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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT,
karena atas izin-Nya jugalah kami dapat menyelesaikan buku yang
berjudul ”Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perkembangan
Global”.

Buku

Manajemen

Sumber

Daya

Manusia

dan

Perkembangan Global ini disusun berdasarkan penggunaan sumber
daya

global

untuk

memandang

batasan

geografis.

Bidang

manajemen global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan yaitu :

Manajemen SDM Global menekankan manajemen lintas
budaya (cross-cultural management) yaitu melihat perilaku manusia
dalam organisasi dari persepektif internasional. Dikembangkan dari
hubungan industri al komperatif dan literatur-literatur manajemen
SDM dan berusaha utnuk menggambarkan, membandingkan dan
menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Berusaha untuk
memberikan focus pada aspek manajemen SDM di perusahaanperusahaan multinasional.
Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perkembangan
Global sebagai pengaruh yang mempengaruhi (interplay) diantara
ketiga dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan
negara-negara operasi. Dalam terminology luas , manajemen SDM

iii

global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama

seperti MSDM

domestik.

Buku Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perkembangan
Global ini menggambarkan MSDM gloal dalam 3 dimensi yang
meliputi:
1. Aktivitas-aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga
kerja , alokasi dan pemanfaatan (ketiga aktivitas luas ini dapat
dengan mudah diperluas kedalam enam aktivitas SDM)
2. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitasaktivitas MSDM internasional meliputi : negara tuan rumah(hostcountry), dimana sebuah cabang dapat ditempatkan, negara
asal(home country), di mana perusahaan itu memiliki kantor
pusat dan negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber
tenaga kerja modal dan input lainnya.
3. Tiga kategori karyawan dalam perusahaan multinasional:
karyawan negara tuan rumah, karyawan negara asal, dan
karyawan negara ketiga.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis, bila ada
kritik dan saran dari pembaca akan kami terima dengan senang hati.
Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua, istri,
dan anak-anak tercinta atas dukungannya, seterusnya terima kasih
untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa

iv

moril maupun materil agar terwujudnya buku ini. Semoga apa yang
telah kami terima dari semua pihak, mudah-mudahan mendapat
imbalan dari Allah Subhanahuwataala dan menjadi amal baik bagi
kita semua, amin yarobbil’alamin.

Tim Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Perkembangan Global
Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM (Human
Resources Management) adalah bagian dari fungsi manajemen.
Jikalau manajemen menitikberatkan ‘bagaimana mencapai tujuan
bersama dengan orang lain’, maka MSDM memfokuskan pada
“orang” baik sebagai subyek atau pelaku dan sekaligus sebagai obyek
dari pelaku. Jadi bagaimana mengelola orang-orang dalam organisasi
yang direncanakan (planning), diorganisasikan (organizing),
dilaksanakan (directing) dan dikendalikan (controlling) agar tujuan
yang dicapai organisasi dapat diperoleh hasil yang seoptimal
mungkin, efisien dan efektif.
Hal yang menarik lagi manusia sebagai makhluk yang unik
dibandingkan dengan makhluk lain di dunia ini karena memiliki
keinginan individual, keinginan kelompok atau keinginan dalam
kelompok-kelompok dalam wujud yang lebih besar (organisasi)
melakukan interaksi dan kerjasama yang melahirkan berbagai
fenomena yang menarik untuk dikaji dan dipelajari dalam sumber
daya manusia. Jadi, wajar bahwa MSDM merupakan manajemen inti
yang menggerakkan organisasi sehingga suatu wadah organisasi baik
yang berorientasi laba (profit organization) maupun organisasi yang
berorientasi nirlaba (non-profit organization) menjadi ‘hidup” dan
dinamis sesuai karakter manusianya sehingga organisasi tetap eksis
dan memiliki kinerja yang dapat dinikmati oleh anggota-anggota
dalam organisasi itu maupun memberi manfaat bagi masyarakat di
sekitarnya.
Perkembangan global secara langsung dan tidak langsung
memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya.
Budaya global berinteraksi dengan budaya regional, nasional,
organisasi dan fungsi-fungsi organisasi termasuk sikap dan perilaku
individu di dalamnya sehingga perubahan global juga dapat direspon
dan mempunyai hubungan dan pengaruh dengan aktivitas manusia
dalam organisasi. Perkembangan global memiliki pengaruh yang besar
terhadap perkembangan ilmu MSDM karena pada dasarnya memang
perubahan itu terjadi pada segenap manusia yang selama ini berada
dalam organisasi-organisasi. Perubahan merupakan fenomena yang
tidak mungkin dihindari, tetapi bagaimana SDM dapat memanfaatkan
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perubahan bagi kepentingan organisasi dan anggota-anggota di
dalamnya. Jika tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan
yang terjadi maka organisasi akan menjadi ‘status quo’ yang berakhir
pada pengurangan bahkan pemusnahan organisasi di masa yang akan
datang.
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan MSDM
adalah kecenderungan-kecenderungan yang mencakup keragaman
angkatan kerja, teknologi, globalisasi, dan perubahan dunia jabatan
dan kerja (Gary Dessler, 1997,h.6). Keragaman angkatan kerja akan
terus berubah secara dramatis akan lebih beragam seperti angkatan
kerja wanita, kelompok minoritas, para pekerja manula memasuki
dunia kerja. Perubahan teknologi akan terus menggeser pekerjaan dari
suatu tempat ke tempat lain dan berperan besar dalam meningkatkan
produktivitas, berkurangnya tenaga kerja buruh kasar ke tenaga kerja
ahli, lingkungan yang semakin kompetitif serta menyusutnya peranan
hirarki. Globalisasi adalah kecenderungan perusahaan/organisasi
untuk memperluas penjualan atau manufakturing mereka ke pasar
baru di luar negeri. Akibat proses globalisasi menimbulkan tren
dalam dunia kerja dalam aspek teknologi yang akhirnya melahirkan
dunia jabatan dan kerja. Kita bisa melihat perangkat dan peralatan
kantor bermunculan seperti mesin fax, fotokopi, mesin cetak,
komputer personal (PC), internet, chatting, facebook, laptop, hand
phone, blackberry yang semakin kuat mempengaruhi perubahan SDM
dalam organisasi.
Globalisasi dan perdagangan dunia merupakan dua arus yang
saling mempengaruhi atau memperkuat satu dengan yang lainnya,
yang sekarang sedang menghadang dunia dan kedua arus tersebut
akan semakin kuat pada masa yang mendatang, seiring dengan
kemajuan teknologi serta peningkatan pendapatan per kapita dan
penambahan jumlah penduduk dunia. (Tulus T.H.Tambunan, 2004).
Globalisasi ekonomi diartikan sebagai suatu proses dimana semakin
banyak negara di dunia yang terlibat langsung dengan kegiatan
ekonomi atau produksi dunia. Proses globalisasi ekonomi adalah
perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau
struktural, dan perubahan ini semakin kuat dengan berlangsungya juga
proses perdagangan dunia. Munculnya dua arus ini yang mengubah
tatanan perekonomian dan perdagangan dunia jelas akan berpengaruh
sangat kuat terhadap setiap negara, terutama yang menerapkan
kebijakan perdagangan bebas atau ekonomi terbuka. Pengaruh
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tersebut tidak hanya pada kegiatan produksi di dalam negeri, tetapi
juga pada aspek-aspek kehidupan masyarakat sehari-hari.
Globalisasi menurut Thomas I.Friedman dalam Hendra Halwani
(2005) mempunyai tiga dimensi : Pertama, dimensi idea atau
ideology, yaitu kapitalisme, termasuk seperangkat nilai lain yang
menyertainya yaitu falsafah individualisme, demokrasi dan HAM.
Kedua, dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas dengan seperangkat tata
nilai lain yang harus membuka kesepakatan terbukanya arus barang
dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Ketiga, dimensi teknologi,
khususnya teknologi informasi, yaitu akan terbuka batas-batas negara
sehingga negara makin tanpa batas (bordless country).
Tren yang paling besar mencakup pergeseran dari industri
manufaktur ke industri jasa. Industri jasa sangat pesat meliputi jasa
makanan yang serba instant, industri eceran, konsultasi, pendidikan
dan pengajaran maupun bidang jasa konsultan hukum, dan seterusnya.
Perubahan mendasar yang kedua mengenai semakin besarnya peran
pekerjaan pengetahuan dan modal manusia (human resource capital).
Penekanan para spesialis pada organisasi seperti yang dinyatakan oleh
Peter F. Drucker adalah semakin besarnya peran pengetahuan dan
modal manusia yaitu penekanan pada pengetahuan, pendidikan,
pelatihan, keterampilan, dan keahlian manusia dengan mengorbankan
modal fisik seperti peralatan, mesin dan pabrik secara fisik. Kekuatan
otak semakin dominan dalam SDM. Organisasi tidak akan lepas dari
hak paten, proses, keterampilan manajemen, informasi tentang
pelanggan dan pemasok. Jadi pengetahuan adalah modal intelektual
yang semakin dibutuhkan SDM di masa yang akan datang.
Tantangan MSDM menurut Mathis dan Jackson (2006,h.46)
adalah lingkungan yang mempengaruhi perubahan yang signifikan
sebagai berikut :
a.Perubahan ekonomi dan teknologi
b. Ketersediaan dan kualitas angkatan kerja
c.Pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap
d. Persoalan demografi
e.Penyeimbangan pekerjaan/keluarga
f. Penyusunan ulang organisasional dan merger/akuisisi
1.2

Mengapa Mempelajari Manajemen Sumber Daya Manusia
Mengapa kita harus mempelajari Manajemen Sumber
Daya Manusia di dalam suatu organisasi ? Pertama, untuk
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menggali potensi manusia dalam organisasi sehingga dapat
dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kedua, manusia sebagai
makhluk sosial yang unik harus menjadi fokus perhatian terhadap
keinginan (wants) dan kebutuhannya (needs) yang harus dipenuhi.
Ketiga, manusia memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang
diinginkan melalui jalur karir yang ditempuhnya. Keempat,
organisasi adalah kumpulan orang-orang. Kesuksesan orang-orang
di dalamnya haruslah sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin
dicapai. Kelima, organisasi dibentuk bukan hanya dalam jangka
pendek, melainkan dalam jangka panjang sehingga kebutuhan
SDM harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan
dikendalikan secara efektif.
Pentingnya MSDM menurut Fischer, et.al (1993.h.19)
mencakup berbagai kegiatan yaitu :
a. Staffing/Human Resource Planning : Perencanaan Sumber
Daya Manusia.
b. Organization/Employee Development : Pengembangan
Pegawai/Organisasi.
c. Compensation/Employee Relations : Hubungan Pegawai atau
Karyawan/Kompenasi.
d. Employee Support : Dukungan Pegawai.
e. Legal Reqruitments/Compliance : Rekrutmen Legal/Keluhan.
f. Labor/Union Relations : Serikat/Organisasi Buruh
g. Policy Adherence : Kebijakan
h. Administrative Services : Pelayanan Administrasi.
Peran MSDM menurut Mathis dan Jackson (2006,h.57)
dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1.1. Tinjuan Peran MSDM
Tinjauan
Peran
Peran
Administratif
Operasional dan
Penasehat
Fokus
Pemrosesan
Dukungan
administratif dan
operasional
penyimpanan
mewakili karyawan
catatan
Pemilihan Jangka pendek
Jangka menengah
Waktu
(kurang dari 1
(1-2 tahun)
tahun)
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Peran Strategis

Seluruh
organisasi

Jangka panjang
(2-5 tahun)

Aktivitas
Khusus

 Memberikan
tunjangan
karyawan
 Memberikan
orientasi
karyawan baru
 Memberikan
kebijakan dan
prosedur SDM
 Mempersiapkan
laporan
pekerjaan yang
sama.

