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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Perubahan lingkungan yang begitu dinamis telah dihadapi oleh setiap 

organisasi. Organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dan bergerak cepat 

dengan perubahan. Perubahan struktur organisasi dilakukan agar organisasi dapat 

segera merespon segala bentuk perubahan yang terjadi. Kenyataan akan perlunya 

perubahan dalam struktur organisasi ini telah memberikan dampak terhadap 

pengembangan karir individu. Karir akan mendukung efektifitas individu dan 

organisasi dalam mencapai tujuan. Seluruh pekerjaan yang ada sepanjang 

seseorang bekerja atau dengan kata lain semua jabatan posisi atau jabatan yang 

pernah diduduki seseorang selama kehidupan kerjanya disebut karir. Pegawai 

selalu berkeinginan untuk memiliki pengembangan karir yang meningkat. 

Pengembangan karir ini mencerminkan bahwa pegawai telah berhasil dalam 

karirnya dan memiliki mutu yang berkualitas sehingga memenuhi syarat-syarat 

untuk menduduki suatu jabatan. 

Peran organisasi dalam menyiapkan kesempatan pengembangan karir bagi 

anggotanya sangat penting bagi menjaga kesinambungan situasi kerja yang baik 

dalam organisasi. Program pembinaan karir yang kurang baik dapat menimbulkan 

keresahan dalam organisasi. Pegawai akan merasa tidak aman, merasa 

diperlakukan secara tidak adil, pegawai juga merasa tidak diberi kesempatan yang 

sama untuk mengembangkan seluruh potensinya untuk kepentingan organisasi. 

Pegawai akan merasa kurang puas dengan kebijakan-kebijakan organisasi, 

sehingga pada akhirnya akan berdampak negatif pada efektifitas dan efisiensi 

organisasi. 

Pengembangan karir seorang pegawai dalam menempati suatu posisi jabatan 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang menentukan 

karir yaitu diantaranya sikap atasan dan rekan kerja, pengalaman kerja, 

kompetensi, pendidikan dan pelatihan, prestasi kerja, faktor nasib dan lain 

sebagainya. Karena banyaknya faktor – faktor yang mempengaruhi 
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pengembangan karir, maka dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada 

pengalaman kerja, kompetensi, pendidikan dan pelatihan serta prestasi kerja. 

Prestasi kerja pegawai dalam melakukan tugas yang dipercayakan 

kepadanya merupakan pangkal tolak untuk memperoleh pengembangan karir. 

Prestasi kerja pegawai yang kurang memuaskan menyebabkan pegawai sulit untuk 

dipromosikan ke jabatan atau pekerjaan yang lebih tinggi di periode yang akan 

datang. Seseorang pegawai yang berkeinginan promosi demi perkembangan 

karirnya, maka dibutuhkan prestasi kerja yang memenuhi standar yang telah 

menjadi ketetapan dalam suatu organisasi. Penilaian prestasi kerja para pegawai 

memiliki peranan dan arti yang sangat penting dalam pengambilan keputusan 

seperti identifikasi kebutuhan program diklat, rekrutmen, seleksi, penempatan, 

program pengenalan, sistem imbalan, promosi dan berbagai aspek dalam proses 

manajemen SDM secara efektif. 

Beberapa penelitian yang terdahulu menunjukan bahwa prestasi kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengembangan karir pegawai. 

Pengembangan karir sangat ditentukan oleh penghargaan, dengan banyaknya 

penghargaan mengindetifikasikan prestasi kerja, tanpa prestasi kerja sulit bagi 

pegawai untuk memperoleh penghargaan atau diusulkan oleh atasan langsung agar 

dipertimbangkan untuk memperoleh promosi jabatan yang lebih tinggi di 

kemudian hari.  Penilaian prestasi kerja memiliki hubungan yang kuat dan positif 

terhadap pengembangan karir, dimana semakin baik prestasi kerja maka akan 

semakin besar kesempatan memperoleh promosi jabatan. Dukungan organisasi 

terhadap pengembangan karir merupakan bagian penting dalam meningkatkan 

prestasi kerja karyawan. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yang dikemukakan 

oleh Byar dan Rue (Sutrisno, 2011, hlm. 151), dua faktor tersebut adalah faktor 

individu dan lingkungan. Faktor-faktor individu yang dimaksud terdiri dari usaha 

(effort) yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas, pengalaman 

kerja, sifat-sifat personal (abilities), dan role/task perception yaitu segala perilaku 

dan aktivitas yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Faktor – faktor lingkungan terdiri dari kondisi fisik, waktu, desain 
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organisasi, pendidikan dan pelatihan, material, peralatan, supervisi, dan 

keberuntungan.  

