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EFEIfiIVITAS KER'A DENGAN BERBAGI PERAN MELATUI
MANAJEMEN KARIR DAN KOMUNIKASI MENUJU
PROFESIONALISM E ORGAN ISASI
Oleh : Sri SuPatmi
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A!6fiaksi
Organisasi yang terdiri dari keanekaragaman .Sumber Daya Manusia dengan
kankteristik, kelebihan dan kekurangan masing-masing pertu diberdayakan dahm
menjaga hubungan baik dalam bekerjasama dalam menghadapi persaingan yang
semakin ketat, menuju perkembangan organisasidalam jangka panJang.
Menjadi salah satu tugas pihak manajemen untuk dapat menempatkan individu yang
tepat di tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Salah satu langkah yang dapat
dilakukan yaitu dengan membangun efektivitas kerja dengan berbagi peran melalul
manajemen karirdan komunikasi dalam organisasi.
Kata kunci : efektivitas kerJa, berbagiP€E[, manajemen karir, komunikasi

A.

Pendahuluan

Ibarat potongan puz::le, setiap bagian menempatkan difi sesuai dengan
bentuknya hingga ia tepat berada pada posisi lang tepat. Potongan )ang satu dengan
yang lain tidak sama ukuran, maupun warnanla, tetapi apabila bersama-sama bagian
tersebut dipadukan, maka mereka sanggup untuk membentuk satu bidang gambar
yang sempurna. Hal ini terjadi pada organisasi yang terdiri dari beranekaragam
Sumber Dala Manusia, maka menjaditugas yang tidak mudah bagi organisasl untuk
mengkoordinasikan Sumber Daya Manusia yang ada dalam organisasi membentuk
satu bidang yang sempurna sepeftisebuah puzzle.
Kemajuan dan perkembangan dunia menuju persaingan globalyang semakin
ketat disertai dengan perkembingan teknologi modern, perubahan demografi,
fluktuasi ekonomi, perubahan sosial, politik dan kondisi-kondisi dinamis lain
menjadikan setiap organisasi mempunyai tanggung jawab untuk dapat bergerak dan
bertindakcepat.
Organisasi membutuhkan struKur organisasi yang dapat tumbuh dan
berkembang sena beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis, sehingga
organisasi dipat bertahan dalam jangka panjang. Perubahan struktur organisasi akan
membawa dampak perubahan bagi setiap individu dalam organisasi. Organisasi
dlhadapkan pada penempatan peran yang sesuai bagi setiap individu menuju
kemajuan organisasi. StruKur organisasi saat ini telah mengalami perkembangan
F : 36)menuju
- organisasicellular(Indri Erkaningrum
pihak
manajemen bagaimana pembagian
oleh
tantangan berat dihadapi
peran dalam organisasi sesuai dan tepat dengan kebutuhan organisasi. Tuntutan
penempatan Sumber Daya Manusia yang sudah ada dalam organisasimenjadi bagian
penting, pitu bagaimana Sumber Daya Manusia diposisikan pada tempat yang tepat
(the right man on the right Place).
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Sesuai dengan definisi manajemen sebagai seni dalam menyelesalkan
pekerjaan metalui orang lain (Mary Pirker Follet), mengandung arti banwa para
manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengatunn omng laii untuk
melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berafti dengan tidak
melakukan tugas-tugas itu sendiri. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa organisasi membutuhkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi,
sehingga pihak manajemen harus mampu membagi individu-individu Oatam UerUagi
peran dengan tepat, tempat maupun walGu.
Permasalan yang muncul adalah bagaimana organisasi dapat berbagi peran
dengan baik dalam era persaingan global menuJu profesionalisme organisasi,
sehingga organisasi mampu meminimalkan ketidaksesuaian penempatan peran,
meningkatkan kompetensidan menempatkan individu dalam posisi kunciyang akan
membawa dampak positif )aitu kseUaan individu pada organisasi dalam jangka
panjang.

