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PENGANTAR 
 

Meskipun merupakan fenomena kuno, pendampingan formal baru-baru ini relatif diakui 

sebagai intervensi pelatihan dan pengembangan karir yang kuat di tempat kerja. Program 

pendampingan formal menawarkan metode hemat biaya untuk pengembangan karyawan—

memanfaatkan sumber internal—dengan manfaat besar bagi peserta serta organisasi secara 

keseluruhan. Implementasi program pendampingan formal telah meningkat selama dua dekade 

terakhir, dengan hasil yang semakin positif. Ketika digabungkan dengan konseling karir, khususnya 

pengembangan rencana pertumbuhan pribadi, nilai setiap intervensi sangat besar. Penelitian 

menyeluruh, tujuan program yang digariskan dengan jelas, dan desain dan pengembangan yang 

dipertimbangkan dengan cermat, semuanya memainkan peran penting dalam memastikan 

keberhasilan program bimbingan karir. 

 

KETERANGAN 
Perusahaan melakukan pendampingan dalam berbagai cara, termasuk bimbingan 

hierarkis, pendampingan sejawat atau lateral, pendampingan kelompok, pendampingan lintas tim, 

dan bahkan pendampingan mandiri. Dalam artikel 1992 mereka membandingkan bimbingan 

formal dan informal, Georgia Chao dan rekan-rekannya menawarkan definisi yang diterima secara 

luas dari program pendampingan formal, yang mencakup sanksi dan dikelola oleh organisasi, 

biasanya memanfaatkan seleksi sistematis dan proses pencocokan untuk peserta. Dalam program 

seperti itu, mentor biasanya adalah anggota organisasi yang berpengetahuan dan berpengalaman 

yang berkomitmen untuk pengembangan karyawan yang kurang berpengalaman, juga disebut 

proteg´e. Mentor dan anak didik mengembangkan hubungan profesional—atau bimbingan—di 

mana mereka bertemu secara teratur untuk mendiskusikan tujuan karir, menyusun rencana aksi, 

dan memajukan pertumbuhan dan perkembangan mereka di dalam organisasi. Mentor dengan 

demikian berfungsi sebagai penasihat, menawarkan bimbingan dalam kapasitas kejuruan, 

psikososial, dan model peran. 

Pendampingan karir formal mungkin disalahartikan dengan bentuk pendampingan lain 

dan, baru-baru ini, pembinaan perkembangan; Namun, perbedaan yang jelas ada. Bimbingan 

informal berkembang secara spontan, tidak dikelola oleh organisasi, dan mengejar hubungan 

mereka ke arah mana pun yang mereka anggap paling tepat. Dalam program kelompok, fungsi 

pendampingan muncul dari kelompok secara keseluruhan daripada dari satu mitra yang berbeda 

seperti dalam hubungan diadik. Seperti namanya, peer—atau lateral—mentoring terjadi ketika dua 

individu dengan gaji, tingkat pekerjaan, atau status yang sebanding masuk ke dalam mentorship. 

 
 

Sementara fungsi pembinaan mirip dengan bimbingan karir dan dengan hasil yang sebanding, 

hubungannya sangat berbeda; yaitu, mentor adalah karyawan dalam organisasi yang sama, dapat 

menawarkan bimbingan berbasis pengalaman, dan biasanya berfokus pada pertumbuhan anak 

didik dalam organisasi. Pelatih, di sisi lain, biasanya datang dari luar organisasi dan, alih-alih 

Memperluas Pilihan Anda 

 
Efikasi Diri—keyakinan seseorang tentang kemampuan dan kapasitasnya 

untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan hidup. 

 
Berdasarkan definisi businessdictionary.com (Januari 2009) 

 



 

berfokus pada pengembangan khusus pemberi kerja atau pekerjaan, mereka memberikan 

perspektif yang objektif. Sementara mentor sering memberikan nasihat berdasarkan pengalaman 

mereka dalam organisasi, peran pelatih lebih bersifat menyelidiki dan bertanya, mendorong klien 

untuk menemukan jawaban dalam dirinya sendiri. Sama seperti manajer dapat memasukkan 

teknik pendampingan ke dalam peran pengawasan mereka, mentor mungkin menggunakan teknik 

pembinaan dengan anak didik mereka; 

Program pendampingan formal dapat ditemukan di semua jenis organisasi—publik dan swasta, 

nirlaba dan nirlaba, besar dan kecil. Demikian pula organisasi melaksanakan program 

pendampingan dengan berbagai alasan, mulai dari peningkatan 

retensi karyawan untuk mengembangkan pemimpin yang lebih kuat. Motivator lain dengan hasil 

yang terbukti termasuk meningkatkan inisiatif keragaman (lihat Bab Tiga Puluh Satu), membantu 

sosialisasi karyawan baru, memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan, dan membantu 

karyawan beradaptasi dengan perubahan organisasi. 

Mendasari semua alasan ini adalah harapan bahwa pendampingan berfungsi untuk 

meningkatkan pengembangan karir individu. Ketika dikombinasikan dengan inisiatif konseling 

karir, seperti membuat pernyataan misi pribadi atau rencana pertumbuhan individu, mentor 

berfungsi sebagai bala bantuan yang kuat dan panduan internal untuk tujuan yang telah 

diidentifikasi oleh anak didik. Minimal, pendampingan karir meningkatkan kemungkinan 

kesuksesan karir; idealnya, mentor akan membantu anak didik bergerak dari apa yang mereka 

anggap "hanya pekerjaan" menuju rasa makna, tujuan, dan kontribusi dalam pekerjaan mereka. 

Mentor dapat memuluskan jalan menuju apa yang disebut Kevin dan Kay Marie Brennfleck sebagai 

"integrasi kejuruan", di mana pekerjaan seseorang pada dasarnya adalah ekspresi dirinya sendiri. 