Pengalaman kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja seorang pegawai dan 

pengembangan karirnya. Masa kerja dapat menjadi acuan pengalaman kerja yang 

dimiliki seorang pegawai, semakin lama masa kerja yang dimiliki seorang 

pegawai maka akan semakin kaya pengalaman kerja yang dimilikinya. Semakin 

sering seseorang mengulangi suatu pekerjaan maka semakin bertambah kecakapan 

dan pengetahuannya terhadap pekerjaan, sehingga akan memberikan kontribusi 

terhadap tugas-tugas dan fungsinya sebagai pegawai. Pengalaman kerja 

merupakan salah satu persyaratan yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan 

untuk dapat menduduki suatu jabatan yang kosong, karena masa kerja merupakan 

suatu penilaian khusus untuk dapat dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi di 

dalam organisasi. 

Selain faktor pengalaman kerja dan prestasi kerja, pengembangan karir juga 

dipengaruhi oleh kompetensi dari pegawai yang bersangkutan. Kompetensi 

merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan 

motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau 

keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer). 

Untuk memotivasi kinerja pegawai, perlu disusun pola karir dan pengembangan 

karir yang memungkinkan kompetensi pegawai dikembangkan secara optimal.  

Prestasi kerja yang baik tidak akan timbul begitu saja, salah satu cara untuk 

mencapai prestasi kerja yaitu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). 

Diklat merupakan sarana pengembangan SDM yang juga berpengaruh terhadap 

pengembangan karir seorang pegawai. Menurut beberapa penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa diklat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan 

karir. Salah satu tujuan dari diklat adalah  pengembangan karir, melalui 

pengembangan keahlian, ketrampilan dan prestasi kerja pegawai menjadi lebih 

baik, sehingga peluang bagi pegawai untuk meningkatkan karir menjadi semakin 

besar.  Kemampuan dan kecakapan pegawai atau pekerja yang dibawa sejak lahir 

akan berkembang dengan sempurna apabila dilengkapi dengan pengetahuan 

melalui proses belajar dan latihan. Pegawai yang tidak berbakat pun dapat 
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berkembang jika memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat yang 

diselenggarakan oleh organisasi atau perusahaan. 

Salah satu tugas penting bagian kepegawaian adalah melaksanakan program 

diklat sesuai dengan pendidikan atau kompetensi yang dimiliki pegawai atau 

pekerja seperti terdapat dalam analisis jabatan. Program diklat sebaiknya 

direncanakan dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi pada masa 

saat ini maupun masa mendatang. Pegawai yang memperoleh program diklat 

dengan baik maka semakin baik kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Jenis pelatihan, materi pelatihan serta waktu pelaksanaan pelatihan akan dapat 

meningkatkan prestasi kerja pegawai apabila diberikan dengan baik. 

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan), adalah 

unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen, yang mempunyai tugas pokok 

memberikan pelayanan rehabilitasi kepada personel pertahanan. Pegawai 

merupakan  tulang punggung  keberhasilan dari misi dan visi instansi tersebut. 

Kualitas pegawai diakui memiliki peran penting dalam pencapaian profesionalitas 

dan kinerja instansi. Sehingga, untuk meningkatkan kualitas pegawai agar 

memiliki profesionalitas dan kinerja yang baik, instansi pemerintah di Indonesia 

pada umumnya telah mengambil berbagai kebijakan di bidang sumber daya 

manusia yang terkait dengan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian 

para pegawainya.  

