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BAB I 
KONSEP TEORI 

 
 
I. DEFENISI 
 
Mentoring adalah perilaku-

perilaku atau proses yang 

dipolakan dengan mana 

seseorang bertindak sebagai 

penasihat kepada orang lain. 

(http://home.att.net/~nickols/ 

mentor.htm). 

 

Mentoring digunakan di 

dalam banyak pengaturan, 

tidak terkecuali dalam dunia 

bisnis saja tapi pengaturannya 

dapat dilakukan di dunia 

medis sampai dunia 

pendidikan khususnya bagi 

siswa  “ yang beresiko “.  

 

Mentoring merupakan salah satu sarana yang di dalamnya terdapat proses belajar.  

Orientasi dari mentoring itu adalah pembentukan karakter dan kepribadian seseorang 

sebagai mentee (peserta mentoring) karena adanya seorang mentor dalam suatu wadah 

atau organisasi.    

 

The Merriam-Webster dalam http://www.m-w.com/ netdict.htm mendefenisikan mentor 

sebagai  konselor atau pemandu yang dapat dipercaya. 

 

Anesthesiology Departement of Cleveland MetroHealth System dalam 

http://www.metrohealth.org/ clinical/anes/mentor.asp  mendefenisikan mentor sebagai  

pembimbing sekaligus pelatih yang setia. 

 

Seorang mentor adalah seseorang, biasanya lebih tua dan selalu lebih berpengalaman, 

yang membantu dan memandu pengembangan individu yang lain. Bimbingan seorang 

Aku memanggil seorang sahabat, ia adalah seorang 
Manager Teknis dan mengatakan padanya bahwa ia 

dipromosikan pada sebuah perusahaan nasional besar 
yang bergerak di bidang jasa konsultan lingkungan.  

Aku membagi bersama kabar baik dan pemikiran-nya 
ke dalam diri-ku sekitar tahun yang telah dilewati 

waktu bekerja bersama-sama dengan dia. Aku ingat 
hari aku menyewa dia sebagai seorang insinyur 
lapangan yang merupakan pekerjaan profesional 

pertama-nya. Ia bekerja keras untuk 
mengaktualisasikan dirinya. Ia adalah seorang yang 
cerdas dan baik dengan orang-orang sekitarnya. Ia 
belajar dengan cepat dan aku menyukai membagi 
pengalaman dan pengetahuan-ku dengan dia. Aku 
mungkin adalah penasihat pertamanya, tetapi aku 

bukannya yang terakhir.  Dalam hal ini aku berpikir 
tentang pentingnya seorang mentor itu. 

 
By F. John Reh 

(http://management.about.com/mbiopage.htm) 



mentor ini tidak dilaksanakan karena adanya maksud untuk keuntungan pribadi 

(http://management.about.com/ mbiopage.htm). 

 

Secara individu, kegiatan mentoring tidak hanya fokus pada bagaimana memberi 

nasehat, tapi juga pada kemauan untuk mendengarkan nasehat. Saling nasehat 

menasehati ini diterapkan dalam kegiatan mentoring sehingga tercipta suasana saling 

belajar yang akan memberikan perubahan ke titik yang lebih baik.  Dari tidak tahu 

menjadi tahu bahkan masing-masing menjadi ahli dan lebih berpengalaman.  

 

Perasaan yang mengerti dengan tujuan dan adanya kemampuan yang bersifat penuh 

arti antara mentor dan mentee adalah kunci kepada sukses organisasi dan pribadi. 

Mentoring bisa merupakan suatu alat efektif tentang adanya kebangkitan yang penuh 

arti, yang akan menghasilkan motivasi tinggi dan tujuan organisasi. 

 

Ada dua tipe kegiatan mentoring yakni yang bersifat alami dan yang direncanakan.  

Yang bersifat alami seperti melalui persahabatan, pengajaran, pelatihan dan konseling.  

Sedangkan yang direncanakan yakni melalui program-program terstruktur dimana 

mentor dan mentee itu memilah dan memadukannya melalui proses-proses yang formal.  

 

Kegiatan mentoring melibatkan seorang yang lebih bijaksana, lebih berpengalaman 

dalam menyampaikan pengetahuan mereka kepada seseorang yang kurang 

berpengalaman.   Seorang mentor mengenal betul peran apa yang akan dimainkannya.  

Bukan seperti seorang Pelatih tetapi menjadi model/panutan dalam kegiatan mentoring 

sekaligus menyampaikan nasehat ahlinya kepada mentee itu.   Hal ini merupakan suatu 

hubungan yang diberikan secara gratis dan di dalamnya terdapat dorongan, bimbingan, 

dukungan dan nasihat secara netral untuk membantu mentor dan mentee dalam 

pengembangan organisasi dan pengembangan pribadi.  Bentuk mentoring berupa 

nasehat yang berhubungan dengan praktek di tempat tugas termasuk panutan secara 

one-to-one, kelompok dan organisasi. 