 Mengatur
programprogram
kompensasi
 Merekrut dan
menyeleksi
lowongan
sekarang ini
 Mengadakan
pelatihan
keselamatan
 Menyelesaikan
keluhan-keluhan
karyawan
 Mengemukakan
kekhawatiran
karyawan

 Mengevaluasi
tren dari
persoalan
angkatan kerja
 Terlibat dalam
perencanaan
pengembanga
n angkatan
kerja
masyarakat
 Membantu
restruktrisasi
dan
perampingan
organisasi
 Menganjurkan
merger dan
akuisisi
 Merencanakan
strategi
kompensasi

Sumber : Mathis dan Jackson (2006,h.57)
MSDM memberikan kontribusi efectivitas organisasi yang
mencakup sebagai berikut (Jhon Ivancevich, 2007,h.10) :
a. Membantu organisasi dalam mencapai tujuan
b. Memperkerjakan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja secara
efisien.
c. Memenuhi organisasi dalam hal pegawai yang terlatih dan
termotivasi.
d. Meningkatkan kepuasan kerja pegawai secara penuh dan
aktualisasi diri.
e. Mengkomunikasikan
kebijakan
SDM
kepada
semua
pegawai/karyawan.
f. Membantu dalam memelihara kebijakan etika dan perilaku
tanggung jawab sosial.
g. Mengelola perubahan terhadap keunggulan yang saling
menguntungkan dari individu, kelompok, perusahaan dan
masyarakat.
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1.3 Manajamen Sumber Daya Manusia Dan Organisasi
Sampai sejauh mana peran MSDM dalam organisasi ? Fungsifungsi manajemen dalam organisasi sekurang-kurangnya meliputi
aspek manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi dan
operasi, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. MSDM
adalah salah satu fungsi utama dari organisasi tersebut. Mengapa
demikian ? karena di dalam fungsi-fungsi lain tersebut tidak akan bisa
berjalan tanpa adanya peran dari SDM yang memiliki kualitas yang
diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu.
Gratton dalam Mullins (2005, hal.747) menyatakan 4 (empat)
proposisi dasar yang ada kaitannya dengan organisasi yaitu :
a.Therea are fundamental differences between people as an asset
and the traditional asset of finance or technology.
(terdapat perbedaan yang mendasar antara orang sebagai asset
dan asset tradisional dari keuangan atau teknologi)
b. An understanding of these fundamental differences creates as a
whole new way of thinking and working in organizations, a shift
in mind-set. (memahami perbedaan yang mendasar akan
menciptakan pandangan baru secara menyeluruh mengenai
pemikiran dan pekerjaan dalam organisasi, yaitu suatu pergeseran
pola pikir)
c.Business strategies can only be realized through people.
(strategi usaha hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan
manusia)
d. Creating a strategic approach to people necessitates a strong
dialogue across the organization.
(menciptakan pendekatan strategi dengan mengutamakan
manusia suatu dialog yang kuat dalam organisasi).
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BAB II
ARTI DAN PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. Sumber Daya Manusia
Menurut Werther dan Davis dalam Taliziduhu Ndraha (1997,
h 9) Sumber Daya Manusia (Human Recource) adalah “the people
who are ready, willing, and able to contribute to organizational
goals,”. Sudah barang tentu, yang dimaksud dengan organisasi dalam
“organizational goals,” bukan hanya industri atau perusahaan,
hukum, sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya. Dilihat dari
sudut itu, negara juga adalah organisasi.
Menurut Buchari Zainun (1994, h 57) suku kata yang
terdapat pada sumber daya manusia yaitu sumber, daya, dan manusia
tidak ada satu kata pun yang sulit untuk dipahami. Ketiga suku kata
itu tentu ada artinya dan semuanya dengan mudah dapat dipahami
apa artinya. Karena itu tidak perlu dijelaskan masing-masing suku
kata tesebut. Secara sederhana yang dimaksud dengan SDM adalah
daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari
manusia ini dapat pula disebut tenaga atau kekuatan (energi atau
power). Tenaga, daya, kemampuan, atau tenaga uap, tenaga angin,
tenaga matahari. Dan kalau diterapkan pada binatang seperti kuda
dapat menjadi satu alat pengukur kekuatan atau daya seperti daya
angkut, daya angkat, atau daya dorong yang bisa disebut sebagai
tenaga kuda (horsepower). Namun kalau digunakan pada manusia
dengan istilah manpower di Indonesia diartikan ”tenaga kerja”
bukan tenaga manusia seperti pada Departemen Tenaga Kerja bukan
Departemen Tenaga Manusia.
Yang dibangun atau dikembangkan melalui proses
pembangunan dari SDM itu dapat dipertanyakan, apanya dari SDM
itu yang harus dibangun sehingga terwujud manusia seutuhnya atau
manusia yang berbobot atau yang berkualitas sesuai dengan hakikat
dan sasaran pembangunan nasional Indonesia. Yang perlu dibangun
adalah daya yang berasal atau bersumber dari manusia itu ataukah
manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau
dikembangkan.
Menurut Hasibuan (2003, h 244) Sumber Daya Manusia
adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang
dimikiki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan
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lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh
keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber Daya Manusia
atau man power di singkat SDM merupakan yang dimiliki setiap
manusia . SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia.
Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan
daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap
aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa
peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan
yang dibawa lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari
usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya Intelegence
Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).
Menurut Gouzali Syadam (2000, h. 5) Sumber Daya
Manusia (SDM) semula merupakan terjemahan dari human
recources. Namun ada pula para ahli yang menyamakan SDM
dengan manpower atau tenaga kerja, bahkan sebagian orang
menyetarakan pengertian SDM dengan personnel (personalia,
kepegawaian dan sebagainya).
Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006, h 8) Sumber Daya
Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap
kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak
dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga
dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal
bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu.
Sebagai faktor pertama dan utama dalam proses
pembangunan, SDM selalu menjadi subjek dan objek pembangunan.
Proses administrasi pun sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber
daya manusia, dan ada empat macam klasifikasi sumber daya
manusia sebagaimana dikemukakan oleh Ermaya (1996 : 2) :
a. Manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk
menempatkan, mengendalikan dan mengarahkan pencapaian
tujuan yang disebut administrator.
b. Manusia atau orang-orang yang mengendalikan dan memimpin
usaha agar proses pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa
tercapai sesuai rencana disebut manajer.
c. Manusia atau orang-orang yang menpengaruhi syarat tertentu,
dingkat langsung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing atau jabatan yang dipegangnya.
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Menurut Veithzal Rivai (2003, h 6), Sumber Daya Manusia
adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan
usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu sumber daya manusia
merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama unsur
lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi diubah
menjadi proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang
atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.
Menurut Sonny Sumarsono (2003, h 4), Sumber Daya
Manusia atau human recources mengandung dua pengertian.
Pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang
dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM
mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam
waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian
kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk
memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti
mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis,
yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan atau masyarakat.
Menurut M.T.E. Hariandja (2002, h 2) Sumber Daya
Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh
karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam
perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.
Menurut Tadjuddin Noer Effendi (1995, h 3), Sumber Daya
Manusia menyangkut dimensi, jumlah karakertistik (kualitas), dan
persebaran (penduduk). Meskipun upaya untuk menyatukan
pengertian pengembangan sumber daya manusia telah banyak
dilakukan oleh para pakar, ada beberapa pendapat yang berbeda
mengenai pengertian pengembangan sumber daya manusia. Tidak
tertutup kemungkinan ketidaksamaan pengertian pengembangan
sumber daya muncul sebagai akibat setiap negara mempunyai
pengertian yang diseduaikan dengan kondisi dan kepentingan
masing-masing negara. Berikut ini dibahas beberapa pengertian
pengembangan sumber daya manusia menurut Bank Dunia (1990).
Pengertian pengembangan sumber daya manusia mirip dengan
pengembangan manusia (human development). Dengan demikian,
pengembangan sumber daya manusia adalah upaya pengembangan
manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang
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pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas,
peningkatan kemampuan penelitian, dan pengembangan teknologi.
Menurut B. Silalahi dan R.B. Silalahi (1995, h 74), manusia
adalah makhluk yang ingin berperan atau berfungsi. Sejak bayi,
seseorang senantiasa mengadakan gerakan-gerakan fungsional
seperti menangis jika lapar atau kurang nyaman, merangkak menuju
suatu tempat, dan seterusnya berkembang menurut perkembangan
fisiologi, mental, bahkan spiritual. Manusia mempunyai kemampuan
dasar yang menggerakannya ke arah mencapai sasaran dan hasil.
Sayang sekali gerakan-gerakan atau fungsi ini tidak selalu sempurna
karena pengetahuan, keterampilan, atau sikap terhadap fungsi dan
pengenalan sasaran yang akan dicapai masih kurang tepat. Setiap
sasaran yang dicapai dengan berhasil jika: 1) Identitas sasaran kerja
dikenal secara jelas; 2) Modus tindakan atau karya yang paling tepat
dapat digerakkan dengan mudah
Dua langkah diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
potensi seseorang yang berbentuk “usaha” dapat dikerahkan dalam
bentuk gerak atau “karya” untuk mencapai tepat dan kepuasan.
Unsur-unsur tersebut (usaha, karya, dan kepuasan) merupakan titik
tolak pembinaan karyawan yang cekatan, teliti, dan selamat. Teori
mengatakan sumber daya setiap karyawan harus dikembangkan dan
dibina secara terus menerus guna mencapai sasaran dan hasil kerja
yang ditetapkan.
Jika kita bicarakan mengenai pembinaan sumber daya
manusia mau tidak mau harus diterima bahwa manusia mempunyai
potensi yang tidak terhingga, dan bahwa pendidikan formal yang
tradisional hanya mampu mengembangkan di bawah 15 persen dari
potensi ini. Jika kita mampu mengarahkan potensi otak kita hingga
50 persen dari kapasitas yang tersedia, dengan mudah kita dapat
menguasai 40 bahasa, menghafal ensiklopedia yang setebal
Encyclopedia Americana, dan dapat memenuhi persyaratan kurang
lebih 12 gelar kesarjanaan. Betapa besarnya potensi manusia itu.
Menurut Agus Sunyoto (2008, h 2), mengapa kita harus
mempelajari manusia sebagai sumber daya? Karena manusia
memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu
usaha. Dalam organisasi usaha yang besar, modal yang besar,
teknologi yang canggih, sumber daya alam yang berlimpah tidak
mungkin dapat dieksploitasi tanpa sumber daya yang diperlukan,
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yang memadai, yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk
memanfaatkan sumber daya lingkungan. Manusia harus terpuaskan
keinginannya atau aspirasinya sehingga ia dapat mencurahkan
perhatiannya kepada tanggung jawab yang diembannya, tugas yang
dilakukannya. Tanpa kesungguhan karyawan dalam melakukan tugas
mereka, banyak contoh-contoh yang kita dapat ambil, organisasi
usaha tempat mereka bekerja bisa merugi, dan bangkrut.
2.2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen menurut Robbin dan Coulter (2007,h.8) adalah
proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga
pekerjaan tersebut tereaselsaikan secara efisien dan efektif dengan
dan melalui orang lain. Efisien berarti memperoleh output terbesar
dengan input terkecil; digambarkan sebagai “melakukan segala
sesuatu secara benar”. Efektif adalah menyelesaikan kegiatankegiatansasaran organisasi dapat tercapai; digambarkan sebagai
“melakukan segala sesuatu yang benar’.
Menurut Handoko (1987, hal 3) mananjemen telah banyak
disebut sebagai “seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui
orang”. Definisi ini, yang dikemukakan oleh Mary Parker Follett,
mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan
organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan
berbagai pekerjaan yang diperlakukan, atau dengan kata lain dengan
tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Manajemen
memang dapat mempunyai pengertian lebih luas dari pada itu, tetapi
definisi di atas memberikan kepada kita kenyataan bahwa kita
terutama mengelola sumber daya manusia bukan material atau
finansial. We are managing human recources. Di lain pihak
manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (penetapan apa
yang akan dilakukan), pengorganisasian (perencanaan dan penugasan
kelompok kerja), penyusunan personalia (penarikan, seleksi,
pengembangan, pemberian kompensasi, dan penilaian prestasi kerja),
pengarahan (motivasi, kepemimpinan, integrasi, dan pengelolaan
konflik) dan pengawasan.
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Mathis
dan Jackson (2006, h.3) adalah rancangan sistem-sistem formal
dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat
manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.
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Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Fisher et.al
(1993,h.5) mendefinisikan :
Human Resources Management (HRM) involves all
management decisions and practices that directly affect or
influence the people, or human resources who work for the
organization.
(MSDM melibatkan semua keputusan dan praktek
manajemen yang berdampak langsung atau berpengaruh ke
semua orang, atau sumber daya manusia yang bekerja bagi
organisasi).
Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Gary Dessler
(1997,h.2) adalah kebijakan dari praktik yang dibutuhkan seseorang
untuk menjalankan aspek “orang” atau SDM dari posisi seorang
manajemen,
meliputi
perekrutan,
penyaringan,
pelatihan,
pengimbalan dan penilaian.
Demikian pula menurut The Chartered Institute of Personnel
and Development (CIPD) dalam Mullins (2005) dinyatakan :
The design, implementation and maintenance of strategies to