Pusrehab Kemhan memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan 

rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan perumah sakitan 

bagi personel pertahanan. Adapun fungsi Pusrehab Kemhan adalah : Penyiapan 

rumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang rehabilitasi dan pembinaan lanjut penyandang cacat personel pertahanan; 

Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi 

dan pembinaan lanjut penyandang cacat personel pertahanan; Pemberian 

pelayanan teknis di bidang rehabilitasi dan pembinaan lanjut penyandang cacat 

personel pertahanan; Koordinasi penyelenggaraan pembinaan lanjut dan 

rehabilitasi cacat; Pembinaan dan latihan kerja, rehabilitasi medik dan sosial serta 
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olahraga penyandang cacat personel pertahanan; Perencanaan program dan 

anggaran ketatausahaan dan rumahtangga. 

Program pengembangan karir di Pusrehab Kemhan merupakan kesempatan 

yang diberikan atau diciptakan oleh Pusrehab Kemhan untuk membantu pegawai 

Pusrehab Kemhan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan 

persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di masa datang. Kebijakan-kebijakan 

yang diambil Pusrehab Kemhan dalam usaha untuk mengembangkan karir 

ataupun mempertahankan pegawai yang bermutu kerja tinggi, antara lain dengan 

berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk menambah keterampilan dan 

keahlian pegawai, meningkatkan kompetensi pegawai, dan  peningkatan 

pengalaman kerja. Pegawai akan merasa diakui oleh organisasi bila dapat 

berpartisipasi dalam perencanaan karir dan diberi kesempatan dalam berbagai 

pengalaman di bidang training and development serta diberi kesempatan untuk 

mengembangkan keahlian dalam organisasi. Pedoman dalam pengembangan karir 

hendaknya mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, serta mengedepankan 

hak, kewajiban dan peluang yang sama dan adil bagi seluruh pegawai. Hal ini 

sudah merupakan suatu keharusan dikarenakan tingkat tuntutan akuntabilitas yang 

makin tinggi dihadapkan pada kompleksitas tantangan penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi organisasi Pusrehab Kemhan.  Tabel berikut ini berdasarkan 

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/1206/XI/2013 tentang syarat jabatan 

struktural fungsional Pusrehab Kemhan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1  Syarat Jabatan Pejabat Struktural Fungsional  Pusrehab Kemhan 

 
 

No 

 

Nama Jabatan 

Pangkat / 

Golongan 

 

Pendidikan 

 

Kursus / Diklat 

 

Pengalaman Kerja 

1 Kepala Bagian 

Kepala Bidang 

 

TNI : Letkol – 

Kolonel 

PNS :  IV/a - IVb 

TNI : Akademi / Pa PK 

/ Secapa 

PNS : Sarjana  S2 

TNI : Susfung 

PNS  : Diklatpim Tk 

III 

Minimal 3x 

menduduki jabatan 

Eselon IV/setara 

2 Kepala Sub Bag 

Kepala Sub Bid 

 

TNI : Mayor – 

Letkol 

PNS : III/c – III/d 

TNI : Akademi / Pa PK 

/ Secapa 

PNS : Sarjana  S1 

TNI : Susfung 

PNS  : Diklatpim    

Tk IV 

Minimal 3x 

menduduki jabatan 

Eselon V/setara 

3 Penyusun TNI : Kapten – 

Mayor 

PNS : III/c 

TNI : Akademi / Pa PK 

/ Secapa 

PNS : Sarjana  S1 

TNI : Selapa 

PNS : Diklat 

Penyususn 

Pernah menduduki 

jabatan Pengolah 

/setingkat 
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No 

 

Nama Jabatan 

Pangkat / 

Golongan 

 

Pendidikan 

 

Kursus / Diklat 

 

Pengalaman Kerja 

4 Pengolah TNI :  Lettu - 

Kapten  

PNS : III/b 

TNI : Akademi / Pa PK 

/ Secapa 

PNS : SMA 

TNI : 

Sarcab/setingkat 

PNS : Pengolah 

/setingkat 

Pernah menduduki 

jabatan 

Pemroses/setingkat 

5 Pengadministrasi TNI :  Letda - 

Lettu  

PNS : III/a 

TNI : Akademi / Pa PK 

/ Secapa 

PNS : SMA 

TNI : 

Sarcab/setingkat 

PNS : Diklat 

Pengadmin/setingkat 

- 

Sumber: Bagian Kepegawaian  (2014)  