 



BAB  II 

KONDISI SAAT INI 

 
Keberadaan sebuah tim kerja sangat penting dalam sebuah organisasi, karena 

dengan adanya tim, kita bisa memastikan kegiatan yang harus dikerjakan oleh 

organisasi bisa dengan segera diselesaikan dan diwujudkan. Untuk mewujudkan tim 

yang solid, tentunya mutlak butuh SDM yang baik pula kinerjanya. Organisasi yang 

berorientasi masa depan adalah organisasi yang mengutamakan human capital yang 

ditempatkan sebagai objek utama dalam pengembangan organisasinya. Human capital 

merupakan aset yang berharga bagi sebuah organisasi untuk bisa dan harus 

dikembangkan dengan baik. 

Dalam peningkatan mutu kinerja sudah tentu peran SDM (Sumber Daya 

Manusia) atau karyawan amat menentukan.    SDM atau manusia merupakan unsur 

pokok dalam suatu unit organisasi atau perusahaan, sedangkan sistem dan prosedur 

hanyalah untuk membantu SDM dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.  SDM tidak 

hanya sekadar komponen dalam produksi di samping alam, modal dan sebagainya, 

tetapi juga mempunyai beberapa keunggulan dan sifat-sifat yang amat berbeda dan 

tidak dapat disamakan dengan faktor produksi lainnya. Oleh sebab itu perlakuan 

terhadap SDM memerlukan kiat dan trik tersendiri yang harus dilakukan oleh suatu unit 

organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat dipahami karena SDM mempunyai aspek 

kejiwaan (psikologis) yang tidak akan pernah dimiliki oleh faktor produksi lainnya.  

Disamping itu ada aspek psikologis yang ada pada SDM dan perlu diperhatikan 

misalnya adalah ingin berprestasi, ingin dihargai, ingin dipuji, dan tidak ingin gagal dalam 

bekerja, serta ingin diikutsertakan dalam setiap kegiatan suatu unit organisasi atau 

perusahaan (Saydam, 2006).  

Perubahan demi perubahan mengenai kondisi SDM harus terus dilakukan. 

Perubahan tersebut dimulai dari perubahan mind set, kompetensi dan cara berpikir 

global. 

Dalam sebuah organisasi berbicara mengenai pengembangan sumber daya 

manusia, yang harus dilakukan oleh manajemen adalah selau membandingkan profile 

macthing yang diharapkan dengan keadaan sumber daya manusia yang ada.   Bila  

telah sesuai maka tinggal melakukan penempatan posisi kerja yang tepat sesuai dengan 

kemampuannya serta kebutuhan organisasinya. Bila belum sesuai, maka harus 

dilakukan sebuah personal development program.   Hasilnya nanti akan menuju pada 

kesesuain profilee macthing yang ada.   Nah setelah terjadi kesesuain dengan profil 

yang diharapkan, maka sebuah pegawai harus dimasukkan ke dalam sebuah training 



center atau yang lebih dikenal dengan badan diklat (pendidikan dan pelatihan). Diklat 

yang diberikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setiap pegawai akan mengikuti 

diklat seusai dengan design planning sebuah organisasi yang telah ditetapkan. 

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengevaluasi hasil diklat 

tersebut. Cara yang tepat adalah dengan melakukan mentoring.  Mentoring ini bisa 

dilakukan di dalam intern organisasi (atasan langsung) maupun oleh luar organisasi        

(badan diklat). Namun mentoring juga tidak hanya dilakukan sebagai langkah 

selanjutnya setelah pegawai tersebut melalukan diklat.  Mentoring juga perlu dilakukan 

pada waktu masa awal pegawai memasuki  organisasi serta pada saat pegawai 

melakukan kegiatan di dalam organsiasi tersebut. 

Jadi mentoring harus dilakukan sepanjang hayat dalam sebuah organsiasi. 

Kuncinya ada pada sebuah kegiatan mentoring yang baik yang dilakukan terhadap 

setiap pegawai.  Nah, apakah hal ini telah dilakukan dalam setiap organisasi yang ada ?. 

Dan siapakah mentor yang tepat untuk melakukan kegiatan ini agar hasilnya 

sesuai dengan apa yang menjadi harapan organisasi. 

Bagaimana cara melakukan sebuah mentoring yang baik  sehingga organisasi 

bisa berjalan sehat.  Serta bagaimana penerapan mentoring ini di dalam organisasi 

birokrasi yang ada ?  

 

 

 

 



BAB  III 
IMPLEMENTASI DAN PEMECAHAN KONSEP DENGAN KONDISIONAL 

A. Gambaran bahwa Mentor Tepat = Jalan Cepat Menuju Sukses 

Mentoring adalah sebuah pembinaan dari orang-orang yang kita anggap sudah 

ahli atau lebih senior, yang bertujuan untuk memindahkan atau mentransfer nilai-nilai 

hidup,konsep pikir dan keahlian, untuk memunculkan para ‘successor’ – penerus 

kesuksesan. 

