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Pergerakan bebas arus informasi telah membawa perubahan besar pada batasan organisasi 

seperti vertikal (antara berbagai tingkatan), horizontal (antara berbagai fungsi), eksternal (antara 

berbagai organisasi) dan geografis (antara berbagai negara).  

Penyatuan semua batasan internal dan eksternal tersebut secara tidak langsung akan 

membawa perubahan pula pada karier individu. Karier telah mengalami perkembangan menuju 

karier tanpa batas (the boundaryless career).  

Mengusung pendapat Jeffrey H. Greenhaus, Gerard A. Callanan, Veronica M. Godshalk 

(2009) dalam Career Management, karier tanpa batas merupakan perwujudan kehidupan kerja 

dalam organisasi modern yang kurang menekankan pada batasan-batasan internal (seperti misalnya 

tingkat hierarkis dan sekat - sekat fungsional) dan membutuhkan terobosan untuk melewati 

batasan-batasan antara organisasi dan banyaknya jaringan kerja yang dibangunnya dengan 

organisasi dan individu lain.  

Karier tanpa batas tidak dikarakteristikkan dengan urut-urutan posisi atau  menduduki posisi 

yang lebih tinggi dari piramida organisasi dalam hierarki formal yang sudah ditetapkan. Karier 

tidak terkait dengan lingkungan kerja tunggal, tidak diterima secara otomatis dan tidak bersifat 

linear.  

Stabilitas karier tunggal dalam suatu organisasi menjadi tidak relevan lagi dalam lingkungan 

organisasi saat ini. Organisasi merupakan alat untuk menciptakan karier, bukan sebagai wadah / 

tempat yang menyediakan karier.  
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Tuntutan Kompetensi 

Karier tanpa batas biasanya ditandai dengan sering terjadinya mobilitas antarorganisasi oleh 

individu-individu yang mengejar karier global. Mobilitas antarorganisasi dilakukan untuk mengejar 

peluang baru  atau untuk mencari kesesuaian yang lebih baik dengan tujuan hidupnya.  

Untuk itu, individu perlu terlebih dahulu mengetahui alasan mencari karier di luar organisasi 

(knowing-why),  mengetahui cara supaya dapat dikenal (knowing-how), mengetahui bagaimana 

bisa membentuk jaringan informasi dan mempengaruhi orang lain (knowing–whom).  

Pengetahuan ini dimiliki agar individu dapat melintasi batas suatu organisasi untuk 

mengembangkan kompetensi serta menjalin relasi dengan individu-individu di luar organisasi.  

Kompetensi yang perlu dimiliki dalam karier tanpa batas antara lain kemampuan di bidang 

teknologi informasi, kemampuan lintas fungsi, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan 

mengelola diri sendiri.  

Kompetensi di bidang teknologi informasi akan memberikan kemudahan dan kecepatan 

untuk mengakses, menerima atau memberikan informasi. Kemampuan lintas fungsi dan 

multidisiplin diperlukan untuk memecahkan permasalahan.  

Kemampuan berkolaborasi diperlukan agar  individu dapat berinteraksi dan berintegrasi 

dengan cepat ke dalam lingkungan tim atau lingkungan kerja baru. Kemampuan mengelola diri 

sendiri diperlukan agar setiap individu dapat menjadi agen bagi kariernya sendiri dan secara 

simultan akan memberikan pengaruh pada karier orang lain.  

Tanggung jawab pengembangan karier tanpa batas telah beralih dari organisasi ke tangan 

individu. Individu dituntut untuk selalu bersifat adaptif dalam mengembangkan kariernya dengan 

melakukan proses pembelajaran yang berkelanjutan.  

Meskipun pengembangan karier tanpa batas sangat ditentukan oleh kemampuan individu 

dalam mengelola kariernya (bukan lagi sepenuhnya berada di tangan organisasi),  tetapi dukungan 

organisasi sangat diperlukan untuk mengembangkan karier individu.  

Organisasi perlu memberikan banyak kesempatan dan peluang bagi individu untuk 

mengembangkan dan merealisasikan potensinya secara penuh. Kesempatan dan peluang diberikan 

dengan meningkatkan kuantitas atau kualitas tanggung jawab yang diterima melalui penyediaan 

pekerjaan atau tugas–tugas yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kariernya.  
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Tersedianya peluang bagi individu untuk mengembangkan kariernya, akan membuat 

individu merasa dihargai, diperhatikan dan menjadi bagian integral dari suatu organisasi. 