Selain itu, 

Meskipun sering diluncurkan sebagai inisiatif yang berdiri sendiri, pendampingan biasanya 

paling cocok untuk mendukung intervensi kinerja lainnya. Jika sebuah organisasi membuat 

program pengembangan kepemimpinan, misalnya, pendampingan dapat berfungsi sebagai 

komponen penting untuk tujuan itu, kemungkinan besar selain pelatihan, umpan balik kinerja, dan 

keterlibatan kelompok eksternal (partisipasi dalam asosiasi profesional). Jika tujuan utamanya 

adalah transfer pengetahuan, sekali lagi pendampingan akan berfungsi sebagai strategi yang 

berguna, mungkin selain pengembangan manual dan sumber daya, sistem manajemen 

pengetahuan online, dan penjurnalan karir. Pendampingan dapat mencapai tujuan strategis sendiri 

tetapi juga dapat mendukung banyak intervensi kinerja dan pengembangan. 

 
 

APA YANG KITA KETAHUI DARI PENELITIAN 

Sejak laporan mani oleh Kathy Kram dari Universitas Boston tentang efektivitas pendampingan 

pada tahun 1985, penelitian di bidang tersebut telah berkembang dan membahas semua aspek 

pengembangan dan proses yang terlibat dalam program pendampingan formal. Mengikuti 

penelitian serupa dan kerangka waktu kesadaran adalah teori konseling karir, khususnya 

pendekatan konstruktivis yang paling berlaku untuk hubungan pendampingan. Teori, hasil, dan 

aplikasi program mentoring karir dirangkum secara singkat di sini. 

Teori Mentoring 

Sementara pendampingan telah dipraktikkan selama berabad-abad dan diakui dalam bisnis selama 

bertahun-tahun, hanya dalam dua dekade terakhir ini telah 



 

penerapan teori—terutama yang didorong dari ilmu sosial dan perilaku—telah digunakan untuk 

menafsirkan dan memprediksi perilaku dan hasil pendampingan. Sejak awal 1990-an 

pendampingan telah dikaitkan dengan teori perkembangan orang dewasa, jejaring sosial, dan 

pengembangan organisasi pembelajaran. Mungkin aplikasi teoretis yang paling layak untuk 

pendampingan adalah teori pertukaran sosial. Teori ini, yang didasarkan pada ekonomi dan 

dieksplorasi secara mendalam oleh Peter P. Ekeh dari Universitas di Buffalo pada tahun 1974, 

meneliti hubungan pendampingan dalam hal biaya dan manfaat yang dirasakan berdasarkan 

masalah timbal balik, kelangkaan sosial, ekuitas, dan biaya sosial. Alih-alih pertukaran uang untuk 

barang dan jasa, mentor dan anak didik mengharapkan pertukaran sumber daya yang berbeda 

secara merata. 

Pada sebuah mikro tingkatel, mentor dan anak didik berusaha untuk menjaga keseimbangan 

memberi-dan-ambil dalam hubungan mereka. Mentor mungkin mengharapkan bantuan dari 

mentor dalam bekerja melalui hambatan dengan rencana pengembangan karir mereka, misalnya, 

sementara mentor mungkin mengharapkan Junior/anak didik untuk melakukan upaya yang cukup 

besar menuju tujuan organisasi mereka dan dengan demikian mencerminkan secara positif pada 

mereka. Teori pertukaran sosial juga menunjukkan bahwa mentor akan lebih memilih anak didik 

yang mereka anggap menunjukkan kompetensi yang berharga dan menjanjikan. Tammy Allen, 

salah satu peneliti yang paling banyak dipublikasikan di bidang mentoring, mengidentifikasi 

kompetensi seperti kemampuan, potensi, dan kemauan untuk belajar sebagai contoh. Pada tingkat 

makro, teori pertukaran sosial dapat diterapkan dalam hal kesinambungan bimbingan: anak didik 

mungkin ingin membalas bimbingan dan tindakan mentor mereka dengan melayani sebagai 

mentor sendiri atau dengan membayar organisasi-organisasi dalam hal loyalitas, komitmen, dan 

produktivitas. 

Struktur desain instruksional Barbara Seels dan Zita Glasgow terbukti menjadi kerangka kerja 

yang berharga ketika merancang program bimbingan karir. Ketika lima tahap proses—analisis 

kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi (ADDIE)—diterapkan pada 

pembuatan program pendampingan, kemungkinan keberhasilannya meningkat. Sementara 

tahapan-tahapan tersebut dibahas secara lebih menyeluruh dalam bab-bab lain di seluruh buku ini, 

beberapa komponen unik untuk pendampingan layak untuk dibahas. Misalnya, organisasi 

membuat program pendampingan untuk menangani berbagai kebutuhan pengembangan karir. 

Dalam pemeriksaannya terhadap program mentoring di Federal Deposit Insurance Corporation 

(FDIC), Barbara Suddarth membahas kekhawatiran manajemen bahwa karyawan tingkat bawah 

tidak memiliki akses ke peluang pengembangan seperti yang dilakukan rekan-rekan tingkat yang 

lebih tinggi, sehingga mendorong pengembangan program pendampingan mereka. Program lain 

telah muncul dari kebutuhan karyawan seperti mendapatkan akses ke sumber daya internal, 

meningkatkan keterampilan yang sulit dilatih seperti pengetahuan politik, dan memberikan 

dukungan dalam karir nontradisional. Baik kebutuhan psikososial dan kejuruan dapat dipenuhi 

melalui pendampingan yang efektif. 

Ditahap desain, pertimbangan cermat terhadap kriteria mentor dan anak didik juga akan 

membantu memastikan kelancaran program. Dalam artikelnya tahun 2005, ''Membuat 

Komitmuntuk Mentoring,'' Nedra Klee Hartzell menggambarkan mentor yang sukses sebagai 

mereka yang berdedikasi untuk pengembangan karir, memiliki keterampilan komunikasi yang 

kuat, dan menunjukkan komitmen terhadap proses pendampingan. Selanjutnya, dalam tinjauan 

buku panduan sumber daya manusia NASA, kriteria untuk seorang mentor yang sukses mencakup 

karakteristik seperti menghormati dan berorientasi pada orang, motivator yang kuat, dan aman 

dalam (dan bangga) pada posisi seseorang. Demikian pula, anak didik akan menunjukkan sikap 

positif, keinginan untuk belajar, sikap bersedia terhadap risiko, dan keinginan untuk menjadi 

pemain tim. 

