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KEPUASAN KERJA MENJADI SALAH 
SATU PARAMETER KEMAJUAN 
PERUSAHAAN / ORGANISASI 
 
Kondisi SDM yang tampaknya tenang, nyaman bukan jaminan bahwa SDM merasa puas 
terhadap pekerjaan dan karir yang dijalani saat ini. Bisa jadi SDM sebenarnya mengalami 
ketidakpuasan, rasa bosan bahkan apatis, namun hal tersebut tidak terungkap dalam 
keseharian. Selain lingkungan kerja yang tenang dan nyaman, ada tidaknya kesesuaian antara 
jenis pekerjaan dengan kepribadian pekerja? Jenis pekerjaan yang menantang? Rekan kerja 
yang saling mendukung, dan lainnya merupakan beberapa indikator kepuasan kerja yang 
perlu diketahui oleh Perusahaan sebagai bentuk perhatian dan usaha meningkatkan 
kesejahteraan pegawai dan kemajuan perusahaan atau organisasi. 
 
Apa yang terjadi apabila organisasi tidak dapat mendeteksi kepuasan sdm terhadap 
pekerjaan dan karir yang sedang dijalani? Rendahnya hasil kerja para pegawai dalam 
perusahaan, tingkat turnover yang tinggi dalam perusahaan, mangkir bahkan pindah kerja 
adalah perilaku-perilaku yang ditunjukan ketika kepuasan kerjanya tidak terpenuhi. Ini 
merupakan contoh singkat yang dapat terjadi ketika para pegawai tidak memiliki kepuasan 
kerja yang memadai terhadap pekerjaan atau karirnya. Rendahnya kepuasan kerja tentu saja 
menganggu pikiran maupun performa individu, juga menimbulkan lingkungan kerja yang 
tidak kondusif. Pada akhirnya Organisasi dirugikan dengan performa kerja yang tidak optimal 
dari SDM yang dimiliki. 
 
Seberapa besar SDM anda puas terhadap pekerjaan dan karir nya saat ini? Mari kita ukur 
dengan CAREER DIRECTION PROFILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selamat mencoba! 
 
Bunch of heARTs for you, 
Sinergia Team
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Selamat datang di CAREER DIRECTION PROFILE 
 
PETUNJUK PENGERJAAN TES ! 

- Berikut ini Anda akan menjumpai 70 pernyataan. Tugas anda memberikan skor 0 – 5. 
Skor 0 menunjukkan kondisi SANGAT TIDAK SESUAI sedangkan skor 5 menunjukkan 
kondisi SANGAT SESUAI. Silahkan Anda berikan tanda centang (X) pada kotak skor 
yang paling sesuai dengan diri Anda. 

- Pernyataan BOLEH dijawab TIDAK BERURUTAN. 
- Pastikan SEMUA pernyataan terjawab. TIDAK ADA jawaban yang benar atau salah 

selama Anda menjawab sesuai dengan kondisi diri.  
- HINDARI terlalu berpikir!!! karena respon pertama Anda seringkali merupakan 

jawaban yang terbaik.  
- Tes ini merupakan tes individual dan bukan tes kelompok, diharapkan Anda 

mengerjakan sendiri. 
- Semua perilaku Anda saat tes akan kami amati dan catat dalam lembar observasi 

sebagai informasi tambahan bagi pemeriksa.  
- Periksa kembali jawaban Anda, pastikan semua nomer telah Anda jawab. Jawaban 

yang kosong akan memengaruhi proses skoring hasil kerja Anda. 
 
 

*Waktu untuk mengerjakan 20 menit. (tidak dibacakan) 
 
 
MARI KITA KERJAKAN BERSAMA 2 CONTOH SOAL 

NO PERNYATAAN 
SKOR 

5 4 3 2 1 0 

1 Pekerjaan saya terlalu membosankan 
 X      

2 Saya butuh melakukan pengayaan diri untuk 
meningkatkan kinerja saya 
 

   X   

 
Sampai disini apakah ada pertanyaan? Jika tidak silahkan atur posisi duduk Anda, SIAP-
MULAI KERJAKAN!!! 
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CAREER DIRECTION PROFILE 

 

 
 