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/1206/XI/2013 

tentang syarat jabatan struktural fungsional Pusrehab Kemhan, maka seharusnya 

pegawai Pusrehab Kemhan seharusnya diberikan kesempatan yang sama dalam 

menduduki suatu  jabatan di lingkungan Pusrehab Kemhan. Namun kenyataannya, 

pengembangan karir yang ada belum sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.  Banyak hambatan yang sering ditemui dalam pengelolaan karir di 

Pusrehab Kemhan antara lain  masih banyaknya pegawai yang melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan masih dibawah standar kompetensi umum 

jabatan struktural yang telah ditetapkan.  Sebagai fenomena bahwa pegawai 

Pusrehab Kemhan yang sudah menyusun pola karir dan perencanaan karir belum 

tentu dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Misalnya untuk pengangkatan 

jabatan masih dengan sistem kepercayaan, penempatan pegawai yang tidak sesuai 

dengan pendidikan atau formasi yang telah ditentukan, dan pangkat/golongan 

yang telah sesuai persyaratan, belum tentu dapat menduduki suatu jabatan. 

Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2 Data Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan dan Jabatan 

 

No 

NAMA 

JABATAN 

PANGKAT / 

GOLONGAN 

PENDIDIKAN KURSUS / 

DIKLAT 

KONDISI SAAT INI 

1 Kepala Sub Bid 

 

TNI : Mayor – Letkol 

PNS : III/c – III/d 

TNI : Akademi / Pa 

PK / Secapa 

PNS : Sarjana  S1 

TNI : Susfung 

PNS  : Diklatpim    

Tk IV 

Dijabat oleh PNS Gol 

IV/a 

Sebanyak  3 ruang 

jabatan 

2 Penyusun TNI : Kapten – Mayor 

PNS : III/c 

TNI : Kapten – 

Mayor 

PNS : III/c 

TNI : Selapa 

PNS : Diklat 

Penyususn 

Dijabat oleh PNS Gol 

III/d 

Sebanyak  8 ruang 

jabatan 
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No 

NAMA 

JABATAN 

PANGKAT / 

GOLONGAN 

PENDIDIKAN KURSUS / 

DIKLAT 

KONDISI SAAT INI 

3 Pengolah TNI :  Lettu - Kapten  

PNS : III/b 

TNI : Akademi / Pa 

PK / Secapa 

PNS : SMA 

TNI : 

Sarcab/setingkat 

PNS : Pengolah 

/setingkat 

Dijabat oleh PNS Gol 

III/c 

Sebanyak  21    ruang 

jabatan 

4 Pemroses 

Pengadministrasi 

TNI :  Letda - Lettu  

PNS : III/a 

TNI : Akademi / Pa 

PK / Secapa 

PNS : SMA 

TNI : 

Sarcab/setingkat 

PNS : Diklat 

Pengadmin/setingkat 

Dijabat oleh PNS Gol 

III/b 

Sebanyak  37    ruang 

jabatan 

Sumber: Bagian Kepegawaian  (2014)  

 

Adanya pegawai yang mengikuti diklat dalam jabatan belum sesuai dengan 

tugas dan jabatan yang diembannya. Hasil observasi yang dilakukan pada pegawai 

Pusrehab Kemhan yang telah mengikuti diklat menunjukkan sebagian besar 

pegawai belum dapat mentransfer hasil diklat yang telah diikutinya dengan baik 

dan belum memberikan kontribusi yang berarti didalam meningkatkan kinerja 

pegawai yang bersangkutan maupun kinerja organisasi. Gambaran data berikut 

dapat dilihat  bahwa diklat yang diikuti pegawai tidak sesuai dengan bidang 

pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

 

Tabel  3 Data Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Diklat Yang 

Pernah Diikuti 

 
 

NO 

 

JABATAN 

 