Teori Konseling Karir: Pendekatan Konstruktivis 

Seiring dengan berkembangnya konseling karir dengan perubahan sifat pekerjaan, demikian pula 

strategi dan pendekatan yang digunakan untuk membawa karyawan lebih dekat ke tujuan, rencana, 

dan cita-cita individu mereka. Banyak teori konseling karir tradisional diciptakan ketika karyawan 

diharapkan untuk tetap berada dalam satu karir, dengan satu majikan, seringkali untuk satu 

tujuan—uang—selama kehidupan kerja mereka. Teori dan penilaian konstruktivis, pendekatan 

yang layak dan holistik untuk konseling karir, mengatasi masalah saat ini dan perubahan dalam 

pengembangan karir, telah muncul di lapangan selama beberapa dekade terakhir. 



 

Di masa lalu, konselor karir terutama dikenal menawarkan tes kepribadian dan keterampilan 

standar kepada klien. Konselor kemudian akan memberikan "kecocokan" karir berdasarkan skor 

individu di berbagai bidang. Pendekatan konstruktivis (atau postmodern) memindahkan karyawan 

dari mentalitas ''uji saya lalu beri tahu saya apa yang harus dilakukan'' ke peran yang lebih aktif di 

mana mereka meninjau peran kehidupan, harapan, dan sejarah pribadi untuk mengungkap makna 

dan pola yang lebih dalam di dalamnya. kehidupan kerja mereka. Dalam artikelnya tahun 2004 

untuk Journal of Career Development yang membahas konstruktivisme dalam konseling karir, 

Pamelia Brott secara ringkas merangkum pendekatan ini, menulis, "Gambaran holistik dan 

integratif yang diambil dari metode kuantitatif dan kualitatif penilaian karir. . . mencerminkan 

pergeseran dari mencari pekerjaan menjadi menemukan diri sendiri.'' 

Pendampingan berpadu mulus dalam kerangka konseling karir konstruktivis. Dengan 

pendekatan ini, berbagai macam penilaian digunakan untuk mengungkap pola pertumbuhan karir: 

lingkaran peran kehidupan, biografi, pemetaan konseptual/tujuan, dan penjurnalan, untuk 

beberapa nama. Dengan menjelajahi perjalanan karir seseorang selama hidupnya, tema dan 

pengaruh muncul yang dapat memperluas cakupan kemungkinan masa depan. Mentor dapat 

bermitra dan membimbing upaya ini, mendorong anak didik untuk menemukan panggilan mereka 

dan meningkatkan rasa makna, semangat, dan tujuan dalam karir mereka. 

Pendekatan kualitatif untuk konseling karir ini akan menuai banyak manfaat. Pertama dan 

terpenting, hubungan antara konselor (atau mentor) dan peserta menjadi jauh lebih kolaboratif dan 

aktif. Metode ini juga cocok untuk populasi yang beragam, karena lebih fleksibel dan mudah 

beradaptasi daripada tes kepribadian dan tipe karir standar. Beberapa metode, seperti 

sebagai pengembangan ''pohon pekerjaan'' (disebut genogram) dan pelangi karir kehidupan, 

mungkin terbukti sangat membantu dengan preferensi pembelajaran visual dan taktil juga. 

Sebaliknya, metode semacam itu terbukti cukup memakan waktu dan lebih padat karya daripada 

pendekatan konseling tradisional, dengan alat yang terbuka atau subyektif juga membawa 

kekhawatiran mengenai validitas dan reliabilitas. Namun, ketika digunakan bersama dengan 

pendampingan formal, peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang holistik dan terarah 

memiliki peluang matang untuk muncul. 

Hasil Mentoring 

Hasil pendampingan formal telah dipelajari secara ekstensif dan berlimpah dalam literatur 

peningkatan kinerja dan pengembangan karir. Sementara hasil positif dan negatif muncul, 

manfaatnya umumnya tampaknya lebih besar daripada biayanya. Ikhtisar temuan khas 

ditunjukkan pada Tabel 22.1. 

Organisasi mendapat manfaat dari bimbingan karir dalam berbagai cara, seperti peningkatan 

motivasi karyawan, komitmen, retensi, dan kepemimpinan. Pendampingan juga memberikan 

bentuk pelatihan di tempat kerja yang seringkali lebih hemat biaya daripada pelatihan kelas 

tradisional, yang berpotensi mengurangi kebutuhan akan inisiatif pengembangan tambahan (dan 

lebih mahal) bagi peserta. Di sisi lain, organisasi mungkin mengalami kemunduran karena 

gangguan hari kerja dan gangguan pekerjaan yang diperlukan oleh peserta yang mencurahkan 

waktu untuk pendampingan. Jika bimbingan tidak cocok atau tujuan program tidak 

dikomunikasikan dengan jelas, konflik antarpribadi juga dapat muncul. 

Peserta individu juga dapat merasakan banyak manfaat dari keterlibatan bimbingan mereka. 

Selain manfaat pengembangan karir yang disebutkan sebelumnya, anak didik sering menikmati 

peningkatan gaji, kepuasan kerja, dan peluang promosi sebagai hasil dari pengalaman mentoring 

mereka. Sebaliknya, karir mereka mungkin menderita jika mereka tidak dibimbing secara efektif; 

mereka juga dapat mengembangkan ketergantungan pada mentor, sehingga menyebabkan mereka 

kesulitan dalam mencapai tujuan karir ketika mentoring bubar. Mentor mendapat manfaat dari 

peningkatan visibilitas, identitas profesional, dan peremajaan karier—terutama jika mereka mulai 

merasa terjebak dalam karier mereka. Bergantian, 

Mentoring sebagai Strategi Pengembangan Karir 

Menurut definisi, pengembangan karir mencakup proses dan faktor yang mempengaruhi 

bagaimana seorang karyawan membentuk dan melakukan pekerjaannya. Mentoring melayani 

banyak strategi pengembangan karir penting untuk mentor dan anak didik: membangun hubungan 

interpersonal, memperluas jaringan profesional, dan mengasah keterampilan khusus yang 

berhubungan dengan karir. Ketika para pihak mencapai hubungan dengan rencana pengembangan 

karir tertulis, diselesaikan secara individu atau dengan bantuan konselor karir, mereka dapat 

memfokuskan upaya mereka pada pengembangan. 