NO PERNYATAAN 
SKOR 

5 4 3 2 1 0 

1 Saya ingin tetap berada di tingkatan yang sama pada 
unit lain dari organisasi ini.       

2 Saya ingin meningkatkan variasi ketrampilan yang 
saya gunakan pada pekerjaan ini.       

3 Saya siap untuk tanggung jawab yang lebih besar.       

4 Saya berharap dapat menemukan pekerjaan dengan 
jadwal yang lebih  dapat diatur.       

5 Saya ingin membuka bisnis sendiri.       

6 Saya ingin jenis pekerjaan yang berbeda.       

7 Saya berharap dapat pekerjaan yang lebih 
menantang.       

8 Saya menginginkan pekerjaan atasan saya.       

9 Saya lebih suka posisi pekerjaan yang ada tantangan/ 
target.       

10 Nilai-nilai yang saya miliki sepertinya tidak lagi cocok 
dengan organisasi ini       

11 Saya menginginkan pekerjaan yang tingkatnya sama 
namun di area yang berbeda dari organisasi ini.       

12 Saya ingin lebih banyak hal yang visibel (nyata, 
konkrit) dalam pekerjaan saya saat ini.       

13 Menempati posisi yang diharapkan dan menantang 
adalah hal penting bagi saya.       

14 Saya bersedia untuk mengambil posisi yang lebih 
rendah untuk mengejar jalur karir yang berbeda.       

15 Saya sedang mempertimbangkan pindah ke 
perusahaan lain. 
 

      

 
 

Nama  : 
Level : 
Tanggal Tes : 
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NO PERNYATAAN 
SKOR 

5 4 3 2 1 0 

16 Saya ingin bekerja di kota/ negara lain.       
17 Melatih orang lain untuk melakukan apa yang saya 

lakukan, menjadi hal yang menantang buatku.       

18 Saya merasa dapat bergerak maju seiring kemajuan 
Perusahaan atau organisasi       

19 Saya ingin menyerahkan sebagian tanggung jawab 
pekerjaan saya agar memiliki waktu lebih banyak 
untuk hobi saya. 

      

20 Tidak ada lagi peluang karir yang menarik bagiku di 
organisasi ini.        

21 Saya tertarik bertukar posisi pekerjaan dengan rekan 
kerja saya.       

22 Saya ingin memperluas pekerjaan saya saat ini.       
23 Saya ingin memiliki kekuasaan lebih dalam 

pengambilan keputusan organisasi.       

24 Memiliki waktu luang dan fleksibilitas, lebih penting 
ketimbang memiliki kekuasaan tinggi.       

25 Saya tidak yakin bahwa fungsi organisasi tercukupi 
dengan ketrampilan yang saya miliki.       

26 Saya berpikir bahwa ada peluang lain untuk saya, 
pada  tingkatan yang sama.        

27 Saya ingin berbuat lebih terhadap pekerjaan saya 
sekarang ini daripada pindah.       

28 Saya adalah orang yang terus begerak maju.       

29 Saya ingin  mengurangi tanggungjawab saya untuk 
mengurangi stres dalam hidup saya.       

30 Saya percaya bahwa saya telah mencapai potensi 
maksimal di organisasi ini.       

31 Sebelum saya meninggalkan organisasi ini, saya 
perlu belajar ketrampilan bagian lain dengan posisi 
yang sama dengan posisi saya sekarang ini. 

      

32 Saya ingin memiliki otonomi yang lebih atas 
pekerjaan saya saat ini. 

      

33 Jika saya maju, saya akan menunjukkan kemampuan 
saya untuk menangani tanggung jawab yang lebih 
banyak. 
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NO PERNYATAAN 
SKOR 

5 4 3 2 1 0 

34 Akhir-akhir ini saya menemukan bahwa pekerjaan 
saya menjadi kurang penting bagi saya saat 
mendefinisikan kesuksesan bagi diri saya sendiri. 

      

35 Organisasi ini tidak lagi memenuhi aspirasi karir saya.       
36 Saya merasa bahwa pekerjaan rekan kerja dari 

departemen lain lebih menarik daripada pekerjaan 
saya saat ini. 

      

37 Saya tertarik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan 
yang dapat mempertajam kompetensi saya di 
pekerjaan saya saat ini. 

      

38 Saya mendapati bahwa pekerjaan saya tidak lagi 
dapat memenuhi ambisi saya.       

39 Saya bersedia mengurangi jam kerja saya agar saya 
dapat berinteraksi lebih banyak dengan orang lain 
diluar pekerjaan saya. 

      

40 Nampaknya saya telah kehilangan minat terhadap 
pekerjaan saya.       

41 Saya merasa telah memahami semua aspek dalam 
pekerjaan saya sehingga pekerjaan saya hanya 
menjadi sebuah rutinitas semata. 

      

42 Saya merasa bahwa pekerjaan saya sangat menarik 
dan saya membutuhkan ketrampilan-ketrampilan 
lain untuk memperdalam pengetahuan saya tentang 
pekerjaan ini. 

      

43 Saya merasa sudah pantas mendapatkan pekerjaan 
dimana saya memiliki otoritas lebih terhadap 
pekerjaan saya. 

      

44 Saat ini saya membutuhkan lebih banyak waktu 
untuk mengejar hal lain diluar pekerjaan saya.       

45 Saya merasa banyak kemampuan saya yang tidak 
dibutuhkan oleh perusahaan.       

46 Seandainya organisasi mengembangkan 
departemen baru, saya tertarik untuk terlibat di 
dalamnya. 

      

47 Saya merasa bahwa berbagai aspek dalam pekerjaan 
saya menunjukkan kepada saya bahwa ada banyak 
hal yang belum saya ketahui. 