manage people for optimum business performance including
the development of policies and process to support these
strategies.
(strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan untuk
mengelola manusia untuk kinerja usaha yang optimal
termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk
mendukung strategi).
Menurut M.T.E. Hariandja (2002, h 2), Manajemen Sumber
Daya Manusia yang sering juga disebut dengan manajemen
personalia oleh para penulis didefinisikan secara berbeda.
Human recources management (HRM) may be defined as
programs, policies, and practices for managing an
organization’s work force.
(MSDM didefinisikan sebagai program, kebijakan dan
praktek untuk mengelola tenaga kerja organisasi)
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Sedangkan Manajemen Sumber Daya Manusia menurut
Hasibuan (2003, h. 10), adalah ilmu dan seni mengatur hubungan
dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bidang manajemen yang
khusus mempelajari hubungan dan peranan manajemen manusia
dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang
merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan semikian, fokus
yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan
dengan tenaga kerja manusia saja.
Menurut Gouzali Saydam (2000, h. 4), Manajemen Sumber
Daya Manusia terdiri dari dua kata yaitu : manajemen dan sumber
daya manusia. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti
mengelola, menata, mengurus, mengatur atau mengendalikannya.
Dengan demikian manajemen pada dasarnya dapat diterjemahkan
menjadi pengelolaan, penataan, pengurusan, pengaturan atau
pengendalian. Sedangkan sember daya manusia semula merupakan
terjemahan dari human recources. Namun ada pula para ahli yang
menyamakan SDM dengan manpower atau tenaga kerja, bahkan
sebagian orang menyetarakan pengertian SDM dengan personnel
(personalia, kepegawaian dan sebagainya).
Menurut Veithzal Rivai (2003, h 1), Manajemen Sumber
Daya Manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum
yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang
produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena
sumber daya manusia dianggap semakin penting perannya dalam
pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil
penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam
apa yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah
“manajemen” sempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang
bagaimana seharusnya memanage (mengelola) sumber daya
manusia.
Dalam usaha pencaaian tujuan perusahaan, permasalahan
yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah,
alat-alat meja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan saja,
tetapi juga menyangkut karyawan (sumber daya manusia) yang
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mengelola faktor-faktor produksi lainnya tersebut. Namun, perlu
diingat bahwa sumber daya manusia sendiri sebagai faktor produksi,
seperti halnya faktor produksi lainnya, merupakan masukan (output).
Karyawan baru yang belum mempunyai keterampilan dan keahlian,
sehingga menjadi karyawan yang terampil dan ahli. Apabila dilatih
lebih lanjut serta diberikan pengalaman dan motivasi, dia akan
menjadi karyawan yang matang. Pengolahan manusia inilah yang
disebut MSDM.
Menurut Veithzal Rivai. (2003, h 17) Manajemen Sumber
Daya Manusia merupakan sistem yang terdiri dari banyak aktivitas
interdependen (saling terkait satu sama lain). Aktivitas ini tidak
berlangsung menurut isolasi; yang jelas setiap aktivitas
mempengaruhi SDM lain. Misalnya kebutuhan buruk menyangkut
kebutuhan staffing bisa menyebabkan persoalan ketenagakerjaan,
penempatan, kepatuhan sosial, hubungan serikat buruh, manajemen
kompensasi.
Menurut
Anwar Prabu Mangkunegara (2001, h 4)
Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan
terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam
rangka mencapai tujaun organisasi. Manajemen Sumber Daya
Manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan
pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai).
Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara
maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan
pengembangan individu pegawai.
Menurut Buchari Zainun (2004, 13) dari segi bahasa,
kepegawaian mempunyai asal kata pegawai yang diberi awalan “ke”
dan akhiran “an” sehingga mengubah arti kata asalnya tadi. Pegawai
adalah kata benda berupa orang-orang atau sekelompok orang yang
mempunyai atatus tertentu karena pekerjaannya.
Pegawai pun dalam bahasa Jawa berasal dari kata “gawe”
atau “kerja”. sedangkan kepegawaian yang berasal dari kata pegawai
itu berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang berkait dengan
SDM yang boleh sesuatu organisasi dipertimbangkan dan mungkin
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untuk menjadi urusan organisasi. Ini berarti bahwa apa yang
tercangkup dalam manajemen SDM itu berbeda untuk setiap
organisasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Sejarah perkembangan administrasi atau manajemen SDM ini
menunjukan perubahan dari masa ke masa seperti diutarakan oleh
banyak ahli, misalnya oleh Anne Crichton (Personnel Management
in Context, London: B.T. Batsford Ltd., 1968) manajemen SDM
dalam organisasi partikelir, bahkan manajemen SDM dari suatu
satuan organisasi pemerintah yang lain. Manajemen SDM yang
secara formal diatur bisa lain dengan kenyataan praktik yang
sebenarnya.
Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006, h 8), Manajemen
Sumber Daya Manusia terdiri empat suku kata yaitu manajemen,
sumber, daya, manusia, keempat suku kata terbukti tidak sulit untuk
dipahami artinya, dimaksudkan dengan manajemen sumber daya
manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen
terhadap daya yang bersumber dari manusia. Seperti ditulis oleh
Michael Amstrong, Manajemen Sumber Daya Manusia dari hasil
kerja Peter Drucker dan Souglas McGreoger di tahun 1950-an.
Menurut Buchari Zainun (1989, h 62) peran dan manfaat
sumber daya manusia dalam penelitian tentang perilaku organisasi
telah membuktikan bahwa suatu organisasi dapat memanfaatkan
sumber daya manusianya dengan berhasil guna bilamana anggotanya
merasa bahwa kebutuhan dan keinginan mereka sudah sejalan
dengan tuntutan organisasi. Tujuan profesi seseorang memang
berasal dan ditujukan oleh kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka. Ini
berarti bahwa pegawai memandang peran organisasi sebagai alat
pemuas kebutuhan dan keinginan pribadi dan profesi pegawai
mereka. Kepuasan kerja khususnya jelas terlihat pada saat seseorang
sedang menentukan pekerjaan yang akan dipilihnya bilamana
memang ada kesempatan memlih.
2.3. Perbedaan Manajemen Sumber Daya Manusia Dengan
Manajemen Personalia
Manajemen Personalia (Personnel Management) berbeda
dengan MSDM. Menurut Torrington et.al dalam Mullins (2005, h.
748) Manajemen Personalia didefinisikan sebagai berikut :
Personnel management is a series of activities which : first
enables working people and the organization which uses their
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skill to agree about the objectives and nature of their working
relationship, and secondly, ensures that management fulfilled.
(Manajemen Personalia adalah suatu kegiatan yang mencakup
yaitu : pertama, manusia dapat bekerja dengan organisasi
yang menggunakan keterampilan untuk menyetujui mengenai
tujuan dan hubungan kerja yang alami, dan yang kedua,
menjamin pencapaian manajemen).
Menurut Agus Suntoyo ( 2008, h 5), Manajemen Sumber
Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan
dalam hal pemikiran, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan
pengembangan sumber daya manusia-bukan sumber dayanya yang
lainnya-untuk mencapai tujuan, baik tujuan individu, maupun
organisasi. Sedangkan Manajemen Personalia (MP) yang diperlukan
untuk meningkatkan efektifitas sumberdayanya manusia dalam
organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi
suatu kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, studi tentang
manajemen personalia menunjukan bagaimana seharusnya
perusahaan mendapatkan, mengembangkan, mengevaluasi, dan
memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan susunan
keterampilan (kualitas) yang tepat. Manajemen Sumber Daya
Manusia dengan Manajemen Personalia jelas terdapat perbedaan
didalam ruang lingkup dan tingkatannya. MSDM mencakup
permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan, penggunaan
dan perlindungan sumber dayanya manusia.
Sedangkan Manajemen Personalia lebih banyak berkaitan
dengan sumber dayanya manusia yang sudah berada dalam
organisasi (perusahaan). Tugas manajemen personalia adalah
mempelajari dan mengembangkan cara-cara agar unsur manusia
dapat secara efektif diintegrasikan kedalam berbagai unit organisasi
guna mencapai tujuan dari organisasi itu. Dapat disimpulkan secara
keseluruhan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu
desain sistem yang formal di dalam suatu organisasi, untuk
menjamin tercapainya tingkat efisiensi dan efektifitas dalam
pemanfaatan dan penggunaan kemampuan dan kompetensi manusia
untuk mencapai tujuan organisasi.
Manajemen personalia dalam Hariandja (2002) adalah
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawaan
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kegiatan-kegiatan
pengadaan,
pemberian
kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia
agar tercapai tujuan organisasi, dan masyarakat.
Human recources management in the activities undertaken
to attract, develop, motivate, and maintain a high
performing workforce within the organization.
(MSDM
dalam
kegiatannya
melakukan
penarikan,pengembangan, pemotivasian dan pemeliharaan
tenaga kerja yang berkinerja tinggi dalam organisasi).
Seperti yang menyangkut manusia tidak ada definisi
manajemen personalia, atau sekarang disebut manajemen sumber
daya manusia, yang telah diterima secara universal. Masing-masing
penulis buku teks tentang bidang tersebut membuat definisi yang
berbeda atau dengan yang lain. Disini kita uraikan beberapa pendapat
tentang perbedaan MSDM dan Manajemen Personalia sebagai
berikut :
Menurut Flippo dalam Handoko (1987, h 3), manajemen
personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan
kegiatan-kegiatan
pengadaan,
pengembangan,
pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan
pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan
individu, organisasi dan masyarakat.
Menurut French dalam Handoko (1987, h 3) mendefinisikan
manajemen personalia sebagai penarikan, seleksi, pengembangan,
penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh
organisasi. Mamajemen sumber daya manusia adalah penarikan,
seleksi, pengembangan pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya
manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun
organisasi.
Definisi kita menekankan kenyataan bahwa kita, terutama
mengelola manusia, bukan sumber daya lain. Keberhasilan
pengelolaan organisasi sangat ditentukan kegiatan pendayagunaan
sumber daya manusia. Manajemen personalia diperlukan untuk
meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam organisasi.
Tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja
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yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen
personalia akan menunjukan bagaimana seharusnya perusahaan
mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi dan
memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe (kualitas)
yang tepat.
Menurut Hasibuan (2003, h 9), perbedaan Manajemen
Sumber Daya Manusia dengan Manajemen Personalia sebagai
berikut:
a. MSDM dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia
dikaji secara mikro.
b. MSDM menganggap bahwa karyawan adalah (asset) utama
organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Manajemen
personlia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi,
jadi harus dimanfaatkan secara produktif.
c. MSDM pendekatannya secara moderen, sedangkan manajemen
personalia pendekatan secara klasik.
Pengertian Manajemen Personalia atau MSDM menurut para
ahli dalam Hasibuan (2003, h 11):
a. Edwin B. Flippo
Personnel management is the planning, organizing, directing
and controling of the management, development, compensation,
integration, maintance, and separation of human recources to
the end that individual, organizational and societal, objectivies
are accomplished.
(Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan,
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian
karyawan, dengan maksaud terwujudnya tujuan perusahaan,
individu, karyawan, dan masyarakat).
b. Dale Yoder
Personnel management is the provision of leadership and
direction of people in their working or employment relationship.
(Manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan
pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja
mereka).
c. Andrew F. Sikula
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Personnel management is the implementation of huma recources
(man power) by and within an enterprise.
(Administrasi kepegawaian adalah penempatan orang-orang ke
dalam suatu perusahaan)
Imlementasi tenaga kerja manisia adalah pengadaan,
pemeliharaan, penempatan, indroktrinasi, latihan dan pendidikan
sumber daya manusia (human recources atau man power)
Implementasi sumber daya manusia adalah recruitment,
selection. Training, education,, planement, indroctrination, and
development.
d. John B. Miner dan Mary Green Miner
Personal managemen may be defined as the proces of
developing, applying and evaluating policies, procedures,
methods, and programs relating to the individual in the
organization.
(Manajemen personalia didefinisikan sebagai suatu proses
pengembangan, menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan,
prosedur-prosedur, metode-metode, dan program-program yang
berhubungan dengan individu karyawan dan organisasi)
e. Michael J. Jucius
Personnel management is the field of management which has to
do with planing, organizing, and controling various operative
function of procuring, developing, maintaining, and utilizing a
labor force, such that the:
1) Objectives of which the company is established are attained
ecomomically and effectively.
2) Objectives of of levels os personnel are served to the highest
possible dergee.
3) Objectves of the community are duly considered and served.
(manajemen personalia adalah lapangan manajemen yang
bertalian dengan perencanaan, pengorganisasian, dan
pengendalian
bermacam-macam
fungsi
pengadaan,
pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja
sedemikian rupa sehingga:
1) Tujuan untuk apa perkumpulan didirikan dan dicapai secara
efesien dan efektif.
2) Tujuan semua pegawai dilayani sampai tingkat yang optimal.
3) Tujuan masyarakat diperhatikan dan dilayani dengan baik).
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2.4. MANAJEMEN
SUMBER
PERUBAHAN GLOBAL