 

Tabel 22.1 Hasil Pendampingan untuk Organisasi, Mentor, dan Anak didik 
 

 
Hasil Positif Hasil Negatif 

Organisasi karyawan meningkat Gangguan hari kerja 

 motivasi  

 Peningkatan produktivitas Ketegangan jika dirasakan tidak 
adil 

 Peningkatan retensi Tantangan antara mentor, 

prot´eg´e, dan supervisor 

 Pengembangan 
kepemimpinan 

Kesulitan mengakhiri bimbingan 

  secara menyenangkan 

 Pelatihan di tempat kerja  

 Identifikasi bakat  

 Peningkatan kinerja  

Mentor Peningkatan visibilitas Komitmen waktu 

 Identitas profesional yang 
lebih besar 

Iri anak didik' segar peluang 

 Peningkatan kinerja Potensi kekecewaan 

 peremajaan karir Kesal jika merasa 'macet' 

 Kepuasan diri Meningkatkan tanggung jawab 
dengan sedikit 

  insentif/hadiah 

 Fokus yang ditingkatkan Miskin anak didik pertunjukan 
mencerminkan 

  negatif pada mentor 

 Peningkatan kekuatan dan 
rasa hormat 

 

 Kesuksesan dari anak didik 
mencerminkan 

 

 positif pada mentor  

anak didik Kenaikan gaji Kekecewaan 

 Peningkatan kepuasan kerja Ketergantungan yang tinggi pada 
aksi mentor 

  pertumbuhan mandiri 

 Organisasi yang lebih tinggi Kecemburuan di antara rekan kerja 

 komitmen  

 Peningkatan promosi 

peluang 

Mentor yang tidak efektif 
membutuhkan waktu, 

mencerminkan buruk di proteg´e 
 Bimbingan karir yang 

diperluas 
Mentor memukau kredit untuk 
proteg´e's 

  bekerja 

 Kekuatan sumber daya yang 
lebih besar dan 

 

 mengakses  

 Persahabatan, penerimaan  

 Keterampilan interpersonal 
yang ditingkatkan 

 

 Peningkatan visibilitas  



 

secara profesional dan mencapai milik mereka karier objektifes. Dalam beberapa kasus, anak didik 

dapat membuat rencana pengembangan karir mereka dengan bantuan mentor mereka sebagai 

bagian dari hubungan mentoring mereka. 

Sementara sifat pekerjaan terus berkembang dari waktu ke waktu, demikian juga metode kita 

untuk mengembangkan dan mempertahankan kualitas, karyawan yang puas. Konselor karir 

menyadari bahwa karyawan membuat keputusan karir pada berbagai tahap perkembangan 

sepanjang hidup; tidak lagi tahapan-tahapan yang ditandai hanya oleh peristiwa-peristiwa hidup 

seperti kelulusan, pekerjaan baru, dan pensiun. Akibatnya, konselor karir harus beradaptasi dengan 

kebutuhan yang berubah ini dengan memberikan pengalaman yang mendorong eksplorasi yang 

lebih luas di antara karyawan. Dalam nada inilah David Duys dan rekan-rekannya menekankan 

dalam artikel 2008 mereka untuk The Career Development Quarterly bagaimana memiliki berbagai 

alat dan metode pengembangan pemberdayaan yang tersedia membantu karyawan menciptakan 

karier yang lebih disengaja dan membuat keputusan dengan lebih terarah. Mengembangkan 

program pendampingan formal adalah hal yang berharga, 

Memastikan kemungkinan keberhasilan program mentoring formal membutuhkan banyak 

pertimbangan, yang dirangkum dalam Model Proses Mentoring saya (lihat Gambar 22.1). Sebelum 

implementasi, model tersebut menjelaskan beberapa anteseden organisasi yang harus ada: 

dukungan manajemen puncak yang terlihat untuk program, budaya kerja yang mendukung dan 

terbuka, dan sejarah komunikasi dan kepercayaan yang terbuka, misalnya. Pertimbangan peserta 

individu termasuk atribut demografis (ras dan jenis kelamin, misalnya), pengalaman mentoring 

sebelumnya, dan tahap karir atau tingkat organisasi. Demikian juga beberapa faktor yang melekat 

pada 

 

 
 

Gambar 22.1 Model Proses Pendampingan. 

program pendampingan akan berperan dalam memoderasi hasilnya termasuk frekuensi dan 

tingkat umpan balik/komunikasi yang terjadi dalam pendampingan, apakah partisipasi terkait 

dengan penghargaan atau insentif perusahaan atau tidak, dan proses di mana mentor dan anak 

didik dicocokkan . 

Ringkasan 

Penelitian di bidang pengembangan karir dan pendampingan telah berkembang selama dua dekade 

terakhir, sering kali menunjukkan banyak hasil yang terbukti dengan penerapan program 

pendampingan formal. Mentoring berfungsi sebagai alat yang layak dalam pendekatan 

konstruktivis untuk pengembangan karir, mendukung karyawan dalam menciptakan dan 

memenuhi tujuan karir holistik dan mengenali pola dalam sejarah pekerjaan mereka. Ketika dilihat 

dalam kerangka teori pertukaran sosial dan dibuat dengan prinsip-prinsip ADDIE, bimbingan karir 

dapat menghasilkan manfaat seperti peningkatan produktivitas dan motivasi, peremajaan karir, 

dan peningkatan kepuasan dan moral, untuk beberapa nama. 
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KAPAN MENDAFTAR 