      

48 Saya menyukai perasaan ketika diminta untuk 
memimpin rapat atau dimintai pendapat tentang 
pekerjaan. 
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NO PERNYATAAN 
SKOR 

5 4 3 2 1 0 

49 Bagi saya, pekerjaan bukan satu-satunya hal yang 
membuat saya termotivasi dalam hidup.       

50 Saya merasa bahwa menginvestasikan waktu saya di 
perusahaan ini sudah bukan lagi keputusan yang 
tepat. 

      

51 Mengerjakan proyek perusahaan diluar rutinitas 
pekerjaan saya saat ini sangat menarik minat saya.       

52 Saya sama sekali tidak merasa terbebani dengan 
jumlah jam tambahan yang saya berikan untuk 
pekerjaan saya. 

      

53 Pekerjaan saya saat ini nampak seperti rutinitas kecil 
yang membosankan.       

54 Dapat mengambil cuti panjang dan berlibur dengan 
keluarga merupakan hal yang sangat saya idam-
idamkan. 

      

55 Saya merasa bahwa perusahaan telah mengabaikan 
kemampuan terbaik saya dan dedikasi saya.       

56 Saya menemukan minat saya untuk melakukan hal 
yang berbeda dan bekerja di departemen lain di 
perusahaan saya. 

      

57 Rekan-rekan saya merasa aneh karena saya 
menikmati mengerjakan proyek-proyek tambahan 
yang diberikan atasan saya. 

      

58 Saya menemui bahwa target kerja yang agresif 
menantang diri saya untuk menjadi lebih baik.       

59 Saya sangat terbiasa menghabiskan waktu untuk 
bekerja hingga saya merasa banyak hal terlewatkan 
begitu saja di dalam hidup saya. 

      

60 Saat ini saya memiliki kebutuhan yang bertentangan 
dengan kebutuhan perkembangan perusahaan.       

61 Pekerjaan rekan saya nampaknya lebih 
menyenangkan daripada pekerjaan saya 

      

62 Buku-buku sangat membantu saya mempertajam 
kompetensi yang telah saya miliki. 

      

63 Saya merasa bahwa kompetensi saya lebih besar dari 
apa yang saya yang kerjakaan saat ini. 
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NO PERNYATAAN 
SKOR 

5 4 3 2 1 0 

64 Saya membutuhkan me time.       
65 Saya sudah tidak bersemangat lagi bekerja di 

organisasi ini.       

66 Saya menikmati mengerjakan hal lain di luar 
pekerjaan yang biasa saya lakukan       

67 Saya ingin menjadi ahli di bidang pekerjaan saya.       

68 Saya memiliki harapan yang besar untuk segera 
dipromosikan.       

69 Energi dan waktu saya tersita untuk pekerjaan, dan 
hal tersebut sangat melelahkan.       

70 Lingkungan tempat saya bekerja sangat tidak 
nyaman.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELESAI 
Periksa kembali pekerjaan Anda. 
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LEMBAR PENILAIAN 
Pindahkan skor yang Anda isi diatas pada lembar kunci dibawah ini. 

 
Lateral Enrichment Vertical Realignment Relocation 

Soal no 1  Soal 2  Soal 3  Soal 4  Soal 5  

Soal no 6  Soal 7  Soal 8  Soal 9  Soal 10  

Soal no 11  Soal 12  Soal 13  Soal 14  Soal 15  

Soal no 16  Soal 17  Soal 18  Soal 19  Soal 20  

Soal no 21  Soal 22  Soal 23  Soal 24  Soal 25  

Soal no 26  Soal 27  Soal 28  Soal 29  Soal 30  

Soal no 31  Soal 32  Soal 33  Soal 34  Soal 35  

Soal no 36  Soal no 37  Soal no 38  Soal no 39  Soal no 40  

Soal no 41  Soal no 42  Soal no 43  Soal no 44  Soal no 45  

Soal no 46  Soal no 47  Soal no 48  Soal no 49  Soal no 50  

Soal no 51  Soal no 52  Soal no 53  Soal no 54  Soal no 55  

Soal no 56  Soal no 57  Soal no 58  Soal no 59  Soal no 60  

Soal no 61  Soal no 62  Soal no 63  Soal no 64  Soal no 65  

Soal no 66  Soal no 67  Soal no 68  Soal no 69  Soal no 70  

Jumlah  Jumlah  Jumlah  Jumlah  Jumlah  

 
 
Jumlah yang paling tinggi menentukan/ kecenderungan arah karir Anda.  
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Interpretasi Career Direction Profile: 

SUDAH PUASKAH AKU ATAS PEKERJAANKU? 
 