Pada dasarnya, orang-orang yang menjadi mentor memultiplikasikan diri kepada 

orang-orang yang berada dalam pengayoman mereka, dan sebagai hasilnya, mereka 

akan bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang lebih besar dengan cepat. Tanpa 

berusaha untuk memultiplikasikan apa yang sudah kita miliki kepada orang-orang lain, 

maka apa yang kita raih akan tetap terbatas, jauh berbeda dibanding ketika kita memiliki 

successor. Dalam pengertian yang lebih spesifik, successor adalah orang-orang yang 

kita mentor, yang akan bisa mewarisi nilai-nilai, keahlian, sikap hati dan filosofi hidup 

yang sama, sehingga kita akan mampu memunculkan hasil kerja berkali-kali lipat, 

karena kita tidak lagi mengerjakannya seorang diri. 

Yang penting dalam sebuah proses mentoring bukanlah usia orang yang 

bersangkutan, melainkan keahlian dan senioritasnya dalam sebuah pekerjaan atau 

bidang tertentu. Orang yang lebih tua tidak selalu dapat dikatakan sebagai senior. Usia 

yang lebih tua tidak menentukan senioritas dalam hal kecakapan maupun kualitas kerja. 

Jadi, sebelum meminta seseorang untuk menjadi mentor bagi kita, sebaiknya kenali 

dahulu kualitas orang yang bersangkutan. Hubungan yang terbangun di antara orang 

yang mementor dan orang yang dimentor adalah hubungan yang jauh lebih dekat dari 

sekedar keprofesionalan belaka – dibutuhkan sebuah interaksi kehidupan di sini. Itu 

sebabnya, ketika kita memiliki mentor yang berlainan jenis, tanpa sungguh-sungguh 

mengenali siapa orang yang akan menjadi mentor kita, dikhawatirkan akan bisa terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan, karena interaksi kehidupan yang berlangsung secara terus 

menerus tersebut. 

Di kota besar seperti Jakarta, banyak sekali orang yang secara profesional 

menghasilkan kualitas kerja jauh melampaui orang-orang lain yang usianya lebih tua. 

Penyebabnya bukan berapa lama mereka sudah bekerja, melainkan di mana mereka 

mengenyam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, hal ini  menjadi salah satu poin yang 

sangat menentukan: apakah seseorang akan bisa memiliki keprofesionalan atau tidak. 

Memang tidak bisa disangkal bahwa rentang waktu yang dilalui seseorang dalam 

menekuni suatu pekerjaan juga ikut berperan dalam menentukan senioritas dan 



keahlian, namun pendidikan bisa menjadi salah satu by-pass atau ‘jalan pintas’ untuk 

menjadi lebih ahli dari orang-orang lain yang tidak pernah menempuh pendidikan 

apapun. 

Sebagai contoh, dalam instansi pemerintahan, ada orang-orang yang masih 

muda tetapi memiliki posisi yang lebih tinggi dari rekan-rekannya yang lebih tua, karena 

mereka telah menempuh sebuah jalur pendidikan yang membuat kemampuan berpikir, 

skill, dan keahlian mereka di atas rata-rata. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang 

secara usia jauh lebih tua dan telah menekuni pekerjaan tertentu lebih lama, namun 

lebih lambat berkembang karena mereka ‘hanya’ belajar dari proses trial and error. 

Orang yang menempuh jalur pendidikan ataupun training yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga tertentu --yang memiliki banyak tenaga pengajar ahli akan bisa 

menimba beragam ilmu dan pengalaman, sehingga secara otomatis akan lebih ‘kaya’ 

dalam pengetahuan dan wawasan, dibanding seseorang yang hanya belajar melalui trial 

and error. Jadi, dalam proses mentoring, yang terpenting bukanlah faktor usia, 

melainkan keahlian, kapasitas, dan kematangan orang yang bersangkutan. 

Sebagai contoh, apabila kita ingin menekuni satu jenis pekerjaan tertentu, yang 

perlu kita lakukan adalah melakukan pengamatan dan mencari orang yang terbaik di 

area tersebut, kemudian meminta kesediaan orang itu untuk mementor kita. Tentang 

berapa banyak mentor yang dibutuhkan, itu relatif. Jika kita bisa mendapatkan seorang 

mentor yang bagus, maka itu sudah lebih dari cukup, dibandingkan memiliki beberapa 

mentor sekaligus yang kadangkala mempunyai pertimbangan, pemahaman, 

pengalaman, bahkan nilai-nilai hidup dan konsep pikir yang ‘bertabrakan’ dengan kita, 

karena efeknya akan sangat buruk bagi kita yang dimentor. 

