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ABSTRAK 

 
 Perempuan maupun laki-laki haruslah memperoleh hak yang sama dalam 

bekerja, termasuk dalam melakukan pengembangan karier. Setiap karyawan 

memiliki peranannya sendiri yang akan menjadikan suatu organisasi tersebut 

berkembang. Penelitian ini akan membahas sejauh mana penerapan pengembangan 

karier yang dilakukan perusahaan bagi karyawannya terkhusus bagi perempuan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana partisipan 

melakukan pengembangan karier yang disediakan oleh perusahaan, sehingga dapat 

diketahui proses yang diberikan oleh perusahaan terhadap pengembangan karier 

bagi karyawannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yang menggunakan pendekatan studi fenomenologi, yang mana 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi 

pada periode tertentu.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengembangan 

karier yang dilakukan semua mendapatkan kesempatan yang sama tanpa 

membedakan perempuan dan laki-laki. Perempuan bisa menyeimbangkan 

peranannya di tengah masyarakat, keluarga serta karier meskipun dengan uraian 

tugas terbilang tidak sedikit. 

 

 Kata Kunci : Pengembangan Karier, Kualitatif, Karyawan Perempuan 
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ABSTRACT 

 
Woman and man must have equality labor rights, including in their career 

development. Every employee has role to make the organization grow. This study 

address to see the implementation of the career development of the company for its 

employees especially those for women. 

The purpose of this study was to analyze how participants perceived career 

development provided by the company. How they feel and experience in using or 

opportunity in career development. Besides, the research uncover the drivers and 

obstacles they face in developing their career. The method used in this study is 

qualitative method with phenomenological study approach. Data collected by 

interview, observation and documentation in certain periods. 

The results showed in general career development is done without 

differentiating women and men. Women can balance their role in society, family 

and career even though the job description is not too small. 

 

 

Keywords: Career Development, Qualitative, Woman Employee  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kehidupan di muka bumi ini terbagi atas laki-laki dan perempuan. Laki-laki 

memiliki peran sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah bagi keluarganya. 

Perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk mengurus segala 

pekerjaan rumah tangga, sehingga tidak jarang pada zaman dahulu banyak 

perempuan memutuskan untuk berhenti sekolah dan menikah daripada mengenyam 

pendidikan yang tinggi. Kebanyakan perempuan dahulu tidak banyak yang 

menempuh pendidikan hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) terlebih 

bangku kuliah. Menikah menjadi solusi ketika kebanyakan orang tidak ingin atau 

tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan formal.  

Pandangan masyarakat terhadap perempuan adalah sosok yang lemah 

secara fisik serta memiliki kemampuan yang terbatas dibandingkan dengan laki-

laki. Seorang perempuan dilihat tidak bisa melakukan lebih banyak hal 

dibandingkan seorang laki-laki, sehingga masyarakat menempatkan derajat 

perempuan di bawah dari lelaki. Pola pikir yang terbangun seperti itu menjadikan 

perempuan sukar memiliki kemauan untuk maju dan kurang berupaya untuk 

membuktikan bahwa sesungguhnya pandangan yang terbentuk itu adalah hal yang 

tidak benar. Padahal perempuan mampu melakukan lebih dari satu pekerjaan 

sekaligus. Contoh yang sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah 

perempuan yang sudah berumah tangga dan memiliki anak. Di samping mengurus 

1 
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dan merawat anak, juga menjalankan segala aktivitas di rumah seperti memasak, 

menyiapkan kebutuhan suami, mencuci pakaian, arisan PKK (Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga) dan lainnya. Dengan kemampuan melakukan pekerjaan 

lebih dari satu tersebut, perempuan pun bisa untuk bekerja di luar selain menjadi 

ibu rumah tangga. 

Kebanyakan perusahaan saat ini memperkerjakan perempuan karena 

dianggap sabar dan telaten. Hal tersebut menjadikan kesempatan terhadap 

perempuan untuk bekerja di luar rumah kian hari semakin menjadi terbuka dari 

waktu ke waktu.  