1. LATERAL – bergerak ke samping 
 
Arah karir lateral pada dasarnya menunjukkan bahwa Anda sudah merasa puas dengan pekerjaan 
Anda saat ini. Hanya saja, seiring dengan waktu kepuasan Anda nampaknya juga mendorong Anda 
pada titik kejenuhan yang seringkali terjadi karena pekerjaan Anda telah menjadi sebuah rutinitas dan 
tidak lagi memberikan tantangan baru bagi Anda. 
 
Pergerakan ke arah samping dalam hal ini rotasi pada pekerjaan lain dengan level yang sama dengan 
posisi pekerjaan Anda saat ini akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengalaman baru. 
Melalui pergerakan yang dilakukan, secara otomatis pengetahuan dan ketrampilan yang Anda miliki 
akan semakin luas. Dengan kompetensi yang bertambah tentunya akan memberikan kepercayaan diri 
dan kepuasan terhadap pencapaian pekerjaan Anda yang lebih besar. 
 
Secara mendasar, pergerakan karir secara lateral berarti Anda memiliki penguasaan yang lebih 
terhadap pertumbuhan kompetensi Anda dan juga perkembangan wawasan Anda terhadap pekerjaan 
Anda. Anda mungkin saja akan menemukan aspek-aspek baru yang menarik, tim kerja yang baru dan 
mencoba peran baru dan melihat lebih dalam tentang bagaimana perusahaan Anda beroperasi dari 
sudut pandang yang baru. 
 
Pergerakan secara lateral dapat memuaskan Anda tidak hanya secara karir tetapi juga secara pribadi. 
Anda akan mencoba cara berpikir yang baru dan mengeksplorasi pendekatan-pendekatan yang 
berbeda dalam memecahkan masalah. Anda akan mendapati tanggung jawab yang berbeda dari yang 
biasa Anda ambil, dan hal ini memungkinkan Anda untuk bertumbuh secara pribadi menjadi pribadi 
yang lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan dan mengatasi masalah yang beragam. Pada 
akhirnya, Anda akan menemukan diri Anda menjadi pribadi yang lebih fleksibel terhadap perubahan, 
adaptif dan mampu menerima tanggung jawab yang berbeda. Anda akan menjadi sumber daya yang 
bernilai tinggi bagi organisasi karena penguasaan Anda terhadap berbagai bidang. 

 
Tips bagi professional: 
1. Bicarakan hal ini kepada atasan Anda dan diskusikan langkah apa yang mungkin dilakukan. 

Beberapa hal yang dapat Anda sampaikan : 
a. Mintalah dukungan dan pendampingan dari atasan Anda terlebih dulu sebelum mengambil 

keputusan atas pekerjaan Anda saat ini. 
b. Mintalah bantuan dari Atasan untuk dapat mengatur agar Anda dapat dilibatkan dalam 

pekerjaan atau projek dari departemen lain. 
 

2. Beberapa pertanyaan reflektif terkait karir yang dapat memunculkan insight : 
a. Seberapa besar kontribusi yang telah Anda berikan dan berdampak pada pertumbuhan 

perusahaan? 
b. Apa yang akan terjadi apabila perusahaan tidak dapat mengakomodir kebutuhan Anda? 
c. Apakah Anda masih dapat melihat keberadaan perusahaan ini 5th, 10th ke depan? 
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Tips bagi perusahaan: 
Segera berikan penyegaran kepada SDM tersebut. Tentu saja hal ini berlaku untuk pegawai 
yang memiliki potensi yang memadai. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan : 

1. Melakukan rotasi jenis pekerjaan dengan dipindahkan ke departemen atau divisi lain 
dengan posisi yang setara. Dengan demikian pegawai merasa senang, diperhatikan dan 
performanya akan mendukung perusahaan lebih baik.  

2. Penugasan keluar kota atau keluar negeri. Selain untuk bekerja, tentunya karyawan 
akan merasa diberi kesempatan untuk menyegarkan kembali dirinya dari rutinitas 
kerja. 

 
 
 
2. ENRICHMENT – bertumbuh di tempatnya 
 
 
 
Arah karir enrichment menunjukkan bahwa Anda memiliki dorongan yang baik untuk mempelajari 
secara mendalam bidang pekerjaan yang sama dengan pekerjaan Anda saat ini. Anda sedang 
menikmati pekerjaan saat ini. Anda sedang mencoba menyelami setiap aspek dari sisi pekerjaan Anda. 
Anda juga mulai menyadari bahwa ada banyak hal dalam aspek pekerjaan Anda yang belum Anda 
kenali dengan baik. Meski Anda merasa bahwa Anda telah bekerja dengan baik tetapi seringkali Anda 
merasa belum puas dengan perfoma kerja yang telah Anda hasilkan selama ini. 
 
Pergerakan yang Anda butuhkan ada di tempat Anda saat ini, Anda hanya membutuhkan jam terbang 
untuk menyelami pekerjaan Anda. Anda membutuhkan pengembangan dan peningkatan melalui 
pemberian tugas yang secara spesifik dikhususkan untuk membantu Anda mengenali lebih dalam 
pekerjaan Anda saat ini. Mendalami pekerjaan Anda saat ini membutuhkan ketahanan diri yang 
berbeda. Anda akan melihat bahwa banyak hal akan berubah seiring dengan bertambahnya 
kemampuan Anda mengenali tantangan-tantangan baru dalam pekerjaan Anda. 
 