Pengertian mentoring sesungguhnya jauh melampaui pemindahan keahlian 

dalam jangka pendek belaka, jadi kita perlu mengingat bahwa hubungan yang kita miliki 

dengan mentor adalah sebuah hubungan yang berkaitan dengan kehidupan. Itu 

sebabnya, salah satu aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mencari 

seorang mentor adalah seberapa besar visi yang ia miliki ketika ingin mengerjakan 

sesuatu, karena ketika kita dapat mengenali apa yang ada di balik hati atau pikiran calon 

mentor tersebut, kita akan bisa membangun sebuah hubungan yang sifatnya life-time 

relationship. Untuk itu, kita harus kembali kepada tujuan sejati mentoring seperti yang 

sudah disebutkan di awal, yaitu untuk memindahkan nilai-nilai hidup,konsep pikir dan 

keahlian, yang pada akhirnya akan membangkitkan kita sebagai successor atau penerus 

kesuksesan dari sang mentor. Karenanya, istilah mentoring ini perlu kita bedakan 

dengan  pelatihan, karena pelatihan sifatnya singkat, sedangkan mentoring bersifat 

jangka panjang dan memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari hal-hal yang bersifat 

pribadi atau untuk kepentingan sesaat belaka. 



Apabila kita sudah menemukan mentor yang tepat, hal pertama yang harus 

diperhatikan adalah, kita perlu belajar menghargai sang mentor sebagai orang yang 
memang sudah ahli di bidangnya, sehingga kita mempercayai apapun yang 

disampaikan sang mentor sebagai ‘sumber input’ dalam hidup kita – sebagai tolok ukur 

dari apa yang benar/tidak benar, apa yang boleh/tidak boleh kita lakukan. 

Yang kedua, kita juga perlu membuka diri dan memiliki keinginan untuk 
belajar, karena tanpa mau belajar dan berubah, kita justru akan membuat sang mentor 

frustrasi dan menghambat proses mentoring itu sendiri. 

Yang ketiga, kita perlu memiliki keinginan atau kerelaan untuk mengadopsi 

semua nilai hidup, konsep pikir, gaya hidup, bahkan filosofi sang mentor, dan 

menerapkannya dalam hidup kita. Karena itu, sebelum kita memilih orang yang akan 

menjadi mentor kita, kita perlu mengenali kriteria seorang mentor yang baik. Tanpa 

seorang mentor yang baik, kita justru akan mengadopsi nilai-nilai, konsep pikir dan 

filosofi hidup dari orang-orang yang hanya akan mencelakakan kita di kemudian hari. 

Bayangkan jika orang-orang seperti Hitler kita minta untuk menjadi mentor, dunia akan 

celaka karena akan lahir banyak Hitler yang lain. Begitu juga pada masa-masa sekitar 

tahun ’65 ketika partai komunis sedang terus mencoba untuk menanamkan 

pengaruhnya di Indonesia, mereka mencoba me’mentor’ banyak orang dengan 

menanamkan nilai-nilai dan filosofi yang mereka miliki kepada orang-orang yang mereka 

percayai akan bisa melanjutkan perjuangan mereka di kemudian hari. Hasilnya, ketika 

partai komunis di Indonesia dihapuskan, pemerintah harus menelusuri siapa-siapa saja 

yang sudah sempat direkrut dan dimentor, karena kalau orang-orang tersebut tidak 

‘dipotong’, di kemudian hari mereka pasti akan muncul lagi dan kali ini lebih 

membahayakan. 

Sebaliknya, jika kita melihat dari sisi positifnya, orang-orang yang menemukan 

seorang mentor yang baik dan memiliki visi jauh ke depan dan berguna bagi masyarakat 

dan bangsa, akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia, karena sebagaimana 

sang mentor mendedikasikan hidupnya bagi kemajuan kota dan bangsanya, orang-

orang yang dimentor ini pun pasti akan mulai mewarisi sikap hati dan nilai-nilai yang 

sama 

Untuk memilih mentor yang tepat, pertama-tama, gunakan insting Anda untuk 

memastikan Anda mulai menemukan orang yang cocok untuk dijadikan mentor. 

Belajarlah untuk menganalisa dan mengamati kehidupan calon mentor tersebut, 

sehingga dengan berbagai pertimbangan kita bisa memutuskan bahwa inilah orang yang 

paling cocok. 

Kita perlu belajar melihat dan mengenali bagaimana kehidupan sehari-hari sang 

calon mentor, karena mau tidak mau, keberadaan kita pun akan sangat dipengaruhi oleh 



keberadaan dan kehidupan sehari-hari mentor kita. Jika kita memilih mentor yang keliru, 

maka keruwetan hidup yang selama ini dialami oleh sang mentor cepat atau lambat juga 

akan mulai masuk dalam hidup kita. Itu sebabnya kita sangat perlu belajar mengamati 

dan mengambil keputusan berdasarkan kemantapan hati. 