Pendampingan dapat dilaksanakan bersamaan dengan intervensi peningkatan kinerja lainnya atau 

sebagai program yang berdiri sendiri, tergantung pada tujuan dan sasaran program. Misalnya, 

banyak perusahaan menerapkan program pendampingan sebagai bagian dari inisiatif keragaman 

yang lebih besar untuk mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap banyak perbedaan dalam 

angkatan kerja saat ini. Direktur keragaman korporat dari sebuah perusahaan farmasi Fortune 500 

menjelaskan, sebagai contoh, bahwa program pendampingan perusahaan membantu karyawan 

baru membangun hubungan yang mungkin tidak akan muncul jika tidak. Meningkatkan 

keragaman tidak hanya mengatasi perbedaan gender dan ras tetapi juga memperluas keragaman 

pemikiran—terutama dalam pasar global. Ketika diterapkan secara sistematis, pendampingan juga 

dapat membantu mempertahankan karyawan yang berkualitas dan membantu pemberi kerja 

dalam mengidentifikasi bakat dari dalam organisasi, sebuah strategi yang membantu dalam 

pengembangan kepemimpinan dan perencanaan suksesi (lihat Bab Dua Puluh Sembilan). Tujuan 

lain yang tepat untuk program pendampingan termasuk meningkatkan komunikasi di seluruh 

departemen dan lapisan hierarkis, meningkatkan budaya perusahaan, dan mempercepat 

aklimatisasi karyawan baru. Inisiatif pendampingan yang berhasil juga berfungsi sebagai alat 

rekrutmen dan daya tarik yang bermanfaat. 

Sementara manfaat dari mentoring berlimpah, itu tidak berfungsi sebagai obat untuk 

pengembangan karir dan kekurangan organisasi. Bahkan, jika diterapkan secara tidak tepat, 

program pendampingan dapat terbukti merugikan organisasi. Periode turbulensi ekstrem, seperti 

perampingan atau restrukturisasi, mungkin bukan waktu yang tepat untuk menerapkan 

pendampingan, karena tingkat kepercayaan dan ketidakpastian berfluktuasi secara signifikan 

selama masa tersebut. Juga, jika anak didik potensial jauh melebihi jumlah mentor yang tersedia, 

banyak anak didik mungkin tidak dipilih untuk berpartisipasi, 

yang dapat menimbulkan kekecewaan dan kebencian. Namun, jika mentor memperoleh banyak 

anak didik untuk melibatkan semua peserta yang penuh harapan, mereka akan berjuang dengan 

mengalokasikan waktu dan energi yang cukup untuk masing-masing di samping tanggung jawab 

kerja reguler mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kekecewaan dan pendampingan yang tidak 

efektif. Untuk mengatasi hal ini, tujuan program perlu dinyatakan secara jelas dan selaras dengan 

keseluruhan misi dan visi agar dapat memetik manfaat yang sebesar-besarnya. Jika organisasi tidak 

dalam posisi untuk mencurahkan sumber daya yang memadai untuk merancang program yang 

solid dan terencana dengan baik, mungkin terbukti lebih aman untuk menunggu waktu yang lebih 

tepat daripada risiko menerapkan program yang kurang. 

Jika lingkungan kondusif untuk mendukung program pendampingan dan tujuan serta sasaran 

yang jelas telah digariskan, maka pendampingan dapat berfungsi sebagai inisiatif yang layak untuk 

peningkatan kinerja dan pengembangan karir. Dengan cara yang sama, jika inisiatif terkait 

(misalnya, pelatihan eksekutif atau program pelatihan kinerja) telah dilaksanakan dengan sukses 

dan karyawan menerima peluang baru, peluang efektivitas akan meningkat. Organisasi dengan 

banyak lokasi membawa tantangan unik dalam proses pendampingan; namun, dengan komunikasi 

terbuka dan fleksibilitas bawaan, tantangan tersebut dapat diatasi melalui fase desain dan 

pengembangan. 
 

KEKUATAN DAN KRITIK 

Kekuatan mentoring banyak, dan termasuk: 

● Pendampingan menawarkan kesempatan untuk transfer pembelajaran internal, termasuk 

area yang sulit ditangani (politik organisasi atau budaya kerja spesifik, misalnya) melalui 

metode pelatihan dan pengembangan tradisional. 

● Hubungan mentoring satu-satu dapat mendorong, memperkuat, dan memantapkan 

rencana pengembangan karir individu secara berkelanjutan. 

● Mentoring memberikan kesempatan unik yang disetujui secara organisasi untuk 

membangun hubungan dan meningkatkan komunikasi, terutama antar tim, di seluruh 

tingkat hierarki, dan di antara karyawan yang mungkin tidak mengembangkan hubungan 

semacam itu. 

● Semua pihak—mentor, Junior/ anak didik, dan organisasi secara keseluruhan—dapat 



 

memperoleh manfaat dari mentoring yang efektif. 

● Karena talenta internal digunakan, pendampingan adalah strategi hemat biaya yang dapat 

berlanjut dari tahun ke tahun dengan sedikit biaya pemeliharaan. 

Kritik terhadap pendampingan juga relevan untuk dipertimbangkan dan mencakup: 

● Hubungan mentoring membutuhkan waktu dan energi yang teratur dari kedua belah pihak, 

yang mungkin sulit ditemukan tanpa mempengaruhi bidang pekerjaan lainnya. 

● Program pendampingan yang tidak secara jelas mendukung misi atau tujuan organisasi 

dapat memicu frustasi dan ketidakpercayaan di antara peserta. 

● Mentoring dapat dilihat sebagai ''soft skill'' dan, jika hasil yang terukur tidak ada, nilainya 

mungkin tidak terlihat atau disalahartikan. 

● Biaya di muka yang diperlukan—uang serta waktu dan penelitian—untuk 

mengembangkan program pendampingan yang solid dan efektif mungkin menjadi 

penghambat. 

● Sistem pencocokan yang tidak efektif dapat menghambat hubungan dan membuat peserta 

frustrasi, yang bertentangan dengan tujuan program. 