DAYA

MANUSIA

DAN

Para ahli pada abad ke-20 mengembangkan MSDM menjadi
suatu bidang studi yang khusus menpelajari peranan dan hubungan
manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan didorong
oleh masalah-masalah ekomomis, politis, dan sosial (Hasibuan,
2003).
Dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa tidak ada
organisasi yang bergerak dalam keadaan terisolasi. Artinya, tidak ada
organisasi yang boleh mengambil sikap tidak perduli terhadap apa
yang terjadi dalam lingkungan dimana ia bergerak. Salah satu
konsekuensi logis dari kenyataan demikian adalah manajemen
sumber daya manusia harus peka terhadap berbagai perubahan yang
terjadi disekitar organisasi, karena perubahan yang terjadi itu akan
menimbulkan berbagai jenis tantangan yang harus dihadapi dan
diatasi dengan baik. Berbagai jenis tantangan yang harus dihadapi
dalam manajemen sumber daya manusia dapat bersifat eksteral,
organisasional maupun profesional.
Pemahaman tentang hakikat berbagai jenis tantangan tesebut
dan penemuan berbagai teori sebagai instrumen menghadapinya
secara efektif perlu dikaitkan dengan prespektif sejarah. Artinya,
harus diakui bahwa bidang manajemen sunber daya manusia
bukanlah merupakan hal yang timbul dengan memdadak. Sejarah
telah membuktikan bahwa sudah sejak lama manusia hidup
berorganisasi meskipun belum pernah seintensif sekarang ini. Berarti
sudah sejak lama pula manajemen sumber daya manusia dipraktikan.
Timbulnya berbagai motivasi pada tahun 1940-an dengan
Abraham H. Maslow sebagi pelopornya merupakan bukti konkrit.
Semua teori motivasi menekankan bahwa manusia mempunya
kebutuhan yang sangat kompleks, tidak hanya menyangkut
peningkatan taraf hidup dalam arti keberadaan, tetapi ada berbagai
kebutuhan lain seperti keamanan, sosial, prestasi, pengembangan diri
yang harus dipenuhi dan dipuaskan. Serta dorongan yang bersifat
skstrinsik. Masalah-masalah keadilan, kewajaran, harapan dan
kecocokan pekerjaan dengan karakteristik tenaga sumber daya
manusia yang makin banyak mendapat sorotan perhatian para
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ilmuan. Bahkan masalah-masalah keprilakuan organisasional kini
jadi objek yang sangat penting.
Jelaslah bahwa “benang merah” yang selalu tampak dalam
pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia adalah
karena manusia merupakan unsur terpenting organisasi dalam
mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, serta kemampuannya
menghadapi berbagai tantangan baik yang bersifat eksternal maupun
internal.
Kompensasi karyawan yang bertugas di luar negeri mengenai
pembiayaan biaya hidup mempunyai relevansi tertentu pada
perusahaan-perusahaan multinasional. Biaya tahunan mengirimkan
manajer A.S ke luar negeri dari Amerika Serikat ke Eropa sangat
berbeda menurut negara. Misalnya, diperkirakan bahwa biaya
tahunan untuk seorang Amerika yang tinggal si Prancis mungkin
rata-rata $193.000, sementara ditetangganya Jerman biaya akan
menjadi $246.000
Kesenjangan yang besar tersebut menimbulkan tentang
bagaimana perusahaan multinasional akan mengkompensasikan
karyawannya di luar negri. Masalahnya terutama pening dewasa ini,
sebagian karena kebutuhan yang bertumbuh pada penstafan operasi
luar negri, dan sebagian karena peningkatkan frekuensi pemindahan
para manajer dan profesional dari negara ke negara. Dua kebijakan
kompensasi internasional dasar yang populer adalah kebijakan homebase (bardasarkan negara asal) dan host-base (berdasarkan negara
yang didatangi).
Berdasarkan kebijakan gaji home-base, gaji pokok seseorang
yang berpindah secara internasional mencerminkan struktur gaji
negara asalnya. Kelonggaran tambahan selanjutnya dilampirkan
untuk perbedaan biaya hidup dan biaya sekolah dan perumahan,
misalnya, ini adalah pendekatan yang wajar untuk pengusaha jangka
pendek dan menghindari masalah untuk mengubah gaji pokok
karyawan setiap kali dia pindah. Akan tetapi, itu dapat membawa
beberapa kesulitan pada kantor asing itu jika, katakanlah, para
karyawan itu berasal dari beberapa negara berbeda pada kantor yang
sama semuanya dibayar dengan gaji pokok yang berbeda untuk
menjalankan tugas yang pada dasarnya sama.
Dalam rencana hose-base, gaji pokok untuk orang yang
berpindah secara internasional terikat pada struktur gaji negara asing.
Dengan kata lain, manajer dari New York yang dikirim ke Perancis
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akan mendapat gaji pokoknya berubah menjadi gaji pokok yang
berlaku untuk posisi itu di Perancis dan bukan mempertambahkan
gaji pokoknya dari New York. Tentu saja, biaya hidup, perumahan
sekolah dan kelonggaran lain dilampirkan disini juga. Pendekatan ini
tentu saja menyebabkan kekhawatiran pada manajer New York.
Misalnya, yang melihat gaji pokoknya merosot dengan pemindahan
ke Banglades. Sebaliknya, di mungkin juga menghadapi masalah
sering terjadinya fluktuasi gaji jika dia cukup sering berpindah dari
negara ke negara.
Tidak ada cara terbaik untuk menghadapi masalah
kompensasi internasional. Seorang ahli kompensasi mengemukakan
atau kompromi, yakni mendasarkan gaji pokok baru orang itu pada
suatu prosentasi gaji negara asal plus presentasi yang lebih tinggi
dari satu gaji negara asing atau dua jumlah yang dituntut dalam mata
uang negara asing untuk mempertahankan standar hidup negara asal
di lokasi negara asing.
Globalisasi mempengaruhi diri manajer dalam hal
keterampilan mengelola orang. Ia harus mampu bekerja dengan
orang-orang dari budaya yang berbeda, seperti:
a. Pada saat ditugaskan ditempat lain ia harus mampu mengelola
suatu angkatan kerja yang mungkin sangat berbeda kebutuhan,
aspirasi, dan sikapnya dibanding dengan mereka yang berasal
dari negara sendiri.
b. Di negara sendiri, manajernya juga harus bekerja dengan
pimpinannya, rekan kerja, dan bawahan yang mungkin lahir dan
dibesarkan dalam budaya yang berbeda. Untuk mengatasi
tantangan ini seorang manajer perlu melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1) Memahami budaya dimana ia ditugaskan
2) Memahami bagaimana budaya itu membentuk mereka
3) Menyesuaikan gaya manajemen
4) Memodifikasi praktik mereka
Ada beberapa perkembangan baru dalam manajemen
personalia dan sumber daya manusia dianggap penting, yaitu :
a. Keterbukaan
Dalam kegiatan-kegiatan personalia, seperti kemungkinan
karyawan untuk melihat file personalia, partisipasi karyawan
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dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kondisi kerja,
dan pengumuman lowongan kerja.

