


PENGEMBANGAN KARYAWAN

� Pengertian : merupakan upaya perusahaan untuk 
meningkatkan kualitas, untuk menghadapi tantangan 
dalam persaingan global maupun perubahan sosial, dan 
untuk menghadapi kemajuan teknologi dan perubahan2 
dalam desain pekerjaan.

� PK menjadi hal penting karena perubahan paradigma 
yaitu : produk berbasis customer � perlu team work 
yang baik.

� Perusahaan beserta karyawannya secara terus menerus 
harus belajar dan berubah  untuk memenuhi kebutuhan 
customer dan bersaing di pasar baru.



TRAINING DEVELOPMENT

• Fokus Current Future

• Use of experiences Low High

• Goal for Current job for Changes

• Participation Required Voluntary

Perbedaan Pengembangan dengan Pelatihan :

• Participation Required Voluntary



Pendekatan Pengembangan Karyawan

• Ada 4 pdkt PK : 

1. Pendidikan formal

- Program off-site dan on-site

- Program pengembangan eksekutif                                         

2. Asesmen2. Asesmen

- Mengumpulkan informasi dan memberikan

feedback kpd karyawan mengenai perilaku

dan keterampilan2 yang dimiliki.

- Informasi diperoleh dari : karyawan itu sendiri, 

rekan sekerja, manager, dan customer.

- sering digunakan  untuk mengetahui potensi 

karyawan.



Cont’d…

- Dapat berupa tes psikologis, Performance 

Appraisal, Feedback 360º,  Assessment Center.

3. Pengalaman Kerja

- yaitu tugas2, masalah, permintaan2, hubungan

kerjasama, dll yang dihadapi pekerja pada kerjasama, dll yang dihadapi pekerja pada 

jabatannya.

- kebanyakan PK  terjadi melalui pengalaman kerja

- Beberapa cara Pengalaman Kerja sebagai PK a.l :

a. Job Enlargement : menambah tantangan atau 
tgjb baru pada pekerjaan yang ada saat ini.

b. Rotasi jabatan : memutasi pekerja ke jabatan 

lain yang selevel di departemen yang sama.



Cont’d ..

- Rotasi jab berguna untuk membantu 

karyawan mengetahui keseluruhan tujuan 
perusahaan, pemahaman pada fungsi yang 
berbeda, mengembangkan jaringan kerja, 
meningkatkan keterampilan memecahkan 
masalah dll.masalah dll.

c. Transfer, Promosi, Demosi

- Transfer :  karyawan diberi tugas  dalam area 
yang berbeda.

- Demosi  : karyawan dikurangi tgjb maupun 

otoritasnya.

dapat dilakukan pada level yang sama atau 
diturunkan ke level yang lebih rendah.



4. Hubungan Interpersonal

- Meningkatkan pengetahuan dengan berinteraksi dg 

anggota organisasi yang berpengalaman.

- Dilakukan dengan cara :

a. Mentoring : mengembangkan karyawan yang

Cont’d …

a. Mentoring : mengembangkan karyawan yang

kurang berpengalaman.

b. Coaching : mengembangkan skills, memoti-

vasi, memberikan feedback, memberikan

reinforcement. 



PEMBERDAYAAN KARYAWAN 
(Empowerment)

� Pengertian :

- Upaya menciptakan situasi dan kondisi dimana karyawan  
dapat menggunakan potensi mereka semaksimal 
mungkin untuk tujuan perusahaan.

- Merupakan budaya  yang diciptakan untuk mendorong 
karyawan di semua lini mampu menghasilkan karyawan di semua lini mampu menghasilkan 
perubahan.

- Empowerment lebih dari sekedar pendelegasian tgjb,

tetapi sharing yang dilakukan perusahaan ke karyawan 
di semua lini dlm hal :

- informasi kinerja organisasi

- pengetahuan yang memungkinkan karyawan dapat 

mengkontribusikannya untuk perusahaan.



Cont’d…

- kekuatan untuk membuat keputusan2  yang 

mempengaruhi arah dan kinerja organisasi.

- reward yang didasarkan pada kinerja organisasi.

� Jenis Pemberdayaan :

1. Suggestion Involvement 1. Suggestion Involvement 
� karyawan didorong untuk menyumbang ide2 melalui  
komunikasi formal atau dg quality circle.

2. Job Involvement
� karyawan didorong untuk menggunakan 
keterampilan2nya, diberi kepercayaan untuk 
mengambil keputusan2 terbaik untuk perusahaan
dengan mendapat umpan balik dari perusahaan dan 
diberi  tgjb untuk menangani satu bagian yang utuh dari 
suatu pekerjaan.



Cont’d..

3. High Involvement

� upaya melibatkan karyawan karyawan di 

semua lini mengenai kinerja total perusahaan, 

baik vertikal maupun horisontal.



Misinterpretasi Ttg Pemberdayaan :

�Pemberdayaan bukanlah :

- Delegasi pekerjaan ke level lebih rendah.

- Sekedar tgjb tetapi lebih kpd perasaan

terlibat dg pekerjaannya.

- Trik pemangkasan ongkos

� Pemberdayaan menjadi penting karena :

� Kecepatan perubahan persaingan di pasar global

� Organisasi melakukan perampingan (downsizing), 

pemangkasan hirarki (delayering), dan desentralisasi.



Cont’d…

� Organisasi menuntut kerja lintas fungsi (cross 

functional), kerjasama, dan integrasi.

� Sulitnya mendapatkan manager yang handal

� Staf tidak lagi disiapkan untuk menerima 

komando, tetapi lebih kepada pengembangan komando, tetapi lebih kepada pengembangan 

seumur hidup.



Manfaat Pemberdayaan bagi perusahaan:

• Kualitas sumber daya manusia meningkat

• Memungkinkan karyawan melakukan inovasi 
didalam pekerjaannya.

• Membuat karyawan lebih loyal dan betah• Membuat karyawan lebih loyal dan betah

• Produktivitas dan laba meningkat

• Organisasi survival dalam menghadapi 
persaingan.



Manfaat Pemberdayaan bagi karyawan :

• Karyawan merasa dilibatkan dan diberi 
kepercayaan.

• Pekerjaan menjadi lebih baik

• Penghasilan meningkat