Sebaiknya jangan terburu-buru dalam memilih seorang mentor. Sama seperti 

ketika kita mencari pasangan hidup, kita perlu belajar mengenali orang yang 

bersangkutan terlebih dahulu, mengamati kehidupannya, mengetahui bagaimana dia 

bergaul dengan keluarga dan anak-anaknya, dan menimbang apakah yang kita lihat itu 

masih bisa ditoleransi dan kita harapkan untuk juga terjadi dalam hidup kita. Jika apa 

yang kita lihat dari hidup sang calon mentor membuat kita tidak ingin mengalami hal 

yang sama dengan yang ia alami, maka kita perlu membuat pertimbangan-pertimbangan 

yang lebih mendalam sebelum kita memilih orang yang bersangkutan sebagai mentor. 

Mungkin sebaiknya kita tidak memilih dan menyebut orang tersebut sebagai mentor, tapi 

kita bisa meminta orang yang bersangkutan sebatas melatih kita untuk memiliki keahlian 

yang sama dengan yang ia miliki. Karena sekali lagi, dalam sebuah mentoring, 

hubungan yang ada tidak hanya didasarkan pada keprofesionalan kerja belaka; akan 

tiba waktunya hubungan tersebut mulai memasuki aspek-aspek kehidupan sehari-hari – 

sesuatu yang sifatnya pribadi. Jadi, jika orang yang kita sebut sebagai mentor ternyata 

memiliki filosofi hidup yang membuat hubungan dalam keluarganya kurang harmonis --

bahkan mengalami kegoncangan-- cepat atau lambat filosofi hidup itu akan mulai 

‘tertular’ dalam hidup kita dan kita akan mengalami hal yang sama dengan yang 

dialaminya. 

Kita harus melihat sampai sejauh mana seorang calon mentor bisa dipercaya. 

Karena itu, apabila Anda ingin mencari seorang mentor, hal pertama yang harus Anda 

lihat adalah nilai-nilai hidup yang ia miliki – apakah ia bisa dipercaya, punya integritas, 

hidup oleh ikatan janji/covenant ataukah ia tipe orang yang hanya mencari keuntungan 

sesaat. Ketika kita mendapati bahwa ia bisa dipercaya dan perjalanan 

keprofesionalannya membuktikan bahwa ia memiliki keahlian yang kita butuhkan, maka 

kita sesungguhnya sudah menemukan seorang ‘partner seumur hidup’. 

Memang, mentor yang sejati tidak mudah untuk ditemukan, apalagi di jaman 

sekarang di mana kebanyakan orang tidak lagi berjalan berdasarkan ikatan janji 

melainkan dengan mudah berpindah jika hubungan yang ada ternyata tidak lagi 

menguntungkan. Karena itu, jika Anda telah menemukan orang-orang yang memiliki 

nilai-nilai hidup yang layak untuk diteladani, keluarga yang sehat dan harmonis, 

keprofesionalan kerja yang patut diacungi jempol, dan dia sendiri membuka dirinya untuk 

melatih orang-orang lain dan menularkan keahlian yang dia miliki, sesungguhnya Anda 

telah menemukan orang yang sangat tepat. 



Mentoring adalah sesuatu yang sifatnya lifetime, jadi diharapkan kita semua 

mulai bisa memahami konsep atau arti sesungguhnya dari mentoring. Itu sebabnya, 

hubungan dalam mentoring lebih seperti hubungan kekeluargaan hubungan antara 

ayah dengan anak jadi sehingga merupakan sesuatu yang wajar apabila kita mulai 

menunjukkan balas jasa/ucapan terima kasih kita setelah sang mentor mengerjakan 

tugasnya dalam mementor kita dan membawa kita meraih keberhasilan. 

Sama seperti hubungan anak dengan orangtua, karena apa yang telah 

diinvestasikan oleh orangtua dalam hidup anak, maka sudah sewajarnya jika si anak 

melakukan sesuatu untuk membahagiakan mereka dan membuat mereka merasa 

bangga dengan keberadaan si anak. Demikian pula dalam proses mentoring, ketika 

orang-orang yang dimentor telah meraih kesuksesan yang luar biasa, adalah sesuatu 

yang wajar jika orang-orang yang dimentor ini mulai menunjukkan balas jasanya; 

membuat orang yang mementor merasa bangga atas apa yang sudah diraih oleh orang-

orang yang dimentor tersebut. Jadi, balas jasa ini sebenarnya harus muncul dari hati 

yang terdalam, karena kita sangat bersyukur dan menghargai apa yang sang mentor 

sudah investasikan dalam hidup kita sehingga kita bisa meraih kesuksesan seperti 

sekarang. 