b. Produktivitas
Pengenalan program-program personalia dan sumber daya
manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas
kehidupan kerja (quality of work life) tanpa menunggu
permintaan manajemen puncak.
c. Orientasi sistem
Diagnosis dan penilaian berbagai perkembangan dan krisis yang
terjadi di luar maupun di dalam organisasi (tetapi di luar
departemen personalia), dan dampaknya terdapat organisasi dan
efektifitas pengelolaan sumber daya manusia.
d. Penilaian efektivitas manajemen sumber daya manusia
Manajemen sumber daya manusia sering dipandang tidak vital
untuk organisasi, karena ketidakmampuannya “memperagakan”
efektivitasnya, departemen personalia gagal untuk menunjukan
apa yang dilakukannya, terutama seberpa banyak kontribusi dan
peranannya dalam pencapaian tujuan-tujuan strategi organisasi.
Menyadari hal ini, para manajer personalia mulai tergerak
menyajikan efektifitas kerja mereka, seperti yang dilakukan para
manajer itu, dengan melakukan perhitungan biaya dan manfaat.
Selanjutnya, melalui pembandingan biaya dan manfaat berbagai
kegiatan, mereka dapat menunjukan efektivitas kerja mereka.
Jadi, efektivitas sumber daya manusia diukur dengan penentuan
kinerja biaya dan manfaat yang tepat dan relevan.
e. Keterlibatan strategi
Keterlibatan departemen personalia yang relatif terbatas dalam
kegiatan-kegiatan strategi organisasi merupakan kasus wajar
yang dijumpai dalam praktek. Departemen personalia hanya
dipandang sebagai penyedia jasa dari departemen-departemen
lain. Bukan merupakan hal aneh bila seorang manajer sumber
daya manusia kemudian hanya berkepentingan dengan
pembuatan
rencana-rencana
penyusunan
personalia,
penyelenggaraan berbagai program latihan, pelaksanaan kegiatan
penilaian prestasi kerja karyawan, dan penyimpanan dokumendokumen dan catatan-catatan personalia. Akibatnya, manajer
sumber daya manusia hanya menangani kebutuhan-kebutuhan
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sumber daya manusia operasional dan manajerial jangka pendek,
dan rutin. Mereka jarang terlibat dengan nasalah efektivitas
organisasi dan program-program perncanaan strategi.
Menurut Abdul Azis Wahab (2006, h 71), globalisasi dapat
diartikan sebagai proses saling berhubungan yang mendunia antar
individu, bangsa dan negara, serta berbagai organisasi
kemasyarakatan, terutama perusahaan. Proses ini dibantu berbagai
alat komunikasi yang berteknologi canggih, dibarengi kekuatankekuaran politik dan ekonomi serta nilai-nilai sosial budaya yang
saling mempengaruhi. Perubahan mendasar akibat globalisasi ialah
ketebukaan yang mengimplementasikan demokrasi dan kebebasan.
Persaingan dalam bidang ekonomi akan semakin keras, tetapi selalu
dalam konteks keja sama. Demikian juga, industrialisasi yang
menurut rasionalitas, efektifitas dan efisiensi dalam semua segi
kehidupan, termasuk penggunaan waktu. Semuanya harus
diperhitungkan secara rasional, walaupun diakui bahwa rasionalitas
dapat berbenturan dengan nilai-nilai tradisi yang emosional,
termasuk nilai-nilai keagamaan. Dominasi rasio berkembang pesat
melalui
pendidikan.
Dominasi
rasio
ini
menyebabkan
melemahkannya kehidupan beragama, sebagaimana dapat dilihat dari
perkembangannya sekuralisme dari dunia barat yang memisahkan
agama dari kehidupan beragama. Hal ini akan menimbulkan
terjadinya dekadensi dalam kebudayaan barat yang antara lain
ditandai oleh semakin jauhnya individu dan masyarakat dari agama
(Baumer, 1977:509) Naisbitt (1990:88) meamalkan bahwa asianisasi
akan terjadi, dan sesungguhnya sudah mulai terlihat dalam dekade
terakhir abad 20. Proses ini pada dasarnya adalah bagian dari
globalisasi, dimana pengaruh Asia, terutama Asia timur, selatan, dan
tenggara, semakin kuat dan mendunia. Asia akan menjadi pusat
perkembangan ekomomi, terutama karena kekayaan SDA dan jumlah
SDM-nya serta yang beraneka ragam dan bernilai tinggi. Perubahan
mendasar yang dibawa oleh asianisasi ialah rasa percaya diri Asia
yang semakin kuat. Bangsa-bangsa Asia tidak banyak lagi
bergantung pada bangsa-bangsa barat seperti masa lalu. Diantara
bangsa-bangsa Asia, Cina akan memainkan peran yang lebih besar.
Kemajuan informasi akan berpangaruh besar pada cara berfikir,
berasa serta berkomunikasi dengan bangsa. Kecerdasan intelektual
dan kecerdasan emosional sama-sama berkembang. Kecepatan,
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simplikasi, efisiensi, dan efektivitas merupakan cici-cici utama
bangsa yang komunikatif. Penguasaan bangsa, terutama Inggris,
Mandarin, Prancis, dan Jepang sangat perlu. Akhirnya kemajuan
informasi juga menyebabkan perubahan-perubahan cepat dalam
berbagai bidang kehidupan, terutama ilmu dan teknologi.
Uraian di atas telah dijelaskan bahwa globalisasi ini
melibatkan semua negara, baik negara maju maupun negara yang
sedang berkembang. Bahkan telah menciptakan dunia yang semakin
terbuka dan saling ketergantungan antar negara dan antar bangsa.
J. Soedjati Djiwandono dalam makalah mengenai
“Globalisasi dan Pendidikan Nilai” dalam Sindhunata (2001, h 105)
mengemukakan bahwa negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia
kini bukan saja saling terbuka satu sama lain, tetapi juga saling
tergantung satu sama lain, kalaupun ketergantungan itu akan
senatiasa bersifat asimetris, artinya suatu negara lebih tergantung
pada negara lain daripada sebaliknya. Karena saling keterganungan
dan keterbukaan ini tidak simetris, pengaruh globalisasi atas berbagai
negara juga berbeda kadarnya. Negara-negara berkembang akan
cenderung lebih terbuka pada pengaruh globalisasi daripada negaranegara industri maju, karena ketergantungan kelompok negaranegara pertama pada kelompok negara kedua yang memiliki
kemampuan ekonomi, sumber daya manusia dan teknologi.
Demikian juga negara-negara maju akan bertindak sebagai pelaku
atau subjek, sedangkan kelompok negara berkembang lebih sebagai
sasaran atau objek globalisasi.
Menurut Buchari Zainun (2001, h 22) perubahan organisasi
ekonomi, perubahan ajaran-ajaran ekomomi, dan perubahan struktur
masyarakat secara keseluruhan membawa akibat perubahan terhadap
gagasan mengenai manusia saja. Pada mulanya bernama buruh,
pegawai, karyawan dan kemudian secara konsepsional dicakup oleh
tenaga kerja.Secara formal konsep ini digunakan dalam hubungan
dengan kebijaksanaan negara Indonesia seperti tercermin dari adanya
Menteri dan Departemen Tenaga Kerja sebagai pengganti dari
Departemen Perburuhan sebelumnya. Di beberapa daerah masih ada
yang masih menggunakan Dinas Perburuhan dan bukan Dinas
Tenaga Kerja. Akhir-akhir ini orang lebih senang berbicara
mengenai sumber daya manusia yang lebih dirasakan bersifat
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substansial menyentuh hakikat nilai manuasiawi dari manusia.
Konsep ini makin berkembang dengan adanya sikap tegas bangsa
Indonesia sebagai sumber daya yang memerlukan perhatian khusus.
Manusia Indonesia yang harus utuh menjadi hakikat pembangunan
nasional dan peningkatan kualitas manusia dan manyarakat
merupakan sasaran utama pembangunan Indonesia. Perubahanperubahan konsepsi manusia kerja mengalami beberapa tahap sesuai
sikap dan pandangan pihak-pihak tertentu terhadap kedudukan
manusia kerja dalam kerangka hubungan kerja.
Untuk menyatakan apakah SDM Indonesia siap atau tidak
siap dihadapkan kepada tantangan abad XXI yang bisa disebut abad
globalisasi atau abad perdagangan bebas. Seperti diutarakan diatas
bahwa masuknya Indonesia ke dalam forum perdagangan bebas
ASEAN (AFTA), APEC dan WTO lebih didasarkan pada semangat
nekad dengan prinsip suka atau tak suka, siap atau tak siap.
Data BPS terakhir tahun 1997 menunjukan bahwa bagian
terbesar angkatan kerja Indonesia masih didominasi (sekitar 60%)
oleh mereka yang berpendidikan sekolah dasar kebawah.Jadi
angkatan kerja yang berpendidikan paling tinggi SLTA berjumlah
96,2 %. Ini berarti yang berpendidikan tinggi, baik yang diploma
maupun tingkat sarjana hanya berjumlah 3,8 %.
Demikian pula jika ditinjau dari sudut Human
Development Index (UNDP, 1992) terbukti indonesia termasuk
kelompok tingkat SDM rendah bersama Vietmam dan India masingmasing 0,59, 0,51 dan 0,38 dan Filipina sedikit diatas Indonesia yaitu
0,62 yang dimakukan kategori sedang (menengah) bersama Malaysia
dan Thailand dengan indeks 0,8. Sedangkan dengan indeks yang
sama yaitu Singapura dan Brunei yaitu 0,8 juga tapi digolongkan
tingkat SDM tinggi bersama dengan Hongkong dan Korea Selatan
dengan indeks 0,9. Begitu pula dilihat dari HDI rangking dunia tahun
1997 (UNDP 1997) ternyata Indonesia menempati rangking ke 105
sedikit diatas Vietnam dengan angka rangking 110. Sedangkan
negara-negara ASEAN lainnya menempatinya rangking yang cukup
tinggi yaitu Singapura (22), Brunei (25), Thailand (67), Malaysia
(56), dan Filipina (77). Sedang hasil survei World Economic Forum
tahun 1998 dan 1999 terlihat tingkat daya asing Indonesia secara
global menampilkan angka sebagai berikut: Indonesia pada 25 dan
42; Singapura pada 1 dan 1; Filipina pada 26 dan 28; serta Malaysia