Pendalaman terhadap pekerjaan Anda pada akhirnya akan memberikan nilai lebih bagi Anda secara 
individu. Ketika Anda telah mampu mengenali pekerjaan Anda dengan baik, Anda akan melihat 
pekerjaan Anda menjadi berbagai tantangan yang berbeda dan tidak lagi melihatnya menjadi sebuah 
rutinitas semata.  
 
Carilah mentor yang dapat membantu Anda tetap berada di dalam ‘track’ agar Anda tetap sesuai 
dengan tujuan Anda untuk memperdalam bidang pekerjaan Anda. Mengikuti pelatihan atau seminar 
singkat di luar kantor, bertemu dengan orang-orang diluar kantor yang memiliki minat atau pekerjaan 
yang sama dengan Anda mungkin akan membantu untuk mengenali kelebihan dan kekurangan dari 
apa yang telah Anda kerjakan selama ini. 
 
Pada dasarnya organisasi Anda akan berubah mengikuti perubahan jaman. Pada saat perubahan itu 
terjadi, organisasi akan membutuhkan sumber daya yang mampu membawa perusahaan mampu 
melewati perubahan tersebut. Pemahaman yang baik terhadap pekerjaan Anda beserta dengan 
resikonya akan membuat Anda menjadi pemain yang lebih baik. Pada akhirnya semakin baik Anda 
mengenali pekerjaan Anda, akan membuat Anda menjadi pemain yang lebih baik. Dan semakin baik 
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Anda menjadi pemain dalam pekerjaan Anda, kualifikasi Anda akan meningkat dan akan membuka 
peluang serta tantangan-tantangan baru bagi Anda. 
 

Tips bagi professional: 
1. Bicarakan hal ini kepada atasan anda dan diskusikan langkah apa yang mungkin dilakukan melalui 

fasilitas dari perusahaan.  
2. Beberapa hal yang dapat dilakukan secara pribadi untuk memperdalam wawasan Anda adalah 

dengan : 
a. Membeli buku-buku yang sesuai dengan pekerjaan Anda. 
b. Mengikuti seminar-seminar online yang menambah wawasan Anda. 
c. Membangun jejaring dengan mengikuti komunitas-komunitas online yang dapat membantu 

Anda mengembangkan kemampuan diri. 
d. Milikilah mentor atau rekan senior yang dapat memberikan Anda berbagai masukan berharga 

berdasarkan pengalaman mereka. 
 

3. Beberapa pertanyaan reflektif terkait karir yang dapat memunculkan insight : 
a. Apa yang akan terjadi apabila perusahaan tidak mendukung pengembangan diri yang Anda 

butuhkan? 
b. Peluang apa yang akan muncul apabila Anda aktif melakukan pengembangan diri? 
c. Hal – hal apa saja yang perlu aku kembangkan dari diriku? Buatlah list dan prioritas kebutuhan 

 
Tips bagi perusahaan: 
Berikan peluang dan dukungan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui : 
1. Pengadaan buku-buku yang dapat menunjang atau menambah wawasan yang berkaitan dengan 

pekerjaan 
2. Pelatihan, seminar atau workshop baik yang dilakukan oleh internal perusahaan atau 

mengikutsertakan karyawan pada pelatihan, seminar atau workshop diluar perusahaan. 
3. Pembentukan kelompok belajar terfokus yang memiliki agenda untuk bedah buku ataupun diskusi 

mengenai current issues yang terjadi di perusahaan. 
 
 

3. VERTIKAL- bergerak ke atas 
 
 
 
Arah karir vertikal menunjukkan bahwa Anda memiliki dorongan untuk bergerak keatas dalam 
perjalanan karir Anda. Anda sangat bersemangat terhadap masa depan Anda. Seluruh energi Anda 
saat ini sedang mendorong Anda untuk menerima tantangan-tantangan baru dalam pekerjaan Anda. 
Anda berusaha menaklukkan setiap tantangan pekerjaan yang menuju kepada Anda. 
 
Anda memiliki kebutuhan yang tinggi untuk meraih prestasi. Upaya yang Anda lakukan cukup besar 
untuk menunjukkan kompetensi yang Anda miliki di setiap kesulitan yang Anda hadapi dan berhasil 
Anda taklukkan. Akan tetapi yang perlu Anda ingat adalah bahwa peningkatan karir secara vertikal 
tidak hanya menuntut kompetensi khusus tetapi juga memiliki tanggung jawab dan wewenang yang 
besar. 
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Anda harus memastikan bahwa dorongan Anda untuk bergerak naik dalam perjalanan karir Anda 
haruslah didukung dengan kompetensi Anda yang sejalan. Karena semakin tinggi karir Anda, Anda 
tidak hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan Anda sendiri tetapi memungkinkan Anda untuk 
menerima tanggung jawab atas pekerjaan anak buah Anda dan menanggung resiko atas kesalahan 
mereka. Bergerak naik di dalam pekerjaan Anda tidak hanya berupa perubahan titel atau kenaikan gaji 
semata.  
 