Gambar 1.1 

Persentase Jumlah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010 dan 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Keadaan Pekerja Indonesia Agustus 2010 dan 2015 

 

Berdasarkan grafik yang ditunjukkan bahwa pendidikan bagi tenaga kerja 

perempuan terkhusus di Indonesia semakin terus mengalami kemajuan dan 

berkualitas. Hal tersebut menjadi suatu dorongan yang kuat bagi laki-laki maupun 

perempuan untuk berlomba dalam memiliki pendidikan yang setinggi-tingginya. 
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Berbagai macam alasan orang dalam mengenyam pendidikan. Ada yang merasa 

sebagai kebutuhan, ada juga untuk memiliki gelar sebanyak mungkin. Bukan 

menjadi hal yang mengejutkan jika akhir-akhir ini terlihat beberapa perempuan 

yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada laki-laki. 

Gambar 1.2 

Persentase Jumlah Perempuan Indonesia sebagai Pejabat atau Manajer dan 

Tenaga Profesional, 2010-2015 

 

 

 

 

 

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2010-2015, BPS 

 

Terlihat jelas melalui grafik yang ditunjukkan, bahwa terjadi gap yang 

semakin kecil antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh jabatan yang 

tinggi.  Memiliki jabatan yang tinggi merupakan impian bagi setiap orang yang 

bekerja karena ketika memiliki jabatan yang terpandang maka orang tersebut akan 

dihormati dan dihargai oleh banyak orang. Hal tersebut dikarenakan persepsi 

banyak orang yang menganggap bahwa ketika karier tidak mengalami peningkatan 

maka penghargaan yang didapat baik berupa material maupun non-material tidak 

maksimal. Menurut teori hierarki Abraham Maslow (1994), kebutuhan dasar 

manusia terdapat 5 kebutuhan antara lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa 

aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan 

penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ellen (1982) menyatakan bahwa 
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perempuan yang ingin mengembangkan kariernya membutuhkan pemenuhan akan 

kebutuhan yaitu aktualisasi diri, otonomi, penghargaan, sosial serta rasa aman. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan penghargaan bagi seorang karyawan 

adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan. Namun pada kenyataannya, yang dihadapi 

perempuan jauh lebih sulit dibandingkan dengan laki-laki. Terlebih ketika kembali 

ke rumah tanggung jawabnya tidak cukup sampai di pekerjaan saja namun harus 

mengurusi segala kebutuhan keluarga.  

Menurut White (1995) bahwa jika seorang perempuan yang ingin memiliki 

perkembangan dalam kariernya harus berfokus secara penuh terhadap kariernya, 

menjalani pekerjaan tanpa henti dan tanpa mengenal waktu, namun tetap membagi 

waktu dengan perannya sebagai ibu rumah tangga. White juga mengemukakan 

bahwa perempuan dalam bekerja masih berpedoman pada gaya kerja yang dianut 

oleh laki-laki. Hal tersebut dimungkinkan karena lelaki selama ini dianggap mampu 

bekerja lebih baik dibandingkan dengan perempuan, tetapi bukan berarti 

kesempatan berkarier antara laki-laki dan perempuan berbeda. Berdasarkan 

penelitian terdahulu, menurut Joko, dkk (2012) Peluang karier bagi perempuan di 

perusahaan sangat terbuka. Meskipun hambatan masih dirasakan oleh karyawan 

perempuan karena dominasi di tempat kerja adalah karyawan laki-laki. Mereka 

masih dianggap lebih unggul dibandingkan dengan karyawan perempuan. pada 

penelitian Linandar (2009) menyatakan bahwa perempuan telah menyadari tugas 

dan kewajibannya masing-masing dalam pekerjaan, meskipun terdapat beberapa 

orang yang masih berada dalam pikiran membedakan pekerjaan berdasarkan jenis 

kelamin. 
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Pada Undang-undang Ketenagakerjaan Bab III Pasal 5 menyatakan bahwa 

kesempatan yang dimiliki setiap pekerja adalah sama, tanpa diskriminasi terhadap 

pihak-pihak yang dianggap lemah dalam memperoleh pekerjaan. Undang-undang 

yang terbentuk menjadikan perempuan yang berkarier hingga saat ini sudah banyak 

ditemukan hampir di berbagai sektor, baik di pendidikan, pertanian dan sektor 

lainnya. Bekerja bagi perempuan tidak hanya untuk menambah pendapatan guna 

memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi lebih daripada itu bekerja merupakan bentuk 

ekspresi diri dalam menyalurkan kemampuan yang dimiliki. Perempuan yang 

memilih untuk berkarier bukanlah suatu yang salah tetapi akan menjadi tidak benar 

ketika perempuan tersebut terlalu berfokus untuk mengejar karier hingga lupa 

dengan tanggung jawab akan pekerjaan rumah tangga. 