pada posisi ke 26 dan 19. Dari beberapa data dan angka tersebut
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diatas dapat disimpulkan bahwa amat sulit bagi Indonesia untuk
dikatakan siap memasuki abad XXI. Apabila untuk secara terbuka
memasuki pasar bebas tahun 2010 dan 2020 pada tingkat AFTA,
APEC maupun WTO.
Selanjutnya dengan bantuan IPTEK yang juga merupakan
salah satu SDB (Sumber Daya Buatan) tertentu dapat diproses lagi
oleh SDM yang lebih kompeten dan berkualitas untuk menghasilkan
SDB yang lebih tinggi mutu dan nilai tambahnya. Demikian
seterusya sampai batas waktu SDM tidak bisa lagi merubah satu
produk menjadi produk yang lebih bernilai itu. Inilah yang menjadi
indikator maju tidaknya industri dari suatu negara yang paling
mutahir adalah industri yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang disebutkan oleh Lester Thurow dengan “knowledge
base industry” atau “knowledge base economy” (Thurow, 1999)
Untuk menbuktikan bahwa daya yang bersumber dari
masusia itu bermanfaat bagi diri manusia itu sendiri dan bagi orang
lain atau masyarakat adalah bilamana itu mempunyai kerja baik
bekerja, diberi kerja atau memperkerjakan. Mempunyai kerja dapat
berarti bekerja sendiri atau mempekerjakan diri sendiri untuk
menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi diri dan orang lain
bekerja seperti ini disebutkan juga self-employment. Manfaatkan
daya dengan self employment atau bekerja sendiri ini belum
memerlukan manajemen, karena itu juga tidak termasuk dalam
cakupan manajemen SDM.
Daya paling tinggi nilainya dari sudut manajemen adalah
daya yang mampu menciptakan kerja dan memberi orang lain
pekerjaan atau mempekerjakan orang lain selain kemampuan atau
daya manajemen yang harus dimiliki orang yang demikian, yang
lebih menonjol dayanya adalah yang bisa disebut enterpreneurship
atau enterpreneur skills atau kewirausahaan.
2.5. FUNGSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam Fischer et.al (1993,h. 8) dijelaskan bahwa fungsi
manajemen sumber daya manusia meliputi : Perencanaan organisasi,
pekerjaan dan orang; Pengerahan SDM; Membangun kinerja
Individu dan Organisasi; Memberikan Imbalan pegawai; Memelihara
SDM serta menyangkut MSDM internasional.
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Menurut Gouzali Saydam (1996, h 31), fungsi sumber daya
manusia adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh MSDM dalam
rangka menunjang tugas manajemen (perusahaan) menjalankan roda
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan
sebelumnya.
Menurut Hasibuan (2003, h 21), fungsi manajemen sumber
daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian.
a. Perencanaan
Perencanaan SDM (human recources planing) adalah
perencanaan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai
dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya
tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program
kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian,
pengarahan,
pengendalian,
pengadaan,
pengembangan,
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan
pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik akan
membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan
masyarakat.
b. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua
karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja,
delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan
organisasi (organization chart). Organisasi hanya merupakan
alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan
membatu terwujudnya tujuan secara efektif.
c. Pengarahan
Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua
karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien
dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan
masyarakat.
Pengarahan
dilakukan
pimpinan
dengan
menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan
baik.
d. Pengendalian
Pengendalian (controlling) adalah kegiatan pengendalian semua
karyawan agar mentaati peraturan-peratuaran perusahaan dan
bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan
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atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan
rencana. Pengendalian karyawan
meliputi kehadiran,
kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan dan
menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
e. Pengadaan
Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi,
penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik
akan membantu terwujudnya tujuan.
f. Pengembangan
Pengembangan (development) adalah proses peningkatan
keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan
melalui pendidikan dan pelatihan.pendidikan dan pelatihan yang
diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini
maupun masa depan.
g. Kompensasi
Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa
langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang
kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada
perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil
diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat
memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas
upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan
eksternal konsistensi.
h. Pengintegrasian
Pengintegrasian
(integration)
adalah
kegiatan
untuk
mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan
karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling
menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat
memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian
merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena
mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.
i. Pemeliharaan
Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara
atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan,
agar mereka tetap
mau bekerja sama sampai pensiun.
Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program
kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar
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karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal
konsistensi.
j. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan
kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit
terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan
dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan
dan norma-norma sosial.
k. Pemberhentian
Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja
seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan
oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja
berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur
oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1964.
Menurut Veithzal Rivai (2005, h 14) Sudah merupakan tugas
manajemen SDM untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar
diperoleh suatu satuan SDM yang merasa puas dan memuaskan.
Manajemen SDM merupakan bagian dari manajemen umum yang
mengfokuskan diri pada SDM. Adapun fungsi-fungsi manajemen
SDM seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu:
a. Fungsi Manajerial
1) Perencanaan (planning)
2) Pengorganisasian (organizing)
3) Pengarahan (directing)
4) Pengendalian (controling)
b. Fungsi Operasional
1) Pengadaan tenaga kerja
2) Kompensasi
3) Pengintegrasian
4) Pemeliharaan
5) Pemusatan hubungan kerja
Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia mungkin
akan dijumpai ada beberapa perbedaan. Aspek lain dari manajemen
sumber daya manusia adalah peranannya dalam pencapaian tujuan
perusahaan secara terpadu. Manajemen sember daya manusia tidak
hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tetapi juga
memperhatikan kebutuhan karyawan dan pemilik tuntutan
masyarakat luas. Peranan manajemen sumber daya manusia adalah
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mempertemukan atau memadukan ketiga kepentingan tersebut yaitu
perusahaan, karyawan dan masyarakat luas, menuju terciptanya
efektifitas, efisiensi, produktifitas dan kinerja perusahaan.
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, (2001, h 2) terdapat
enam fungsi operatif manajemen sumber daya manusia, yaitu:
a. Pengadaan tenaga kerja terdiri dari:
1) Perencanaan sumber daya manusia
2) Analisis jabatan
3) Penarikan pegawai
4) Penempatan kerja
5) Orientasi kerja
b. Pengembangan tenaga kerja mencakup:
1) Pendidikan dan pelatihan
2) Pengembang
3) Penilaian prestasi kerja
c. Pemberian balas jasa mencakup:
1) Balas jasa langsung terdiri dari: Gaji atau Upah dan Insentif
2) Balas jasa tidak langsung: Keuntungan dan Pelayanan atau
kesejahteraan.
d. Integrasi mencakup:
1) Kebutuhan karyawan
2) Motivasi kerja
3) Kepuasan saja
4) Disiplin kerja
5) Prestasi kerja
e. Pemeliharaan tenaga kerja mencakup:
1) Komunikasi kerja
2) Kesehatan dan keselamatan kerja
3) Pengendalian konflik kerja
4) Konseling kerja
f. Pemisahaan tenaga kerja mencakup: Pemberhentian kerja.
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BAB III
FUNGSI PERENCANAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
DALAM SUMBER DAYA MANUSIA