B.

EfeKifitas Kefia Dengan Berbagi Peran
EfeKivitas merupakan kemampuan untuk memilih hrjuan png tepat atau
peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan png telah ditetapkan dengan kata
lain, seorang manajer efeKif dapat memilih pekerjaan png harus dilakukan atau
metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Menurut ahli manajemen Petrer
Drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things).
Organisasi kokoh membutuhkan berbagai macam individu png sahr sama
lain saling menguatkan, mendukung dan masing-masing menempati tempat dan
fungsinya masing-masing. lGsemuanya terjalin membentuk sebuah sistem, dimana
individu pada bagian teftentu tidak dapat eksis tanpa individu pada bagian yang lain.
Pembagian peran dan tugas yang efektif bukanlah satu-satunp faktor yang
bisa mengindikasikan sebuah organisasi berdiri kokoh, tapi tidak bisa dipungkiri
bahwa pembagian penn yang efeKif dan terpola secara baik akan menjadi landasan
utama dimana sebuah organisasi dapat tumbuh dan berkembang mencapai
tujuannya. Sinergi yang baik dapat tercipta manakala setiap individu yang
merupakan bagian organisasi (puncak sampai bawah) dapat bertindak sesuai fungsi,
peran dan kedudukan yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam mengerjakan berbagai tugas harus dilaKanakan dengan berbagi
pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dari hal ini dihanpkan
kerjasama tim akan terwujud dengan baik. Seseorang mempunlai kelebihan dan
kekurangan sehingga belum tentu menyelesaikan pekerjaan dengan sempuma.
Dengan berbagi peran, profesionalisme kemungkinan besar akan lebih mudah untuk
diwujudkan dalam organisasi.

C.

Berbagi PeranSebagai Profesionalisme
Organisasisebagai himpunan dari berbagai macam individu dengan berbagai
karakteristik, sifat, keahlian, ketrampilan merupakan kekayaan yang potensial untuk

mengembangkan organisasi menuju pada kemajuan dan era persaingan png
semakin ketat. Organisasi dapat berbangga diri dengan keanekaftUaman Sumber
.Daya Manusia yang dimiliki yaitu dengan pengelolaan Sumber Daya Manusiq png
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efeKif diharapkan organisasi dapat tumbuh berkembang dan bertahan dalam Jangka
panjang.
Organisasi selalu menghadapi perubahan lingkungan yang sering kali tidak
dapat diduga. Organisasi harus mampu mengadopsi perubahan itu dengan
melibatkan Sumber daya Manusia dalam organisasi. Dalam pengelolaan perubahan
dan kapasitas untuk mengelola perubahan bisa ditingkatkan dengan cara
melaksanakan praKek-praktek MSDM. Perubahan yang terjadi dalam organisasi
mensyaratkan bahwa percn anggota organisasi mengubah cara-cara dalam mana
mereka bisa berperilaku atau bekerja. Berbagi peran dalam organisasi harus
dilakukan oleh pihak manajemen dengan tidak hanya memperbaiki hubunganhubungan struktur teknologi, karyawan dalam organisasi, tetapi juga membuat
perubahan-perubahan dengan cara dimana perilaku manusiawi )reng saling
berhubungan diubah secara paling efeKif.
Perubahan efeKif hanya terjadi bila para anggota organisasi mengubah
perilaku mereka sesuai pengarahan yang diinginkan. Menurut Kuft Lewin, perubahan
keperilakuan yang efeKif akan menyangkut 3 kondisi saling berhubungan )ang

dialami individu:

1. Unfreezing
yaitu keadaan dimana orang akan siap sedia untuk memperoleh atau
mempelajari perilaku baru. Orang akan mengakui ketidak efektlfan pola
perilakunya sekarang dan bermaksud untuk belaprperilaku baru yang akan
membuatnYa lebih efeKif.
2. Changing
ferja[i bita orang mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru. Orang
akan mencoba pola perilaku baru dengan harapan akan menaikkan

efeKifitasnP.