Kesiapan Anda secara mental sangat dibutuhkan untuk menunjang dorongan karir Anda untuk 
bergerak ke atas. Peningkatan karir adalah hal yang wajar, akan tetapi kesiapan Anda terhadap 
peningkatan karir Anda akan membuat perbedaan besar. Miliki lah mentor atau orang kepercayaan 
yang siap memberikan penilaian secara jujur terhadap keputusan-keputusan yang mempengaruhi 
karir Anda sehingga Anda tidak terjebak dalam pusaran ambisi semata. 
 
Untuk memenuhi dorongan Anda untuk bergerak secara vertikal, Anda harus memastikan bahwa 
organisasi Anda memungkinkan Anda untuk bergerak ke atas. Karena Anda mungkin saja akan 
mendapati diri Anda menjadi sangat frustrasi karena selalu gagal untuk bergerak naik. Bisa jadi bukan 
karena Anda tidak sesuai kualifikasi, tetapi karena memang tidak ada ruang untuk bergerak naik. 
Maka, Anda harus mempersiapkan diri untuk terbuka terhadap opsi perencanaan karir yang lain. 
 

Tips bagi professional: 
1. Menunjukkan performance yang terbaik adalah hal yang sepatutnya terjadi, namun perlu   disadari 

bahwa performance yang baik bukan hanya semata – mata mengejar posisi, dan posisi dapat 
diberikan apabila ada peluang. Tunjukkan performansi kerja terbaik Anda, karena hal ini 
sesungguhnya merupakan pembelajaran bagi diri Anda sendiri. 

2. Bersedia menerima saran dan masukan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. 
3. Membangun personal branding 
4. Membangun jejaring sejak dini 
5. Beberapa pertanyaan reflektif terkait karir yang dapat memunculkan insight : 

a. Apa yang akan terjadi apabila di perusahaan Anda tidak ada lagi ruang untuk bergerak naik? 
b. Apakah ini waktu yang tepat bagi Anda untuk duduk di posisi yang lebih tinggi? 
c. Hal apa yang tidak Anda lihat selain kebutuhan untuk bergerak naik? 

 

Tips bagi perusahaan: 
1. Apabila kompetensi SDM sesuai dengan kriteria organisasi namun belum ada posisi yang dapat 

diberikan, maka SDM tersebut dikelompokkan dalam talent pool. Disini SDM dapat diberikan 
project-project tambahan diluar pekerjaan rutin mereka – selain untuk lebih menempa mereka lagi, 
sebenarnya kita masih memiliki ruang observasi untuk mengevaluasi mereka. 

2. Karyawan dapat dicoba untuk diikutsertakan dalam promosi atau naik jabatan dengan status 
acting. Dalam proses ini maka karyawan tetap menempati posisinya yang sekarang tetapi diberi 
tanggung jawab lebih untuk mengerjakan pekerjaan yang satu level lebih tinggi dari posisinya saat 
ini. Jika dalam jangka waktu tertentu karyawan berhasil dalam proses ini, maka karyawan dapat 
naik pada posisi yang diuji cobakan kepadanya 
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4. REALIGNMENT – bergerak ke belakang 
 
 
 
 
Arah karir realignment menunjukkan Anda memiliki prioritas lain dalam perjalanan karir Anda saat ini. 
Hal ini bisa disebabkan karena banyak hal seperti misalnya Anda bekerja di bidang yang berbeda 
dengan latar belakang pendidikan Anda, atau bahkan bisa saja Anda bekerja di perusahaan keluarga 
yang secara turun temurun dilakukan oleh keluarga Anda. Jika Anda merasa bahwa memulai lagi dari 
awal dan bergerak ke bawah untuk sebuah pilihan karir yang baru adalah hal yang memungkinkan 
maka Anda harus menyusun prioritas Anda secara berbeda. 
 
Demi kebutuhan pertumbuhan organisasi, seringkali organisasi memberikan tanggungjawab berbeda 
di luar expertise yang dimiliki pegawai. Jika tanggungjawab tersebut sesuai kemampuan karyawan 
maka akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan karyawan secara pribadi. Akan tetapi 
jika Anda telah berupaya sedemikian kuat, namun performansi kerja Anda malah mengalami 
penurunan, kondisi kerja menjadi tidak nyaman dan menimbulkan frustrasi maka Anda perlu 
menyalakan alarm pribadi Anda. Selain itu, bisa saja frustrasi melanda Anda karena berbagai faktor 
lain. Dalam kondisi ini, Anda perlu melihat kembali dan mendiskusikan dengan atasan Anda untuk 
mengevaluasi kembali tugas yang diberikan pada Anda. Atau Anda juga bisa mencari ide bersama 
atasan Anda, cara mengatasi frustrasi yang sedang Anda alami saat ini, baik disadari ataupun tidak. 
 