 

REKOMENDASI DESAIN, PENGEMBANGAN, DAN PROSES IMPLEMENTASI 

Perencanaan dan persiapan yang matang dapat meningkatkan efektivitas program pendampingan 

karir. Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan meliputi: 

1. Lakukan analisis kebutuhan yang menyeluruh untuk menentukan bagaimana program 

pendampingan akan mencapai hasil yang diinginkan organisasi Anda atau apakah 

intervensi yang berbeda dapat bekerja lebih efektif. 

2. Tentukan dengan jelas tujuan program pendampingan dan pastikan bahwa program itu 

selaras dengan misi organisasi Anda. Tujuan Anda—misalnya, untuk meningkatkan 

apresiasi keragaman atau mengidentifikasi dan membangun bakat internal—juga akan 

menentukan peserta target Anda. 

3. Dapatkan dukungan tingkat atas sebelum menerapkan program pendampingan, dan buat 

dukungan ini terlihat di seluruh keberadaan program. Jika karyawan melihat bahwa 

pemimpin organisasi mengambil waktu dari pekerjaan mereka untuk mengabdikan diri pada 

proses pendampingan, mereka akan lebih mudah percaya pada nilai dan pentingnya. 

Pemimpin dapat menunjukkan dukungan yang terlihat dengan menawarkan umpan balik 

selama desain dan pengembangan, berpartisipasi dalam acara orientasi dan pelatihan, 

mendorong partisipasi melalui memo dan pertemuan, dan melayani sebagai mentor sendiri. 

4. Luangkan waktu dan sumber daya yang memadai untuk desain program yang menyeluruh, 

dengan menggunakan berbagai sumber daya internal dan eksternal. Pilihannya mungkin 

termasuk menyewa konsultan desain eksternal, memanfaatkan spesialis pengembangan 

karir internal, membandingkan praktik terbaik (terutama organisasi yang serupa dalam 

industri, ukuran, dan/atau jenis dengan Anda), dan menunjuk koordinator atau tim untuk 

mengawasi program. Kebutuhan desain program pendampingan khusus harus dipenuhi 

apakah program itu berdiri sendiri atau bagian dari inisiatif peningkatan kinerja yang lebih 

besar. 

5. Sesuai dengan maksud dan tujuan program Anda, tentukan proses seleksi peserta yang 

tepat. Pertimbangan termasuk apakah 

partisipasi dalam program ini bersifat sukarela atau wajib, bagaimana lokasi lokasi peserta 

dapat memunculkan kebutuhan khusus dan bagaimana kebutuhan tersebut akan ditangani, 

memastikan jumlah mentor yang memadai untuk kelompok proteg´e, dan kriteria apa (jika 

ada ) mentor dan anak didik perlu bertemu sebelum berpartisipasi dalam program 

pendampingan. 

6. Setelah Anda menentukan bagaimana peserta akan dipilih, Anda harus memutuskan 

bagaimana mencocokkan mitra untuk mencapai tujuan program Anda. Sekali lagi, ada 

sejumlah pilihan: koordinator atau tim pendampingan mungkin memasangkan peserta, 

mentor dapat memilih siapa yang mereka inginkan sebagai anak didik, atau Junior/anak 

didik mungkin menawarkan daftar pendek mentor yang diminta. Masalah potensial muncul 

dengan masing-masing metode ini; misalnya, mentor akan sering memilih anak didik yang 



 

"seperti mereka" atau mengingatkan mereka tentang diri mereka sendiri pada waktu yang 

lebih awal, sehingga menghasilkan proliferasi dari bimbingan sesama jenis atau ras yang 

sama. Sementara hubungan seperti itu dapat meningkatkan tingkat kenyamanan 

antarpribadi di antara pasangan, hal itu dapat menghambat tujuan program secara 

keseluruhan. Demikian pula, 

7. Terlepas dari proses seleksi dan pencocokan yang Anda pilih, aplikasi pendaftaran (idealnya 

berdasarkan rencana pertumbuhan individu) dan alat lainnya akan memudahkan proses dan 

memperjelas tujuan individu untuk peserta. Aplikasi mungkin membahas berbagai bidang 

pribadi dan profesional seperti pengalaman kerja, data demografis, tujuan dan keahlian 

pengembangan karir, minat dan nilai pribadi, dan lokasi geografis. Aplikasi juga dapat 

membantu menyelaraskan kekuatan mentor dengan kebutuhan perlindungan. Black, Suarez, 

dan Medina menyarankan penilaian diri di antara para peserta juga, yang mencakup empat 

bidang spesifik: kualitas pribadi (kekuatan dan kelemahan yang dirasakan); pengetahuan 

faktual tentang pendampingan; harapan untuk bimbingan; dan tujuan yang ingin dicapai 

melalui pendampingan. 

8. Kembangkan pedoman yang jelas untuk peserta, beberapa di antaranya kemudian dapat 

diadaptasi oleh mitra untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pedoman program dapat 

mencakup lama bimbingan yang disarankan (biasanya satu tahun) dan frekuensi 

pertemuan, seperti sebulan sekali. Pedoman lain mungkin termasuk harapan, topik untuk 

diskusi (menggunakan rencana pengembangan karir sebagai panduan), dan menyetujui 

rincian tertentu di awal bimbingan. Marilyn Maze menekankan pentingnya kesepakatan 

awal tentang tujuan dan harapan, dengan menyatakan bahwa kesepakatan itu tidak hanya 

memberikan arah yang jelas untuk hubungan tersebut, tetapi juga cara untuk menilai 

kemajuan. Bahan pendukung dengan 

pedoman yang digariskan untuk peserta akan memastikan pesan yang konsisten di 

antara peserta dan koordinator. 

9. Percontohan program dalam skala kecil, seperti dengan penerima konseling karir atau 

dalam departemen tertentu, sebelum implementasi luas. Bahkan dengan proses desain 

dan pengembangan yang ketat, 

tekanan, masalah tak terduga akan muncul setelah program berjalan. 