Apabila sebagai orang yang dimentor kita bisa menjadi lebih baik dari 

sebelumnya, bahkan menjadi lebih unggul dari sang mentor, hal itu akan menjadi suatu 

kebanggaan tersendiri bagi sang mentor. Belum lagi jika di hadapan orang banyak, 

orang yang dimentor ini menceritakan tentang apa yang telah dilakukan sang mentor 

sehingga membuat dirinya menjadi seperti sekarang; itu jauh melebihi uang atau materi 

yang dapat diberikan kepada sang mentor. Tetapi lepas dari apa yang telah diberikan, 

apakah dalam bentuk pujian ataupun materi, lakukanlah kepada sang mentor apa yang 

Anda ingin terima dari orang-orang yang Anda mentor di kemudian hari. 

Mentoring adalah suatu hubungan yang bersifat ‘blending life’ atau interaksi 

kehidupan sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, akan jauh lebih baik jika 

kita memiliki seorang mentor yang dekat dengan kita, di mana kita bisa bertemu dan 

berinteraksi secara langsung setiap waktu, dan mengamati kehidupan dan keluarganya 

dari dekat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa dimentor oleh orang-orang yang jauh, 

karena kita tetap bisa belajar berinteraksi dengan sang mentor melalui berbagai macam 

cara. Sekarang ini dunia sudah menjadi semakin ‘kecil’ berkat adanya teknologi. Kita 

bisa melakukan teleconference dengan orang-orang yang ada di belahan dunia lain, 

menggunakan sarana e-mail atau telepon untuk tetap membangun hubungan dengan 

sang mentor.  Memang  secara otomatis ada biaya tambahan yang harus kita keluarkan. 

Komunikasi adalah kata kunci yang paling penting apabila kita ingin mendapatkan hasil 

yang maksimal dari kegiatan mentoring. 



Apabila kita telah meminta kesediaan seseorang untuk mementor kita, artinya 

apapun yang ia sampaikan harus kita lakukan. Jika kita memilah-milah, kita hanya 

mengikuti apa yang dikatakan sang mentor dalam aspek A, tapi tidak dalam aspek B, 

kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.  Itu sebabnya dalam memilih seorang 

mentor, kita harus mencari seseorang yang sudah bisa berfungsi seperti ‘cetakan’, 

sehingga kehidupannya itu bisa ‘dicetakkan’ atau diterapkan sepenuhnya ke dalam 

hidup kita.   

Pastikan Anda mulai membuka mata dan telinga selebar-lebarnya dan belajarlah 

menemukan seorang mentor sejati dalam hidup Anda, maka Anda pun akan menjadi 

orang-orang yang sangat sukses dan berguna, bukan hanya bagi diri sendiri dan 

keluarga, tapi juga bagi masyarakat dan bahkan bangsa ini. Dengan menemukan 

seorang mentor, Anda telah menemukan kunci menuju kesuksesan sejati. 

 

 

B. IMPLEMENTASI  
 

Organisasi yang terus bertumbuh adalah organisasi yang secara terus menerus 

perlu menemukan kembali dirinya (mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan-

perubahan yang berkembang) dan mau mendengarkan pelanggan dan pemangku yang 

berkepentingan lainnya. Menciptakan perubahan-perubahan yang perlu dapat 

melibatkan suatu cakupan luas dari program-program dan prakarsa-prakarsa seperti 

perubahan kultur/budaya, proses rancang bangun, benchmarking, manajemen mutu 

total, kelurusan nilai-nilai, dan sebagainya.   Apa yang ada dari semuanya ini adalah 

bahwa agar berhasil mereka harus disertai oleh perubahan perilaku pimpinan organisasi 

khususnya para pimpinan senior.  Pimpinan Senior disini adalah yang harus menjadi 

mentor sedangkan staf dibawahnya yang menjadi mentee dan hal ini merupakan  salah 

satu bentuk  intervensi yang sengaja dirancang untuk mendukung perubahan pola 

perilaku.   Kebanyakan pasti setuju bahwa mentee itu akan banyak menerima manfaat-

manfaat yang besar dari seorang mentor.  Oleh karenanya berikut ini disajikan 

implementasi dan pemecahan konsep dengan kondisional dalam kegiatan mentoring. 

 

Syarat-syarat untuk bisa kita jadikan sebagai Mentor :  
 

1.  Bisa dipercaya 

Sangat mutlak, karena tidak mungkin kita membicarakan mengenai pekerjaan kita 

kepada orang yang tidak bisa dipercaya, yang akan terjadi bukanlah pemecahan 

masalah justru sebaliknya. 



 

2.  Memiliki ” Respect ” 

Mentor dalam hal ini harus telah mencapai suatu keberhasilan tertentu yang 

membuat kita ” Respect ”.   Sebagai contoh, kalau kita seorang marketing, mentor 

kita idealnya juga orang maketing yang berprestasi lebih baik dari kita. 