Tidak perlu meragukan diri Anda untuk melakukan pergerakan ke bawah ini. Bergerak ke bawah tidak 
selalu merupakan hal yang buruk. Seringkali mengambil waktu untuk mundur sejenak atau bergerak 
kebawah adalah hal yang baik untuk memberikan ruang untuk berpikir dan mencerna kebutuhan Anda 
secara pribadi. Pergerakan kearah bawah dapat merefleksikan sesuatu peralihan atau pertukaran 
prioritas pekerjaan bagi Anda untuk mengurangi resiko, tanggung jawab, dan stress. Pergerakan ini 
memungkinkan Anda menempatkan posisi ke arah yang lebih tepat yang sekaligus sebagai 
kesempatan atau peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru. 
 
Kepuasan Anda terhadap pekerjaan akan mempengaruhi bagaimana cara Anda dalam bekerja. Jika 
Anda tidak mencapai kepuasan dalam pekerjaan Anda, maka ada baiknya Anda mencari cara lain 
untuk membantu Anda mencapai kepuasan kerja.  
 

Tips bagi professional: 
1. Bicarakan hal ini kepada atasan Anda dan diskusikan langkah apa yang mungkin dilakukan. 
2. Lakukan analisa dengan membuat list dalam hal apa saja performa Anda mengalami 

penurunan, apa penyebabnya dan solusi yang dapat dilakukan. 
3. Beberapa pertanyaan reflektif terkait karir yang dapat memunculkan insight : 

a. Apa yang sebenarnya Anda cari dari sebuah pekerjaan? 
b. Peluang apa yang sebenarnya menghampiri Anda melalui pekerjaan ini? 
c. Bagaimana orang lain memandang kompetensi Anda?  
d. Apakah ini waktu yang tepat untuk menyerah? 
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Tips bagi perusahaan: 
Demi kenyamanan semua pihak, organisasi dapat mengupayakan realignment pada SDM Anda 
dengan melakukan : 
1. Mengembalikan karyawan ke posisinya semula. 
2. Pengurangan jam kerja. 
3. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk cuti panjang tanpa digaji sehingga karyawan 

dapat memiliki waktu untuk menyelesaikan prioritasnya dan kembali bekerja apabila yang 
bersangkutan telah memiliki kesiapan. 

4. Coaching Counseling dilakukan apabila realignment terjadi karena motivasi karyawan menurun. 
 
5. RELOCATION – bergerak ke luar 

 
 
 

Arah karir relokasi menunjukkan bahwa kebutuhan Anda saat ini adalah berpindah dari pekerjaan 
Anda saat ini. Kondisi ini dapat terjadi apabila value departemen, divisi atau bahkan perusahaan 
tempat Anda bekerja sudah tidak lagi sesuai dengan value pribadi Anda. Pada kondisi ini performance 
Anda sudah tidak optimal, dorongan untuk pindah dari departemen, divisi atau organisasi cukup 
mendominasi pemikiran Anda. 
 
Relokasi bisa saja tidak berarti pengunduran diri. Jika perusahaan Anda memiliki cabang atau anak 
perusahaan lain yang memungkinkan Anda untuk berpindah secara fisik tanpa harus berhenti dari 
perusahaan Anda bekerja saat ini adalah sebuah pilihan lain yang patut Anda pertimbangkan. 
Perpindahan secara fisik ke unit organisasi lain atau ke tempat yang lain dapat melengkapi kebutuhan 
pertumbuhan dan keinginan peningkatan kemampuan karyawan.  
 
Rutinitas atau bahkan situasi kerja di pekerjaan Anda saat ini bisa saja sudah sangat membuat Anda 
jenuh, maka keluar dari zona aman Anda bisa jadi adalah sebuah peluang untuk menemukan kembali 
motivasi dan semangat Anda. Relokasi akan dapat membuka peluang Anda untuk peran-peran lain 
yang lebih spesifik atau bahkan pekerjaan yang lebih cocok dengan kemampuan Anda. Tantangan-
tantangan di pekerjaan Anda yang baru akan memungkinkan Anda untuk tumbuh dan membuka 
peluang lain. 
 
Keluar dari zona aman Anda berarti Anda harus siap dengan segala resikonya. Berpindah pekerjaan 
bukan berarti Anda terbebas dengan ketidaknyamanan yang selama ini Anda rasakan. Bahkan sangat 
memungkinkan Anda akan mendapati diri Anda berada dalam ketidaknyamanan yang lebih buruk. 
Apapun pilihan Anda, Anda harus meyakini bahwa Anda telah siap untuk menghadapi segala resiko 
yang mungkin terjadi akibat pilihan Anda. 
 