Menawarkan program dalam skala kecil terlebih dahulu memungkinkan Anda untuk mengatasi 

kekhawatiran ini dengan gangguan minimal dan ciptakan lingkungan dengan 

kemungkinan sukses yang lebih besar setelah program diluncurkan pada skala yang lebih 

besar atau di seluruh perusahaan. 

10. Tawarkan pelatihan yang sesuai untuk tujuan program mentoring Anda, serta program 

orientasi untuk menjawab pertanyaan, menghilangkan mitos dan rumor, dan memperjelas 

tujuan program. Upaya pelatihan mungkin berfokus pada berbagai keterampilan 

interpersonal seperti mendengarkan dan umpan balik yang efektif; keterampilan 

pengembangan karir seperti penetapan tujuan dan membuat rencana tindakan; dan 

keterampilan pengembangan pribadi, termasuk manajemen waktu dan penentuan prioritas. 

Selain itu, konseling karir dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan program. 

Dorong peserta untuk bertemu dengan konselor karir untuk menentukan tujuan individu 

dan rencana pertumbuhan sebelum terlibat dalam hubungan mentoring. 

11. Evaluasi program secara berkala menggunakan ukuran terukur dan anekdot. Sekali lagi, 

maksud dan tujuan program perlu didefinisikan dengan jelas agar langkah ini terjadi. Jika 

salah satu tujuan Anda untuk program mentoring adalah untuk mengurangi turnover, 

misalnya, kumpulkan data retensi organisasi Anda sebagai baseline sebelum 

mengimplementasikan program. Anda kemudian dapat membandingkan ini dengan tingkat 

retensi di masa mendatang untuk membantu menentukan apakah program pendampingan 

memenuhi tujuan ini. Seperti halnya inisiatif peningkatan kinerja, periode waktu yang 

diperpanjang mungkin perlu berlalu sebelum hasilnya terlihat secara konsisten. Data yang 

diperoleh di seluruh akan memberi Anda petunjuk untuk penyesuaian dan peningkatan yang 

diperlukan. 

 
 
 
 
 



 

 

FAKTOR SUKSES KRITIS 

Meskipun tantangan tak terduga mungkin muncul saat menerapkan inisiatif pengembangan baru, 

lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan efektivitas program pendampingan. Faktor yang 

harus diatasi meliputi: 

Sosial 

● Jika komunikasi terbuka—termasuk komunikasi antar tim dan di seluruh hierarki 

struktural—saat ini bukan merupakan bagian dari organisasi Anda 

lingkungan, pertimbangkan untuk berfokus pada peningkatan area ini sebelum menerapkan 

program pendampingan formal. Komitmen terhadap pertukaran ide yang saling menghormati 

dan kesempatan untuk mendiskusikan masalah secara terbuka akan memudahkan promosi 

dan implementasi program pendampingan. 

● Hubungan mentoring membutuhkan waktu untuk berkembang—waktu untuk 

mempersiapkan pertemuan, membuat rencana pertumbuhan, bekerja menuju tujuan, 

berpartisipasi dalam pelatihan dan kegiatan mentoring lainnya, dan bertemu secara teratur. 

Untuk mendorong program yang sukses, berikan waktu kepada peserta untuk membangun 

hubungan mereka dan bekerja menuju tujuan mereka. Beri tahu mereka tentang manfaat 

yang saling menguntungkan, buat program mencerahkan dan menghibur bila 

memungkinkan, sehingga pendampingan dipandang sebagai proses pengembangan yang 

menyenangkan daripada tanggung jawab yang membebani. 

 
Politik 

● Ketika inisiatif pengembangan karir baru diluncurkan, dukungan dan keterlibatan 

manajemen puncak yang terlihat sangat penting. Hal ini terutama berlaku untuk inisiatif 

seperti pendampingan, di mana manfaatnya mungkin tidak terlihat untuk jangka waktu 

tertentu. Pemimpin organisasi perlu mengambil sikap aktif dalam mempromosikan dan 

mendukung program pendampingan sejak awal. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan 

dukungan adalah bagi para pemimpin untuk terlibat dalam program itu sendiri, melayani 

sebagai mentor, atau anak didik, dan/atau berada di tim pengembangan. 

● Beberapa karyawan mungkin menganggap pendampingan sebagai favoritisme atau spesial 

pengobatan, fenomena '' hewan peliharaan guru '', terutama jika peserta dapat memilih 

pasangan mereka. Untuk menghindari rumor dan perilaku tidak kooperatif, 

berbagi tujuan dan harapan program dengan jelas dan 

sesering mungkin. Sekali lagi, komunikasi terbuka antara kepemimpinan, koordinator 

program pendampingan, konselor karir, dan peserta sangat penting. 

 
Ekonomis 

● Meskipun pendampingan merupakan bentuk pengembangan yang hemat biaya 

dibandingkan dengan banyak inisiatif lain, pendampingan memang membutuhkan 

pendanaan (terutama di muka) untuk memastikan desain dan pengembangan yang tepat. 

Kumpulkan perkiraan dari konsultan luar dan pertimbangkan pengeluaran yang terkait 

dengan materi, dukungan, promosi, dan pelatihan untuk program tersebut. Pastikan 

pendanaan yang memadai sebelumnya dan pastikan program pendampingan mendapat 

dukungan di masa depan yang dialokasikan dalam anggaran pembangunan. 

● Partisipasi dalam pendampingan akan mengharuskan peserta untuk menjauh dari meja dan 

pekerjaan rutin mereka untuk terlibat dalam pertemuan dan kegiatan pengembangan. 

Memberi tahu peserta bahwa waktu yang mereka habiskan dalam bimbingan adalah 



 

dihormati dengan membiarkannya terjadi selama jam kerja normal, sambil memberikan 

harapan tentang berapa banyak waktu yang dapat dicurahkan mitra untuk membangun 

hubungan, akan menempatkan pentingnya program tanpa mengganggu minggu kerja secara 

signifikan. 