 

3.  Memiliki ” Knowledge ” yang lebih baik 

Kita memerlukan mentor yang bisa memberikan pendapat, ide dan solusi sekaligus 

dalam satu paket, kalau mentor kita memiliki knowledge yang tidak lebih baik dari 

kita, itu namanya setali tiga uang alias sami mawon. Mentor ini harus memiliki 

knowledge yang luas bahkan juga pengetahuan lain-lain diluar dari bidang kita 

karena hal ini juga akan memicu munculnya ide-ide segar, kreativitas dan otomatis 

meningkatkan knowledge kita juga. 

 
4.  Memiliki ” Skill ” yang lebih baik 

Bagaimana mentor mengajarkan kepada kita atau memberikan pendapat dan solusi 

kalau ” Skill ” atau keahlian yang dimiliki sama atau bahkan lebih buruk dari kita ?. 

Suatu hal yang mustahal kata pelawak Asmuni, yang terjadi bukan ia yang jadi 

mentor justru kita yang jadi mentor, lebih parah lagi adalah timbulnya persetujuan 

terhadap masalah yang kita hadapi yang bersifat negatif. 

 

5.  Memiliki Semangat Tinggi (self-motivated) 
Semangat sangat penting dan bersifat menular seperti virus. Kalau mentor kita 

memiliki semangat tinggi otomatis akan membangkitkan semangat kita. Ciri-ciri dari 

mentor seperti ini adalah kalau kita perhatikan keseharian mereka sepertinya selalu 

tersenyum dan tidak punya masalah. 

 

6.  Memiliki Sikap Mental Positif (SMP) 
Positive Thinker penting yang akan menghasilkan Positive Attitude, itulah yang 

dimaksud dengan Sikap Mental Positif (SMP). Jadi Mentor mutlak harus memiliki       

SMP agar ia bisa melihat secara jelas/jernih (crystal clear) dan obyektif terhadap 

aktifitas yang kita lakukan sehingga bisa memberikan coaching dengan tepat. Orang-

orang yang memiliki SMP selalu optimis bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih 

baik, bisa melihat adanya solusi dalam setiap masalah.  



7.  Memiliki Sikap Empathy 

Sering kali kita salah kaprah dalam membedakan yang mana Simpathy dan mana 

Empathy. Simpathy merupakan sikap persetujuan terhadap suatu hal (sebagian 

besar masalah) tanpa ada solusi, contoh apabila ada teman kita mengeluh soal 

pekerjaannya yang membuat ia tertekan dan sikap kita menyetujui bahwa memang 

demikian adanya dan ikut larut secara emosional. Sedangkan Empathy lebih kepada 

pemahaman kita terhadap masalah yang dihadapi oleh orang lain dan berusaha 

memberikan suatu saran menuju jalan keluar / solusi serta tidak menjadikan suatu 

masalah yang dihadapi sebagai suatu tantangan bukan hambatan.  

 

8.  Peduli (caring) 
Seseorang bisa kita jadikan sebagai mentor kalau ia memiliki kepedulian terhadap 

orang lain (people oriented).  Karena ia harus mau banyak mendengar dan berbagi 

kepada orang lain.  Rata-rata para pemimpin dunia adalah orang-orang yang people 

oriented dimana mereka juga mempunyai mental melayani bukan sebaliknya, 

sehingga para pemimpin dunia banyak dijadikan mentor oleh orang-orang yang 

sukses.  

 

9.  Decision Maker 

Seorang mentor dituntut untuk bisa mengambil suatu keputusan terhadap suatu 

solusi yang disarankan kepada kita.  Mentor tidak seharusnya memiliki sikap ragu-

ragu, ia harus tegas dalam pengambilan keputusan dan hal ini akan sangat 

membantu kita. 

 

Jadi pada dasarnya kita semua secara tidak sadar telah melakukan mentoring dan 

memiliki sikap sebagai mentor, tetapi apakah mentor kita memiliki semua persyaratan 

diatas atau tidak. Akan jauh lebih baik kalau kita memiliki mentor dengan persyaratan 

seperti diatas, yang akan membantu kita mencapai sukses lebih cepat.  

Apa yang dapat ditawarkan oleh mentor bagi mentee  

• Ketrampilan dan pengetahuan yang baru  

• Pengalaman dalam organisasi 

• Iklim yang mendukung untuk mengevaluasi sukses dan kegagalan  

• Kesempatan berhubungan dalam jaringan kerja  

• Menerima dorongan dan dukungan  

• Mendapatkan pengakuan bagi keberhasilan  



• Mengembangkan cara pandang yang baru dan berbeda  

• Mendapatkan asistensi dengan gagasan-gagasan  

• Menerima nasehat dan petunjuk dari sumber yang obyektif  

• Menerima reasuransi atau dukungan pendapat.  