3. Refreezing

Telah terjadi bila orang memandang bahwa pola perilaku baru lang telah
dicobanya selama periode "Changing" menjadi bagian dari orang tersebut.
perilaku baru menjadi metode operasi normal dan setiap timbal balik sebagai
hasi| pelaksanaan perilaku baru sangat membantu dalam "Refreezing".
Konsep keunggulan kompetitif yang meletakkan sumber daya manusia sebagai
elemen kunci nirus dipahami dalam konteks kinerja organisasi. D.alam kerangka ini,
peningkatan kinerja organisasi (produKifitas, kualitas dan profit) menurut Preffer
(1998: 33) akan dipengaruhioleh :

1. Tingkat keterlibatan dan komitmen omng-orang terhadap tugas-tugasnya.
FaKor iniakan mendorong mereka bekerja lebih giat.

2. praktek-praktek MSDM dalam meningkatkan keahlian,

3.

kornpetensikompetensi dan fasilitas bagi upaya orang-orang untuk menerapkan
kebijakan dan energinya bagi peningkatan kinerja organisasi. Faktor ini akan
membuat SDM bekerja lebih cepat (Smafter).
Keb'rjakan dan komitmen manajemen untuk meletakkan orang pada posisi
tanggung jawab yang lebih besar dalam organisasi. Faktor ini akan
mendorong peningkatan motivasi kerja.
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berbagai peran harus dilakukan dengan pembagian pekerjaan pada masing-masing
tempat, yang nantinp akan beftemu pada satu ujung yaitu perrcapaian tuJuan
organisasi, sehingga pada awal kegiatan ujung tersebut harus diketahuioleh seluruh
bagian organisasi.
Dengan adanya berbagi peran, masing-masing individu tidak akan saling
bergantung satu sama lain. Semuanya harus bisa mandiri dan dapat bertanggung
jawab secara langsung pada pimpinan atas tugas yang menjadi kewajibannya,
sehingga tidak terjadi overlapping tapijika kemudian terjadi overlapping, maka hal ini
harus dapat ditolerir, karena hal itu masih lebih baik.dari pada kosong semua sama
sekali atau tidak ada yang mengerjakan. Overlapping bukan berafti mencampuri
tugas orang lain. Justru dengan demikian ada tugas yang tergarap dengan tidak
mengambil tugas orang lain, karena garis yang telah ditetapkan sudah jelas (Prof.
DR. KH. Djawad Dahlan).
Pembagian peran dalam organisasi harus dijaga jangan sampai seseomng
atau sekelompok omng merasa paling berjasa, karena hal ini justru akan
menimbulkan perpecahan. Hal ini dapat dihindari dengan adanla ikatan dalam
organisasi, )Eng merupakan garis png jelas yang diseuaikan dengan situasi,
kondisi, gaya dan cara manajemen masing-masing organisasi, sehingga tidak dapat
diseragamkan.
Penataan kembali garis peran perlu dilakukan apabila telah muncul gejala
dominasi dalam organisasi. Kegiatan monitoring dan reevaluasi sefta penataan
kembali harus selalu dilaKanakan pihak manajemen dalam kerangka menghindari
perpecahan dan tetap mempeftahankan organisasi pada konsep yang jelas, bahwa
pembagian peran harus disesuaikan pada kemampuan individu yang diberifugas.

D.