3.1.

FUNGSI PERENCANAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA
Menurut Wayne F. Cascio, 1991 dalam Agus Sunyoto (2008, h
19) dinyatakan sebagai berikut :
Human resouces planning is a set of activities udertaken to
anticipate future business and environmental demands on the
organization and to meet the human resources requirements
dictated by those condition.
(Perencanaan SDM adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi usaha yang akan datang dan permintaan
lingkungan pada organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan SDM
yang diciptakan oleh keadaan).
Perencanaan SDM (human resources planning) menurut Fischer
et.al. (1993, h.91) dinyatakan sebagai berikut :
Human resources planning is the process through which
organizational goals, as put forth in mission statement and
business plans, are translated into human resources objectives
concerning staffing levels and flow rates and, from these, into an
integrated set of personnel policies and programs.Human
resources planning helps to assure that organization are neither
over-nor understaffed, that the right employees are placed in the
right jobs as the right time, that organizational and environmental
change is anticipated and adjusted to with a minimum of cost, and
there is direction and coherence to personnel activities.
(Perencanaan SDM adalah pross melalui tujuan organisasi yang
ditempatkan dalam pernyataan misi dan rencana usaha, yang
diterjemahkan ke dalam tujuan SDM yang berkenaan dengan
tingkatan staf and tingkatan aliran program. Perencanaan SDM
membantu kepastian organisasi agar tidak kekurangan staff,
penempatan pegawai yang tepat pada saat yang diperlukan,
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perubahan organisasi dan lingkungan diantisipasi dan disesuaikan
dengan biaya yang minimum, disertai arah dan kesesuaian dengan
aktivitas personalia).
Menurut Handoko (1987, h 53) perencanaan SDM merupakan
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaanpermintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan
datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tanaga kerja yang
ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Pandangan umum ini
mengandung arti bahwa ada empat kegiatan yang saling berhubungan,
yang membentuk sistem perencanaan SDM yang terpadu (integrated):
persediaan sumber daya menusia, rencana-rencana untuk memperbesar
jumlah individu-individu yang “qualifed”, dan berbagai prosedur
pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada system.
Secara lebih sempit, perencanaan SDM berarti mengestimasi
secara sistematik permintaan (kebutuhan) dan suplai tenaga kerja
organisasi di waktu yang akan datang. Ini memungkinkan departemen
personalia dapat menyediakan tenaga kerja secara lebih tepat sesuai dengan
kebutuhan organisasi. Idealnya, organisasi harus mengidentifikasikan baik
kebutuhan-kebutuhan personalia jangka pendek maupun jangka panjang
melalui perencanaan. Rencana-rencana jangka pendek menunjukan
berbagai kebutuhan tenaga kerja yang harus dipenuhi selama satu tahun
yang akan datang. Seandainya rancana-rencana jangka panjang
mengestimasi situasi SDM untuk dua, lima, atau kadang-kadang sepuluh
tahun yang akan datang.
Menurut Buchari Zainun (2001, h 85), istilah perencanaan SDM
pun masih banyak yang menyalahartikan. Dan mungkin untuk mempunyai
dan memberi satu pengertian yang singkat dan tepat. Perencanaan sumber
daya manusia itu mungkin dapat ditinjau dari tiga aspek. Pertama adalah
aspek statistik dengan pusat perhatian utamanya kepada upaya
mempertemukan sumber daya manusia dengan jabatan atau pekerjaan yang
tersedia. Pada aspek statistik ini tidak tampak secara jelas unsur keinginan
dan harapan setiap itu yang dipertemukan dengan jabatan atau pekerjaan
itu. Kedua adalah aspek perilaku yang tampil karena adanya perbedaan
cara pandang dan reaksi masing-masing orang terhadap lingkungan
dirinya. Disamping aspek statistik dan aspek prilaku yang merupakan
perhatian utama dari para spesialis, maka yang tidak kurang pentingnya
adalah aspek praktis yang justru mempunyai pengaruh besar terhadap
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perencanaan sumber daya manusia. Karena itu perencanaan sumber daya
manusia itu sebaik-baiknnya tidak dianggap sebagai satu cabang
spesialisasi, tetapi merupakan suatu gabungan dari berbagai ragam
spesialisasi dan pengalaman orang-orang dilapangan. Dengan demikian
maka sumber daya manusia itu akan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sejalan dengan perkembangan tersebut diatas terjadi pula
perkembangan-perkembangan lain seperti mengenai tuntutan kenaikan gaji
dan upah, tuntutan atas kemampuan tenaga kerja yang baru sesuai
perkembangan teknologi dan dalam keadaan rendahnya angka
pengangguran,pimpinan organisasi benar-benar dihadapkan kepada
masalah sumber daya manusia yang lebih sulit dan menantang. Setiap
orang yang bekerja pun mempunyai harapan-harapan yang semakin
meningkat untuk memperoleh kepuasan kerja, pengembangan diri dan
ganjaran yang lebih memadai. Para peremcanaan ekonomi dan
pengembangan juga makin sadar terutama terhadap adanya persaingan
ketat dantuntutan kesejahteraan dalampemanfaatan sumber daya manusia
melalui sesuatu perencanaannya yang lebih mantap.
Pendekatan terhadap perencanaan SDM yang semata-mata hanya
dari aspek statistik dapat menimbulkan banyak salah paham terutama pada
tingkat perusahaan dimana banyak pimpinan suatu organisasi kepegawaian
yang tidak atau kurang paham dengan pendekatan statistik ini. Sepertinya
ada anggapan bahwa merencanakan sumber daya manusia disamakan saja
seperti merencanakan barang-barang tak bernyawa tanpa perhatian sama
sekali terhadap jati diri setiap orang termasuk hal-hak asasi orang lain.
Perencanaan SDM yaitu pada hakikatnya merupakan upaya
penyesuaian antara kebutuhan atau tuntutan terhadap sumber daya manusia
dan tersedianya sumber daya manusia yang diputuhkan itu pada saat dan di
tempat yang membutuhkan dalam jumlah dan mutu yang memadai.
Menurut Stephen Robbin dalam Rebore (2002,h.38) Perencanaan
SDM sebagai berikut :
Human resources planning, as process, ensures the smooth
development of an organization.”We assess where we are; we
assess where we are going; we consider the implications of these
objectives on future demands and the future supply of human
resources and we attempt to match demand and supply so as to
make them compatible with the achievement of the organization’s
future needs.
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(Perencanaan SDM, sebagai proses, yang menjamin
keberlangsungan pengembangan organisas. “Kita menilai dimana
kita; menilai akan kemana kita; kita mempertimbangkan pengaruh
tujuan terhadap kebutuhan di masa yang akan datang dan
kebutuhan penyediaan SDM dan mencoba mencocokkan
permintaan dan penyediaan sehingga membuat kesesuaian antara
tujuan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang”).
Menurut Hariandja (2002, h.74) perencanaan SDM didefinisikan
menurut para ahli ecara berbeda. Torrington & Tan Chwee Huat
mengatakan:
Perencanaan SDM merupakan kegiatan khusus yang berkaitan
dengan penentuan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, baik
kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka penjang. Dalam
bentuk yang lebih operasional adalah kegiatan yang berkaitan dengan
memprediksi suatu perkiraan seberapa banyak orang atau pegawai yang
dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas, baik jumlahnya mau pun
jenisnya, berapa yang akan tersedia, dan apa yang dilakukan untuk
memastikan bahwapenawaran sama dengan permintaan pada waktu yang
bersamaan.
Werther dan Davis menyatakan Perencanaan SDM : Proses yang
sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai (demand) dan
ketersediaan (supply) pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun
jenisnya, sehingga departemen sumber daya manusia dapat merencanakan
pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan
lebih baik.
Menurut Hasibuan (2003, h 248) perencanaan SDM merupakan
fungsi pertama dan utama dari MSDM, diproses oleh perencana (planner)
dan hasilnya terjadi rencana (plan). Dalam rencana ditetapkan tujuan dan
pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar pengendalian. Tanpa rencana,
pengendalian tak dapat dilakukan, dan tanpa pengendalian, pelaksanaan
rencana baik atau pun salah tidak dapat diketahui.

35

Menurut Mullins (2005, h.797) Perencanaan SDM dinyatakan
sebagai berikut :
Human resources planning is a strategy for acquisition, utilisation,
improvement and retention of an organization’s human resources.
(Perencanaan SDM adalah strategu memperoleh, memanfaatkan,
mengembangkan dan mempertahankan SDM dari suatu
organisasi).
Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006, hal 98) salah satu definisi
klasik tentang perencanaan mengatakan bahwa perencanaan pada dasarnya
merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan
dikerjakan di masa depan. Berarti apabila berbicara tentang perencanaan
sumber daya manusia yang terjadi fokus perhatian ialah langkah-langkah
tertentu yang diambil yang oleh manajemen guna lebih menjamin bagi
organisasi tersedia tenaga kerja yang lebih menduduki berbagai
kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktunya. Kesemuanya
dalam dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan
akan ditetapkan.
Hubungan ini harus dilihat secara konseptual dalam arti dikaitkan
dalam tiga hal, yaitu:
a. Penuaian kewajiban sosial organisasi
b. Pencapaian tujuan organisasi
c. Pencapaian tujuan-tujuan pribadi para anggota organisasi yang
bersangkutan
Sedangkan definisi perencanaan SDM menurut Jhon Ivancevich
(2007,h.607) adalah sebagai berikut :
The process that helps to provide adequate human resources to
achieve future organization objectives. It includes forecasting
future needs for employees of various types, comparing these needs
with the present workforce, and determining the number or types
of employees to be recruited into or phased out of the
organization’s employment group.
(Suatu proses yang membantu memenuhi SDM yang cukup untuk
mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang.
Perencanaan SDM meliputi perkiraan kebutuhan di masa yang
akan datang dalam hal pegawai dalam beraneka tipe,
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membandingkan kebutuhan dengan tenaga kerja saat ini, serta
menentukan jumlah atau tipe pegawai yang direkrut atau
diberhentikan dari kelompok pegawai organisasi yang
bersangkutan).
Model Perencanaan SDM dimulai dari Pengumpulan Informasi,
yang terdiri dari lingkungan luar organisasi dan dari dalam organisasi;
Perkiraan Permintaan SDM (jangka pendek dan jangka panjang); Perkiraan
Penawaran SDM (penawaran dari dalam dan dari luar); Rencana dan
Tindakan Progran sesuai kebutuhan (menambah atau mengurangi,
perubahan
keterampilan,
pengembangan
rencana
manajerial,
pengembangan rencana karir); yang terakhir yaitu umpan balik terhadap
proses perencanaan (apakah sudah tepat dan apakah program sesuai
keperluan ?).
Menurut Agus Sunyoto (2008, h 18) perencanaan yang dimaksud
adalah perencanaan SDM, dalam kaitannya dengan manajemen
perusahaan. Perencanaan SDM mengacu kepada hal-hal yang menjadi
topik bahasan manajemen SDM, termasuk pembinaan karyawan (a)
sebelum direkrut untuk bekerja pada perusahaan, (b) memberikan latihan
dan pengembangan pada waktu mereka sudah bekerja, (c) pada waktu
mempersiapkan mereka untuk undur diri, dan (d) layanan purnakarya bagi
mereka yang telah mengakhiri masa baktinya.
Perencanaan SDM diartikan sebagai proses penentuan kebutuhan
SDM perusahaan dan cara memenuhinya, dari pasar tenaga kerja, dalam
lingkungan kerja perusahaan, pada lingkungan sekarang dengan
perhitungan masa depan. Perusahaan ini dilakukan baik secara kuantitatif
(jumlah karyawan yang diperlukan) maupun kualitatif (memenuhi
persyaratan yang diperlukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan yang
ditawarkan). Sesuai dengan fungsinya dalam manajemen, perencanaan
sumber daya manusia ini dianggap sangat penting agar dilakukan sebaikbaiknya, meskipun keadaan yang mendukungnya serba terbatas. Ketepatan
dalam penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik secara kuantitatif sangat
berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan fungsi pengadaan
sember daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses pencetusan
kebutuhan sumber daya manusia dengan cara memenuhinya, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif. Perencanaan sumber daya manusaia dapat
pula diartikan sebagai penentuan cara memenuhi kebutuhan tenaga kerja
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dan pemanfaatannya, sehingga tercapai rencana kepegawaian yang
terintegrasi dalam suatu organisasi.
Menurut Andrew F. Sikula, perencanaan SDM atau perencanaan
tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan akan
tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan
rencana terpadu organisasi. Kemudian menurut Andrew F. Sikula, dalam
Agus Sunyoto (2008, h 19) :
Human Resources or manpower planning has been defined as the
process of determining manpower requirements and the means of
meeting those requirements in order to carry out the integrated
plans of the organization. Human resources planning involves
having the right kinds of people at the right place, at the right
times, doing the right kind of things, which result in long-run
maximum individual and organization benefits.
(Perencaaan SDM didefinisikan sebagai proses penentuan
kebutuhan tenaga kerja dan sarana untuk memenuhi kebutuhan itu
dalam rangka melaksanakan rencana terpadu dari organisasi.
Perencanaan SDM melibatkan kepemilikan hak-hak manusia pada
tempat yang tepat, pada saat yang tepat, mengerjakan segala
sesuatu
dengan tepat, yang mana dalam jangka panjang
memperoleh manfaat maksimum baik secara individu maupun
organisasi).
Menurut Thomas H. Stone, perencanaan SDM adalah proses
meramalkan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi
untuk waktu yang akan datang agar langkah-langkah dapat diambil untuk
menjamin bahwa kebutuhan ini dapat dipenuhi.
Berdasarkan definisi Robbin dan Coulter (2009,h.346) sebagai
berikut : Perencanaan SDM adalah proses yang dilakukan para manajer
untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat
di tempat yang tepat, dan pada saat yang tepat, yang mampu
menyelesaikan sejumlah tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien.
Melalui perencanaan, organisasi dapat menghindari kekurangan dan
kelebihan dana. Perencanaan SDM dapat diringkas menjadi 3 (tiga)
langkah : (1) Menilai SDM yang ada sekarang; (2) Menilai kebutuhan
SDM di masa depan dan (3) menyusun program untuk memenuhi
kebutuhan di masa depan tersebut.
38