 Apa manfaat program mentoring bagi mentor 

• Memperluas ketrampilan dan pengetahuan mereka sendiri  

• Membantu menemukan kembali prinsip-prinsip dan praktek prektek dasar dalam 

organisasi 

• Mengembangkan lebih jauh lagi ketrampilan diri dalam pengajaran, konseling dan 

kemampuan mendengarkan  

• Memungkinkan mereka untuk mendemonstrasikan ketrampilan tambahan dalam 

mengembangkan individu lain  

• Memperluas jaringan kerja profesional dan personal mereka  

• Meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan  

• Meningkatkan kesadaran mereka akan kebutuhan masyarakat lokal  

• Pemahaman yang lebih baik akan berbagai kebutuhan motivasi dan kefrustasian 

orang dalam organisasi  

• Membantu memperbaiki kesehatan ekonomi masyarakat lokal.  

Peran dan tanggung jawab mentor 

Dalam program yang Spesifik 

• Adanya pelaporan secara berkala kepada semua yang terkait tentang 

perkembangan pribadi, kegiatannya (tupoksi dan hasil) dan hubungan dengan 

mentor.  

• Bekerja dengan karyawan potensial untuk menciptakan rencana aksi bagi 

pengembangan profesional dan individu mereka.  

• Menyediakan waktu minimum 5 jam / bulan untuk mentee.  

Dalam bisnis yang spesifik 

• Mendorong karyawan potensial untuk mengembangkan potensi mereka secara 

penuh  

• Membimbing karyawan potensial agar dapat melalui berbagai tahapan yang berbeda 

dalam organisasi 

• Menolong perencanaan, pertumbuhan dan pengembangan kinerja organisasi. 



• Membantu karyawan potensial untuk memahami kebutuhan yang harus 

ditindaklanjuti dan memberi berbagai saran tentang cara pencapaiannya.  

• Membantu mengevaluasi perencanaan dan keputusan karyawan potensial.  

• Membantu pengusaha muda mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang 

berbeda dan memilih yang kiranya paling efektif.  

Untuk nasehat umum 

• Memberikan dukungan dan nasehat yang rahasia dan tidak memihak  

• Memberikan berbagai kesempatan membangun jaringan kerja dan menunjukan 

kepada karyawan potensial berbagai pilihan alternatif dan kesempatan dalam 

komunitas atau suatu kelompok. 

• Mentransfer pengalaman dan pengetahuan organisasi untuk mempercepat 

pembelajaran si karyawan potensial 

• Menyediakan informasi, pedoman, komentar-komentar yang konstruktif  

• Membantu dalam pengelolaan hambatan yang mungkin mengancam pencapaian 

tujuan organisasi mereka  

• Bersama karyawan potensial, mengembangkan dan merevisi daftar kompetensi yang 

dibutuhkan demi keberhasilan dan pengembangan kinerja organisasi, serta 

pengembangan pribadi karyawan potensial.  

Untuk dukungan emosional 

• Bersikap proaktif dalam melakukan kontak dengan karyawan potensial. 

• Menyediakan dukungan, dorongan dan bimbingan dalam sikap yang profesional dan 

bersahabat, dan bebas dari penilaian pribadi yang subjektif kepada karyawan 

potensial. 

• Berbagi pengalaman dan mendengarkan  

• Memainkan peran sebagai teman, guru, orangtua atau fasilitator  

• Bertindak sebagai dewan pendukung bagi ide-ide baru  

• Selalu melakukan tindakan yang berpihak pada kepentingan karyawan potensial 

• Mencari bantuan dari adanya mentor lain (dalam hal ini Pimpinan yang lebih tinggi, 

orang yang lebih berpengalaman atau konsultan mentoring) apabila karyawan 

potensial menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan 

pengalaman dan/atau keahlian seorang Mentor.  



Untuk kegiatan monitoring umum 

• Menyoroti perkembangan berbagai masalah atau ketidak berlanjutan komitmen, dan 

menolong karyawan potensial untuk mengatasinya. 

• Memonitor perkembangan kinerja dan memberikan nasehat yang relevan dalam 

organisasi. 

• Menolong untuk mengidentifikasi berbagai kesulitan potensial dalam organisasi yang 

tidak diketahui oleh karyawan potensial. 

• Perlu format model reporting yang umum.  



BAB  IV 
PENUTUP 

 
Salah satu hal yang berharga dalam dunia karir seseorang dan organisasi dapat 

dipengaruhi oleh adanya kegiatan mentoring.   Kegiatan mentoring yang dilakukan 

secara terprogram akan  membantu ke arah pengembangan dan pencapaian tujuan 

suatu organisasi.   Hubungan-hubungan yang dibangun antara mentor dan mentee akan 

membuat suatu organisasi itu berkinerja tinggi. 

Jadi nilai-nilai kunci yang harus ada dalam sebuah proses mentoring adalah : 

1. Transfer nilai 

2. Melibatkan emosi 

3. Komitment  dengan kedisiplinan yang kuat 

4. “ Succescor “ 

 

 

 