Berbagi Peran Melalui Manajemen Karir

Kompetensi global dan perubahan-perubahan kondisi ekonomi menyebabkan
banpk organisasi dari bermacam-macam ukuran melakukan restrukturisasi.
Perubahan-perubahan ini berartl bahwa organisasi harus mengetahui cara paling
baik mendayakan individu-individu pada semua jenjang dalam organisasi. Individuindividu yang cakap harus tersedia untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan baru, lebih
besar dan secara teknologis lebih canggih. Dalam banyak hal kunci untuk
mengembangkan organisasi yaitu dengan menawarkan kesempatan untuk memiliki
dan mengisi sebuah karir yang berhasil.
Organisasi menjadi semakin sadar terhadap kelebihan kebutuhan maupun
keharusan yang tidakdapatdipungkiridari keanekaragaman ditempat kerja. Mereka
merasakan keuntungan tidak terjadi begitu saja. Keputusan terhadap hubungan
keanekaragaman sangat diperlukan, agar keanekaragaman berhasil dapat dideloti
dari sudut pandang keuntungannya. Pelatihan, komite keanekaragaman, promosi
dan monitoring adalah sarana pelatihan umum untuk mencapai manfaat positif
keanekaragaman.
Komponen utama membangun keanekaragaman yang sukses adalah :
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Keterampilan manajemen karir berkaitan dengan kemampuan mengelola
potensi yang dimiliki seseorang agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Ia berkaitan
dengan kemampuan memasarkan diri sendiri, agar memperoleh penawaran terbaik
dalam dunia ke[a. Keterampilan ini dibutuhkan selama mencari pekerJaan maupun
setelah bekerja. Sumber Daya Manusia yang mampu beradaptasi dalam
perkembangan jaman yang akan survive menghadapi hari-hari mendatang yang akan
penuh dengan kompetensi. Individu sebagai anggota organisasi harus dapat menjadi
nilai tambah (add value) bagi perusahaan, tidak hanya sekedar melaksanakan Job
Description-nya Kompetensi manajemen karir seseorang dikatakan lurnayan bila ia
be{fu sil mendefi nisi kan :
1. Vtsi f(mir (Career Vision)
Yaitu, kejelasan cita-cita profesionalisme dalam hal baru.
2. Perencanaan lGrir (Career Plan)
Yaitu, strategi atau langkah )ang perlu dilakukan untuk mencapai visi karir
3. Jenjang Karir (Career Path)
Yaitu, kejelasan pilihan jalur karir yang sesuai dengan minat karir dan
kompetensi yang dimiliki.
Manajemen karir bukan sekedar perkara depaftemen Sumber Dala Manusia.
Tetapi menjadi bagian seluruh pihak organisasi yaitu pihak manajemen dan
keseluruhan individu harus dilibatkan. Model Pengembangan karir secaftt
organisasional da pat di ga mba rkan sebagai beri kut :
Pengembangan lGrir Organisasiona!

Sub-sub proses
Pilihan besifat jabatan
Pilihan organisasional
Pilihan penugasan pekerjaan
Pilihan pengembangan diri

Rekruitmen dan Seleksi
AlokasiSDM
Penilaian dan Evaluasi
Pelatihan dan Pengembangan

(career development) meliputi manajemen karir
(management career) dan perencanaan karir (career planning). Memahami
pengembangan karir

pengembangan karir dalam sebuah organisasi mernbutuhkan suatu pemeriksaan atas

r
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dua proses yaitu; bagaimana masing-masing orang merencanakan