DIKLAT 

KONDISI 

SAAT INI 

1 Koordinattor Pembina Penca  

Subdit Obsvok 

  Diklat Grafika Aplikasi 

  Diklat Mekanik Mobil 

  Diklat Metodologi Tk II 

Ketua Koperasi 

2 Pemroses Data Personel 

Subbag Datin 

  Sus Minu Tk II 

  Sus Montir 

  Adum 

Kurir Surat 

3 Pemroses Ortala Subbag Um   Lat Prajab Tk II 

  Adum 

Fotografer 

4 Luar Formasi ( LF )   Diklatpim Tk IV 

  Diklat Tek Peng Perpus 

  Sus Komputer 

  Sus Sis Hanneg 

4 Tahun LF 

5 Luar Formasi ( LF )   Diklatpim Tk IV 

  Sus Minu 

  Sus Wasrik 

  Sepama 

4 Tahun LF 

Sumber: Bagian Kepegawaian  (2014)  
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Penerapan pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang di peroleh dalam 

pendidikan dan pelatihan, diterapkan pada situasi kerja. Suatu diklat dikatakan 

berhasil atau efektif bila para peserta didik dapat menerima dan mengalami 

peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), maupun perilaku 

(attitude) yang tepat, serta pencapaian peningkatan kompetensi pegawai.  

Pengembangan karir yang belum berjalan secara efektif, menimbulkan sikap 

yang kurang berorientasi pada prestasi dan menurunnya disiplin kerja pegawai.  

Pegawai Pusrehab Kemhan cenderung kurang memiliki disiplin kerja yang tinggi, 

banyak pegawai yang sering datang terlambat ke kantor, tidak masuk tanpa 

keterangan yang jelas dan meninggalkan kantor pada jam kerja. Permasalahan-

permasalahan tersebut di atas ternyata juga menjadi perhatian bagi jajaran 

pimpinan di Pusrehab Kemhan. Melalui pengamatan sehari-hari terhadap 

beberapa personil di lingkungan Pusrehab Kemhan, penulis berusaha melakukan 

penelitian tentang, “Analisis Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, 

Pendidikan Dan Pelatihan Serta Prestasi Kerja Terhadap Pengembangan 

Karir Personil Pusat Rehabilitasi  Kementerian Pertahanan”.  

 

I.2  Pembatasan Masalah  

Penelitian nantinya dibatasi hanya pada faktor-faktor yang bisa 

mempengaruhi pengembangan karir para personil di Pusat Rehabilitasi 

Kementerian Pertahanan yaitu pengalaman kerja, kompetensi, pendidikan dan 

pelatihan serta prestasi kerja. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2015  

hingga bulan November 2015 dan akan dilakukan pengambilan data pada bulan 

September hingga  November  2015. 

 

I.3   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah dalam 

penelitian ini, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :  

a. Apakah terdapat pengaruh langsung dan positif pengalaman kerja 

terhadap prestasi kerja personil Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. 

b. Apakah terdapat pengaruh langsung dan positif kompetensi terhadap 

prestasi kerja personil Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. 
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c. Apakah terdapat pengaruh langsung dan positif pendidikan dan 

pelatihan terhadap prestasi kerja personil Pusat Rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan. 

d. Apakah terdapat pengaruh langsung dan positif pengalaman kerja 

terhadap pengembangan karir personil Pusat Rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan. 

e. Apakah terdapat pengaruh langsung dan positif kompetensi terhadap 

pengembangan karir personil Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. 

f. Apakah terdapat pengaruh langsung positif pendidikan dan pelatihan 

terhadap pengembangan karir personil Pusat Rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan. 

g. Apakah terdapat pengaruh langsung dan positif prestasi kerja terhadap 

pengembangan karir personil Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. 

 

I.4   Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

I.4.1  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :. untuk mengetahui faktor – faktor 

yaitu pengalaman kerja, kompetensi, pendidikan dan pelatihan serta prestasi kerja 

yang mempengaruhi sistem pengembangan karir personil di Pusat Rehabilitasi  

Kementerian Pertahanan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

I.4.2  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

 Bagi Program Pascasarjana UPN “Veteran” Jakarta hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah 

bagi pengembangan ilmu manajemen sumberdaya manusia. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pusat Rehabilitasi Kemhan, diharapkan dari hasil 

penelitian dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan 

untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengembangan karir secara 

menyeluruh dan berkesinambungan sehingga pada akhirnya 

pengembangan karir personil dapat tercapai dengan baik.  
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2) Bagi personil yang bertugas dilingkungan Pusat Rehabilitasi 

Kementerian Pertahanan dapat merencanakan karirnya dan mengikuti 

tahapan pengembangan karir dan sasaran karir sehingga pegawai 

dapat berkarir dengan baik dan terencana. 
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