Karier yang baik adalah yang terus mengalami peningkatan, bahkan jika 

memungkinkan mencapai karier yang paling puncak. Hal yang perlu dilakukan 

dalam mencapai hal tersebut yang terpenting untuk diketahui dan dilakukan adalah 

melalui pengembangan karier. Karyawan harus terus melakukan pengembangan 

terhadap kompetensi-kompetensi yang dimiliki, agar tidak hanya terbatas pada 

kemampuan yang ada pada dirinya atau tidak mengalami suatu perubahan pada 

kompetensinya. Veithzal Rivai (2011) menyatakan bahwa tujuan yang sangat 

mendasar dari adanya pengembangan karier ialah mempermudah karyawan dalam 

penjabaran kompetensi yang dimilikinya untuk disesuaikan dengan kebutuhan dari 

perusahaan dan keinginan untuk mengembangkan diri serta karier di pekerjaan. 

Dengan pengembangan karier pula, manajemen perusahaan menjadikan karyawan 
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percaya diri untuk meningkatkan posisi atau kedudukannya serta menjadikannya 

setia terhadap organisasi yang dinaungi. 

Pengembangan karier sendiri asalnya ada dua yaitu pengembangan yang 

berasal dari diri sendiri maupun pengembangan yang difasilitasi oleh perusahaan. 

Pengembangan karier yang berasal dari dalam diri adalah pengembangan yang 

sangat efektif, karena bukan atas keinginan orang lain. Oleh sebab itu perusahaan 

hanya menyediakan fasilitas yang akan menunjang dalam pengembangan karier, 

selebihnya merupakan tanggung jawab secara personal. Jikalau karyawan tidak 

dapat menggunakan dengan maksimal prasarana yang diberikan, itu akan menjadi 

kerugian terbesar yang dilewatkan. 

Pengembangan karier sendiri memiliki dampak positif untuk diri sendiri. 

Hal tersebut dikarenakan orang akan berupaya juga untuk mengembangkan dirinya 

agar lebih bermanfaat bagi banyak pihak, dengan demikian pengembangan karier 

pun perlu diperlukan oleh perempuan bekerja. Keterlibatan perempuan yang 

bekerja bersama dengan laki-laki menyebabkan munculnya peranan ganda yang 

harus dijalani oleh perempuan (Sriewijono, dkk, 2006). Melalui peranan ganda 

tersebut, seharusnya menjadi sebuah tantangan bagaimana menjaga stabilitas antara 

kedua peranan tersebut.  Tidak semua perempuan berpikiran dengan hal yang sama. 

Ada juga yang berpikir bahwa seorang perempuan tidak perlu memiliki jabatan 

tinggi, asalkan sudah bekerja hal tersebut dianggap cukup. Terlebih lagi jika 

perempuan memutuskan untuk berhenti dalam dunia kerja. Oleh karena itu di 

sinilah peranan dari perusahaan dan bagian SDM (Sumber Daya Manusia) 

dibutuhkan demi meningkatkan dan menggerakkan semangat bagi pekerja 
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perempuan, agar mau berusaha bekerja dengan sebaik mungkin bahkan mengalami 

pertumbuhan karier. 

Perusahaan yang baik ialah yang memiliki manajemen yang baik. Perusahaan yang 

baik mampu mengelola urusan perusahaan dan juga melihat kebutuhan para 

pekerjanya tanpa membedakan status, jenis kelamin, agama dan lain sebagainya. 

Pada penelitian G.A Maxwell dan S.M Ogdenand D. McTavish (2007) 

membuktikan bahwa organisasi harus memberikan ruang yang baik untuk 

mendorong pengembangan karier perempuan sehingga bisa menempati proporsi 

yang lebih tinggi di sektor mereka. Selain itu, harus juga memberikan perhatian 

kepada pekerjanya agar menjadikan mereka lebih bersemangat dalam bekerja serta 

menghasilkan kinerja yang maksimal, demi tercapainya tujuan dari perusahaan atau 

organisasi. Bentuk perhatian yang diberikan oleh perusahaan haruslah sesuai 

dengan target yang dituju dan kebutuhan dari pekerja atau karyawannya tersebut. 