Tips bagi professional: 
1. Sampaikan kondisi ini kepada atasan Anda, agar bersama – sama mencari solusi. Namun apabila 

keputusan pindah dari divisi/organisasi sudah bulat, lakukan proses yang terkait sesuai prosedur 
dan tetap tinggalkan kesan positif pada divisi/organisasi lama. 

2. Jika Anda memutuskan untuk meninggalkan organisasi secara permanen maka pastikan Anda 
memiliki pekerjaan yang secara signifikan lebih baik dari kondisi pekerjaan Anda sekarang. 
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3. Beberapa pertanyaan reflektif terkait karir yang dapat memunculkan insight : 

a. Apakah visi hidup Anda cukup jelas? 
b. Apakah Anda masih dapat melihat keberadaan perusahaan 5-10 tahun ke depan? 
c. Apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan relocation? 

 
 

Tips bagi perusahaan: 
1. Jika masih memungkinkan untuk dilakukan proses coaching atau counseling untuk mengenali lebih 

jauh mengenai kondisi dan kebutuhan karyawan saat ini. 
2. Memindahkan karyawan ke cabang lain atau anak perusahaan jika memungkinkan dengan level 

yang sama. 
3. Sinyal kuning. Namun apabila keputusan pegawai adalah pindah organisasi, lakukan kewajiban 

organisasi dalam memberikan pesangon dan hal lain. 
 
 
6. RELOCATION 

 
 
 

Apabila Anda memperoleh skor tertinggi yang sama atau selisih 1-2 poin, menunjukkan 
bahwa Anda sedang mengalami kebingungan akan arah karir Anda. Apa yang dapat 
dilakukan terhadap pekerjaan yang ada saat ini atau kemana lagi Anda dapat pergi? Dengan 
demikian Anda perlu memperluas kembali sudut pandang terhadap pekerjaan yang ada saat 
ini maupun pekerjaan yang di luar sebelum mengambil keputusan arah karir Anda. 
 
Menjelajah ke arah yang lebih luas lagi kepada pilihan karier di dalam unit organisasi untuk 
mencari dan mengumpulkan informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dan membuat 
suatu keputusan tentang potensi karir yang akan dipilih. Ambillah peran-peran baru di 
organisasi jika itu memungkinkan bagi Anda untuk menemukan arah yang tepat. Tidak perlu 
gegabah atau terburu-buru karena semuanya akan memberikan dampak pada masa depan 
Anda. 
 

Tips bagi professional: 
1. Bicarakan hal ini kepada atasan Anda dan diskusikan langkah apa yang mungkin dilakukan 
2. Temukan masalah utama yang menganggu pikiran dan performa Anda dengan cara : 

a. Tuliskan semua hal yang membuat Anda bingung.  
b. Petakan sesuai tingkat kepentingan dan urgensitas. Zona 1 Penting dan Urgen, Zona  2 

Penting tapi Tidak Urgen, Zona 3 Tidak Penting tapi Urgen, Zona 4 Tidak Penting dan Tidak 
Urgen 

c. Fokuslah mencari solusi dari permasalahan di Zona 1 
 

3. Beberapa pertanyaan reflektif terkait karir yang dapat memunculkan insight : 
a. Bagaimana kehidupan yang telah terjadi selama ini? 
b. Apa yang menjadi impian dalam perjalanan karir Anda? 
c. Apa yang mendorong Anda untuk terus maju? 
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Tips bagi perusahaan: 
Sediakan waktu untuk mendengarkan kebingungan pegawai Anda. Segera lakukan coaching, 
mentoring agar SDM tidak berlama – lama dalam kondisi bingung dan tidak memberikan performa 
yang optimal bagi organisasi.  
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KEPUASAN KERJA MENJADI SALAH SATU PARAMETER KEMAJUAN 
PERUSAHAAN / ORGANISASI 
 
Kondisi SDM yang tampaknya tenang, nyaman bukan jaminan bahwa SDM merasa puas terhadap 
pekerjaan dan karir yang dijalani saat ini. Bisa jadi SDM sebenarnya mengalami ketidakpuasan, rasa 
bosan bahkan apatis, namun hal tersebut tidak terungkap dalam keseharian. Selain lingkungan kerja 
yang tenang dan nyaman, ada tidaknya kesesuaian antara jenis pekerjaan dengan kepribadian 
pekerja? Jenis pekerjaan yang menantang? Rekan kerja yang saling mendukung, dan lainnya 
merupakan beberapa indikator kepuasan kerja yang perlu diketahui oleh Perusahaan sebagai bentuk 
perhatian dan usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai dan kemajuan perusahaan atau organisasi. 
 
Seberapa besar SDM anda puas terhadap pekerjaan dan karir nya saat ini?  
Temukan jawabannya dengan CAREER DIRECTION PROFILE 
 

PSIKOTES – CAREER DIRECTION PROFILE 