dan

menerapkan tujuan-tujuan darinya dan bagaimana organisasi merencanakan
dan menerapkan program-program pengembangan karir. Program ini penting
untuk meningkatkan kesempatan bahwa organisasi menempatkan orang orcng
yang tepat di tempat yang benar pada waktu yang tepat. Jadi program karir
ditujukan untuk menserasikan keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan
tuntutan-tuntutan pekerjaan dengan kepribadian, minat, preferensi dan
imbalan pekerjaan
Manajemen karir yang efektif berarti utilisasi sumberdaya yang efeKif
dan kesempatan kepegawaian yang sama, )ang keduanya pentlng bagi
organisasi. Jika individu (karyawan) merupakan aset organisasi yang paling
penting, maka individu-individu yang keahliannya kurang harus didayakan. Hal
ini akan membawa dampak yang positifi, bahwa organisasi/perusahaan yang
cerdas akan menciptakan tingkat kepuasan kaqpwan )rang tinggi, jika karyawan
terpuaskan akan mendorong mereka untuk bekerja keras. Hasilnya adalah
kualitas produk dan pelalanan )ang tinggi, )ang pada aktirnya akan
menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi. Kepuasan pelanggan akan
menyebabkan pembelian ulang dan' dengan demikian menciptakan
pertumbuhan dan laba yang tinggiyang pada akhirnya menimbukan kryuasan
pemegang saham yang tinggi dan akan meningkatkar* investasi ymg lebih
besar. Kejadian ini merupakan lingkaran tanpa ujung yang mengarah pada laba
dan peftumbuhan. Dengan demikian suatu organisasi dapat dipandang sebagai
tempat untuk memfasilitasi karir seseorang. Pandangan ini berafti bahwa karir
tidak lagi tergantung dari kemauan organisasi, akan tetapi lebih tergantung
pada masing-masing individu anggota organisasi. Hal ini akan menyebabkan
organisasi mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu bakat yang disesuaikan
dengan minat dan akan menunjang loyalitas individu pada organisasi.

E.

Komunikasikan Pembagian Peran

Berbagi peran dalam adian pembagian tugas harus dikomunikasikan
dengan baik. EfeKivitas komunikasi pihak manajemen dengan 'anggota
organisasi harus ditingkatkan menurut American Manajement Associations
(AMA) prinsip-prinsip komunikasi 'The Ten Commandmens of Good
Communication" adalah :
1. Cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum
dikomunikasikan.

2. Teliti tuj ua n sebena rnya setia p kom unikasi.
3. pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan

4.
5.

kapan saja

komunikasi akan dilakukan.
Konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan
komunikasi.
perhatikan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dan berita selama

berkomunikasi.
kesempatan, bila timbul untuk mendapatkan gejala sesuatu yang
Ambil
6.
membantu atau umPan balik.
7. Ikuti lebih lanjut komunikasiyang telah dilakukan.

\
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Perhatikan konsistensi komunikasi.
.Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi.

10. Jadilah pendengar yang bai( berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti
tetapi untuk mengefti.
Pendekatan pihak manajemen dengan anggota organisasi membutuhkan
komunikasi yang efektif. Setiap individu diberi kebebasan memilih, namun tidak
melupakan tanggung jawab yang menjadi kewajibannya dan tetap harus bekerja
sama dengan pihak manajemen sehingga pekerjaan dalam organisasi dapat
diselesaikan dengan efektif dan efisien.
F. Kesimpulan

Perubahan dunia menuju persaingan global yang ketat sefta perubahan
lingkungan organisasi menuntut organisasi untuk dapat beradaptasi dengan cepat
dan tepat. Perubahan struktur organisasi membawa dampak pada perubahan bagi
setiap individu anggota organisasi, sehingga organisasiperlu menentukan sikap untu-k
memperta hanka n profesiona isme di masa mendatang.
Berbagi peran dengan tepat akan akan membawa organisasi dapat tumbuh
berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Ha! ini menjadi tugas bagi seluruh
komponen dalam organisasi, ydng harus bekerjasarna secara terkoordinasi
rangka mencapai tujuan organisasi. Tugas yang dapat dilaksanakan antara lain
organisasi harus dapat mencapai efektivitas kerja dalam berbagi peran kepada
i ndivid u-individu anggota orga nisasi, ya itu dengan memperbaiki manajemen karir dan
komunikasi dalam organisasi. Hal ini menjadi sangat penting karena organisasi
didirikan tidak hanya untuk mencapaitujuan jangka pende( tetapi ia dihanpkan oleh
berbagai pihak untuk bisa tetap eksis dalam Jangka panjang walaupun dalam
persaingan yang sangat ketat
I
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