi merupakan kegiatan rutin perusahaan untuk 

melaksanakan prinsip “the right man on the right place’” (seorang karyawan yang 

mempunyai kemampuan sesuai dengan lowongan yang ada dalam perusahaan), 

sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini 

mutasi dimaksudkan untuk menghindarkan setiap usaha untuk menaikkan atau 

menurunkan jabatan karyawan tanpa mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan 

untuk perubahan-perubahan yang efektif. Seperti halnya dengan promosi, mutasi 

dimaksudkan untuk menempatkan pegawai atau karyawan dalam jabatan-jabatan, 

dimana mereka dapat memperoleh kepuasan kerja yang lebih besar dan membantu 

kegiatan mereka terhadap organisasi. Tujuan mutasi adalah sebagai berikut : 

a. Persiapan untuk promosi 

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan yang sifatnya menyeluruh, 

salah satu caranya adalah dengan jalan memutasikan karyawan tersebut pada 

beberapa tempat atau pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya 

bilamana dilaksanakan promosi. 

b. Orang tepat pada jabatan yang tepat 

Untuk mengoreksi kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan seleksi dan 

penempatan pada pertama kalinya. 

c. Meningkatkan kerjasama kelompok 

Dilakukan jika ada seorang atau beberapa karyawan yang tidak dapat bekerja 

sama dengan kelompok tersebut sehingga pelaksanaan pekerjaan terganggu. 

d. Meningkatkan semangat dan gairah kerja karyawan 

Dilakukan jika timbul rasa bosan pada karyawan yang disebabkan karena 

pekerjaannya bersifat rutin, tidak ada tantangan, dan sebagainya. 

 

 



e. Melaksanakan kebijaksanaan dan peraturan 

Mutasi ini bersifat rutin dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada 

landasan peraturan dan kebijaksanaan, pada umumnya dilakukan untuk 

menjaga objektivitas dalam melaksanakan mutasi. 

Mutasi berguna juga untuk menambah pengalaman dan pengetahuan karyawan, 

menghindari rasa bosan pada karyawan yang disebabkan karena pekerjaan yang 

sifatnya rutin atau tidak ada tantangannya, dan juga untuk mengoreksi kekurangan 

dan kesalahan dalam pelaksanaan seleksi. Jenis pelaksanaan mutasi ada dua, 

yaitu: 

a. Mutasi biasa, yaitu mutasi pegawai tanpa diiringi kenaikan jabatan. Tujuan 

dilakukannya mutasi ini adalah untuk memenuhi keinginan pegawai yang 

bersangkutan dan menempatkan pegawai sesuai dengan kecakapan dan 

kemampuannya 

b. Mutasi promosi, yaitu mutasi pegawai yang diikuti dengan kenaikan jabatan. 

Tujuan dilakukannya mutasi ini adalah untuk membina karier pegawai dan 

mengembangkan kemampuan pegawai. 

Adapun dasar dilakukannya mutasi adalah : 

a. Merit System, mutasi karyawan yang didasarkan pada prestasi kerja karyawan. 

b. Seniority System, mutasi yang didasarkan atas usia, masa kerja, pengalaman 

kerja karyawan. 

c. Spoil System, mutasi karyawan yang didasarkan atas hubungan kekeluargaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