Perusahaan sebagai pihak yang terlibat dalam pengembangan karier bagi 

karyawannya, harus menyalurkan apa yang bisa diberikan demi kemajuan 

karyawan serta perusahaannya tanpa terkecuali bagi perempuan. Hal tersebut juga 

perlu dilakukan oleh PT. Semen Indonesia untuk mengembangkan karier bagi 

seluruh karyawannya, termasuk bagi karyawan perempuan. Berikut terlampir tabel 

di bawah ini mengenai jabatan serta lama kerja karyawan perempuan. 
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Tabel 1.1 

Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: HC Planning and Performance Management PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
 

 

Tabel 1.2 

Jumlah karyawan perempuan beserta jabatannya di PT. Semen Indonesia 

tahun 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: HC Planning and Performance Management PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

 

Terlihat jelas bahwa sebagai perusahaan industri yang sudah berdiri sejak 

lama dan sebagai perusahaan penghasil semen yang terkenal di kalangan 

masyarakat Indonesia ini, mau membuka diri bagi kaum perempuan agar mau 

bekerja. Meskipun jumlah pada tahun terakhir di 2016 menunjukkan karyawan 

perempuan yang ada berjumlah 97 orang, tetapi perempuan di perusahaan Semen 

Indonesia ini tidak menjadi patah semangat untuk memperoleh suatu hasil yang 

memuaskan serta memiliki jabatan yang dipandang baik. 

Sumber daya manusia yang ada di perusahaan menjadi bagian terpenting 

yang perlu dikembangkan karena pencapaian tujuan yang diharapkan perusahaan 

salah satu faktor utamanya ialah karyawan. Semakin berkembangnya karyawan 

 2014 2015 2016 

Laki – laki 1657 1553 1452 

Perempuan 107 105 97 

Total 1764 1658 1549 

Jabatan Jumlah Karyawan 

General Manager 6 orang 

Senior Manager 15 orang 

Manager 28 orang 

Supervisor 46 orang 

Associate 2 orang 

Jumlah 97 orang 
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yang ada di perusahaan maka tujuan yang telah dibuat akan lebih mudah untuk 

terwujud. Akan banyak pemikiran atau ide-ide kreatif yang bermunculan dan 

membuat terobosan baru bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Begitu pula PT. 

Semen Indonesia yang mengharapkan agar setiap karyawannya mampu 

mengembangkan kariernya. Sebagai perusahaan yang besar dan sudah terkenal di 

seluruh Indonesia, perusahaan ini sebisa mungkin memberikan kinerja yang baik 

serta memuaskan agar mampu memproduksi semen yang berkualitas baik dan 

menjadi perusahaan kepercayaan masyarakat.  

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Semen Indonesia dengan 

tujuan untuk menggali informasi yang ada dan mengetahui mengenai 

pengembangan karier yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan 

perempuannya. Selain itu untuk mengetahui metode yang digunakan dalam 

perusahaan terkait pengembangan karier pada karyawan, pemahaman partisipan 

dan perusahaan mengenai pengembangan karier serta aturan yang berlaku di 

perusahaan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan penulis bermaksud 

menganalisis praktik pengembangan karier pada karyawan perempuan di PT. 

Semen Indonesia. Oleh karena itu muncullah rumusan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apa peran perempuan yang ideal dalam masyarakat, keluarga dan karier? 

2. Apa tantangan dan masalah yang dihadapi pada karyawan perempuan dalam 

pengembangan karier? 
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3. Apa proses pengembangan karier pada karyawan perempuan? 

4. Apa pemahaman dan pengaruh karyawan perempuan yang berhubungan dengan 

pengembangan karier?  

 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1.   Tujuan Penelitian 

Melalui rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengembangan karier pada perempuan di PT. 

Semen Indonesia (Persero). 

1.3.2.   Manfaat Penelitian 

 1.   Bagi pihak PT. Semen Indonesia (Persero). 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan wawasan mengenai 

pengembangan karier perempuan di perusahaan. 

 2.  Bagi pihak akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, 

informasi serta pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen 

terkhusus pada bidang manajemen sumber daya manusia. 

 3.   Bagi pihak lain  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian Analisa 

Pengembangan Karier pada Perempuan studi di PT. Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai pengembangan karier 

pada perempuan (terdiri dari pengembangan karier serta perempuan dan karier) 

yang akan digunakan peneliti dalam membantu menganalisis hasil penelitian, 

kerangka pemikiran serta hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai variabel penelitian, definisi 

operasional, populasi serta sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran perusahaan sebagai 

objek penelitian, analisis data dan pembahasan tentang hasil pengolahan data. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan juga 

memuat saran-saran bagi pihak yang terkait. 

 