 
Hukum 

● Kerahasiaan dan privasi selama pertemuan bimbingan sangat penting untuk hubungan 

perkembangan sejati untuk tumbuh. Mentor dan anak didik perlu mengetahui bahwa mereka 

dapat mengungkapkan pendapat dan nilai tanpa risiko pernyataan mereka dibagikan kepada 

orang lain atau digunakan untuk melawan mereka. Aturan dan harapan kerahasiaan dapat 

dicakup selama sesi pelatihan dan harus diuraikan dengan jelas dalam materi pendampingan 

juga. 

● Untuk menghindari klaim pilih kasih, peluang terhalang, atau ketidakpuasan lainnya, 

penasihat hukum harus dilibatkan dalam fase desain dan pengembangan program. 

Tinjauan hukum atas semua kegiatan dan materi pendampingan juga harus dilakukan 

sebelum pelaksanaan. 

 
Antar budaya 

● Jika peserta diizinkan untuk memilih sendiri pasangan mereka, fenomena "mirip dengan 

saya" memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk muncul di mana individu akan 

cenderung memilih seseorang seperti diri mereka sendiri. Kemitraan yang ditunjuk oleh tim 

atau koordinator akan membantu meringankan masalah ini. 

● Kesadaran dan apresiasi terhadap perbedaan budaya dalam komunikasi, penetapan tujuan, 

dan prioritas meningkatkan nilai pertemuan bimbingan. Pelatihan keragaman (lihat Bab 

Tiga Puluh-Satu) dan berbagai peluang untuk koneksi di luar pendampingan akan 

menanamkan pemahaman yang lebih besar dan kenyamanan interpersonal antara karyawan 

dengan berbagai latar belakang ras, gender, ekonomi, dan budaya. 

 
Teknis 

● Organisasi dengan banyak situs, di mana mentor dan anak didik adalah bertempatdi lokasi yang 

berbeda, akan membutuhkan dukungan teknologi untuk program pendampingan. 

Konferensi video, pesan instan, dan pertemuan melalui telekonferensi dapat membantu 

mempromosikan komunikasi antara kedua pihak ketika pertemuan tatap muka secara 

teratur bukanlah pilihan yang layak. 

 

 

RINGKASAN 
Ketika dihadapkan dengan pasar dan iklim global yang terus berubah, pengusaha membutuhkan 

metode spesifik yang terbukti untuk meningkatkan pengembangan individu serta 



 

produktivitas dan hasil organisasi. Program mentoring karir menawarkan 

kerangka kerja unik yang berfokus pada orang untuk mengembangkan 

Junior/anak didik, mentor, dan keseluruhan organisasi secara bersamaan. 

Dengan menguraikan tujuan program dengan jelas, mengatasi tantangan 

desain dan pengembangan secara menyeluruh, dan menciptakan lingkungan 

yang kondusif untuk pembelajaran perkembangan, bimbingan karir dapat 

berfungsi sebagai sarana pertumbuhan internal yang hemat biaya dengan 

hasil yang berpotensi signifikan bagi semua pihak. 

 

Catatan 

● Untuk lebih lanjut tentang pendampingan dalam berbagai bentuknya, lihat 

Dansky (1996), Geiger-DuMond dan Boyle (1995), Hardy (1998), Kram dan 

Isabella (1985), dan Pellegrini dan Scandura (2005). 

● Eksplorasi lebih lanjut dari aspek teoritis pendampingan dapat ditemukan 

di Caldwell dan Carter (1993), Dansky (1996), dan Higgins dan Kram 

(2001). 

● Sebuah tinjauan menyeluruh dari hasil pendampingan diidentifikasi dalam 

literatur dapat ditemukan di Hegstad (1999). 

● Untuk ikhtisar pengembangan sumber daya manusia dan, lebih khusus lagi, 

pengembangan karir, lihat Herr (2001) dan Pace, Smith, dan Mills (1991). 

● Lebih lanjut tentang kenyamanan interpersonal dan fenomena "mirip dengan 

saya" dapat ditemukan di Allen, Day, dan Lentz (2005) serta buku klasik Kanter, 

Men and Women of the Corporation. 
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 HUBUNGAN EDITORIAL  
Pendampingan karir dapat menciptakan hubungan yang berharga antara orang-orang yang 

membentuk organisasi, aspirasi individu dan ambisi karir mereka, dan tujuan kinerja strategis yang 

menentukan keberhasilan bagi organisasi dan mitranya. Ketika dilengkapi dengan program 

pendampingan lainnya—seperti pendampingan kinerja, pendampingan ke atas, atau 

pendampingan informal—dan intervensi kinerja lainnya dalam sistem peningkatan Anda, alat-alat 

ini menjadi pusat pencapaian hasil yang diinginkan. Namun, menciptakan hubungan positif 

semacam itu di dalam organisasi tidak dengan sendirinya membangun motivasi dan meningkatkan 

konsep diri. Sebaliknya, program-program kreatif seperti pembuatan pekerjaan (lihat Bab Dua 

Puluh-Tiga) juga dapat digunakan untuk mengembangkan konsep diri dan kepercayaan diri 

individu dalam suatu organisasi. 

 

 

 

APA YANG AKAN TERJADI 

Seperti yang diperkirakan oleh American Institute of Stress, hampir satu juta orang Amerika tidak 

masuk kerja setiap hari karena stres. Akibatnya, mereka memperkirakan bahwa biaya kesehatan 

dan produktivitas total stres pekerja untuk bisnis Amerika adalah dari 

$50 hingga $150 miliar per tahun. Dalam Bab Dua Puluh Tiga, Michelle French memeriksaperan 

pekerjaan kerajinan sebagai intervensi kinerja untuk mempromosikan kesejahteraan emosional di 

tempat kerja. Seperti yang diilustrasikan dalam bab ini, kerajinan kerja dapat menjadi intervensi 

kinerja yang efektif untuk mengurangi stres, meningkatkan hubungan di tempat kerja, dan 

mengatasi batasan kognitif terhadap kinerja. 

Memperluas Pilihan Anda 

 
Keselarasan keinginan dan pekerjaan—suatu keadaan di mana tujuan karir 

pribadi terpenuhi dalam kondisi pekerjaan saat ini. 

 