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya
suatu perencanaan SDM selalu akan mencakup empat segi yang harus
diperhatikan, yaitu: Kualitas yang tepat, Kuantitas yang tepat, Waktu dan
posisi yang tepat dan perhatian yang maksimal terhadap tujuan individual
dan organisasional.
Menurut Hasibuan (2003, h 256) fungsi MSDM diterapkan dengan
baik dan tepat maka perlu perencanaan terlebih dahulu seperti :
a. Perencanaan Organisasi
b. Perencanaan pengarahan
c. Perencanaan pengendalian
d. Perencanaan pengadaan
e. Perencanaan pengembangan
f. Perencanaan kompensasi
g. Perencanaan pengintegrasian
h. Perencanaan pemeliharaan
i. Perencanaan kedisiplinan
j. Perencanaan pemberhentian

3.2.

FUNGSI DAN MANFAAT PERENCANAAN SDM

Fungsi perencanaan dalam SDM dilihat dari sudut kepentingan
individual tenaga kerja sendiri, bagi seorang pekerja, mengetahui secara
pasti rencana ketenagakerjaan dari organisasi tempat bekerja itu berada,
tempat yang bersangkutan itu bekerja, memungkinkan pekerja itu untuk
menyusun pengembangan karir bagi dirinya sendiri. Artinya bagi seorang
tenaga kerja dalam suatu organisasi, mengetahui perencanaan tenaga kerja
merupakan dasar bagi mereka itu untuk menyusun karirnya, rencana
pengembangan dirinya dimasa depan, dan merasa yakin akan tempat dan
posisinya didalam organisasi untuk masa masa depan dalam jengka waktu
panjang. Dari rencana organisasi, yang berawal dari rencana tenaga kerja,
karyawan akan mengetahui:
a. Bagaimana kemampuan pengembangan jenjang karirnya
b. Kemampuan apa yang harus dimiliki untuk memungkinkan dirinya
menduduki suatu jabatan tertentu
c. Waktu yang terbaik untuk menjangkau karir tesebut
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Fungsi perencanaan dalam SDM dilihat dari sudut kepentingan
organisasi, suatu perencanaan tenaga kerja akan membantu pimpinan
organisasi dalam upaya mendaya-gunakan SDM yang ada, sehingga
organisasi akan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya
dalam jangka waktu panjang. Dengan perencanaan tenaga kerja yang baik
suatu organisasi akan mampu menarik tenaga kerja yang benar-benar
dibutuhkan, baik secara kuantitatif atau kualitatif yang dilakukan pada
waktu yang tepat. Ketepatan dalam menentukan jumlah, kualitas dan waktu
penarikannya serta didukung oleh penempatan yang tepat pula, akan
mempu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang akan
menambah kuatnya daya saing organisasi terhadap organisasi lain.
Fungsi perencanaan dalam SDM dilihat dari sudut kepentingan
negara, dengan perencanaan tenaga kerja negara dapat mengatur program
penataan dan pengembangan SDM, guna mendukung terciptanya negara
yang memikiki efisiensi yang tinggi. Jika negara (sebagai sestem) yang
terdiri dari berbagai orgasisasi (sebagai subsistem) memiliki tingkat
efisiensi dan efektifitas yang tinggi, negara tersebut akan mampu bersaing
dengan negara lain di tingkat internasional.
Fungsi perencanaan dalam SDM dilihat dari kedudukan sebuah
rencana, perencanaan SDM memiliki kedudukan yang sangat penting,
karena:
a. Rencana membimbing kearah yang sukses, artinya rencana akan
dimungkinkan melakukan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal
melalui penempatan pada jabatan-jabatan tertentu dengan jenjang karir
yang sesuai dengan kepentingan individu dan organisasi. Jika dengan
rencana kita akan mempunyai keyakinan bahwa tenaga kerja akan
dipergunakan secara efektif dan efisien.
b. Dengan rencana memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian
dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Dengan rencana kita
akan mampu mengantisipasi kondisi usaha yang akan datang secara
lebih dini, sehingga organisasi dapat mempersiapkan tenaga kerja yang
dimilikinya, baik melalui pelatihan, mutasi, dan sebagainya
disesuaikan kebutuhan tenaga kerja sebagai antisipasi terhadap
perubahan-perubahan dikemudian hari.
c. Rencana mengharuskan manajer untuk menetapkan tujuan organisasi,
dengan perkembangan organisasi berarti kita harus menetapkan tujuan
organisasi secara sepesifik, baik tujuan umum maupun tujuan dari
bagian-bagiannya, termasuk penetapan tujuan dan kerangka kerjanya.
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d. Rencana memungkinkan dilakukannya pengawasan secara efektif,
dengan rencana kita menyusun standar (baku) yang akan digunakan
dalam pengawasan/evaluasi. Dengan rencana kita akan mengetahui
kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Informasi ini dapat digunakan
sebagai penilaian apaka kegiatan yang dilakukan karyawan telah
memenuhi standar yang ditetapkan.
Prinsip utama Perencanaan SDM adalah keserasiannya dengan
Perencanaan Strategis Bisnis dan Perencanaan Operasional. Dengan kata
lain manajer harus mampu mengintegrasikan Perencanaan SDM,
Perencanaan Strategis dan Operacional Bisnis.
Fungsi Perencanaan SDM seperti yang dinyatakan oleh Hadari
Nawawi (2005, h.141) adalah untuk memprediksi kondisi tenaga kerja
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sebagai organisasi yang kompetitif
dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis sekarang dan di masa
mendatang. Oleh karena itu manfaat perencanaan SDM sebagai berikut :
a. Meningkatkan Sistem Informasi SDM, yang secara terus menerus
diperlukan dalam mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien
bagi pencapai tujuan bisnis perusahaan.
b. Perencanaan SDM juga bermanfaat untuk : meningkatkan
pendayagunaan SDM, menyelelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran
organisasi secara lebih efisien, menghemat tenaga, waktu, dan dana
serta dapat meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan tenaga
kerja, mengembangkan dan menambah informasi SDM.
c. Fungsi Perencanaan SDM untuk mempermudah pelaksanaan
koordinasi SDM oleh Manajer SDM, dalam usaha memadukan
pengelolaan SDM yang merupakan tanggung jawab manajer lainnya,
meskipun terbatas pada unit kerja masing-masing.
d. Perencanaan SDM Jangka panjang bermanfaat bagi organisasi untuk
memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan SDM dalam
jangka waktu 2 sampai 10 tahun mendatang.
e. Perencanaan SDM Jangka Pendek bermanfaat untuk posisi/jabatan atau
pekerjaan yang lowong pada tahun yang akan datang.
Fungsi perencanaan SDM (Abdurahman Fathoni, 2006) dengan
baik jelas lagi apabila diingat daya usaha mencapai ketiga hal tersebut.
Setiap organisasi dihadapkan kepada berbagai faktor yang berbeda di luar
kemampuan organisasi untuk mengendalikan.
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Perencanaan SDM tidak bisa dipercayakan hanya kepada tenaga-tanaga
profesional menangani masalah-masalah kepegawaian saja, melainkan
harus menyelenggarakan fungsi utama. Keterlibatan itu sangat penting
bahkan mutlak karena seperti telah ditekankan di muka setiap manajer pada
dasarnya adalah manajer sumber daya manusia.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi perencanaan
harus mencakup perencanaan sumber daya manusia untuk satuan kerja
yang dipimpinnya, bekerja sama dengan para tenaga spesialis yang terdapat
dalam satuan tenaga yang mengelola sumber daya manusia
dalamorganisasi.
Enam manfaat yang dapat di petik melalui suatu perencanaan
sumber SDM secara mantap adalah organisasi dapat memanfaatkan sumber
daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara baik. Merupakan hal
yang wajar apabila seseorang mengambil keputusan tentang masa depan
yang diinginkannya berangkat dari kekuatan dan kemampuan yang sudah
dimilikinya. Berarti perencanaan SDM pun perlu diawali dengan kegiatan
inventarisasi tentang sumber daya manusia yang sudah terdapat dalam
organisasi.
Inventarisasi tersebut antara lain menyangkut:
a. Jumlah tenaga kerja yang ada
b. Berbagai kualifikasi
c. Masa kerja masing-masing
d. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki baik karena pendidikan
formal maupun program pelatihan yang pernah diikuti
e. Bahan yang masih perlu dikembangkan
f. Minat pekerjaan yang bersangkutan reutama yang berkaitan dengan
kegiatan di luar tugas pekerjaannya sekarang.
Hasil ini demikian sangat penting, bukan hanya dalam rangka
pemanfaatan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas
sekarang, tetapi untuk paling sedikit empat kepentingan di masa depan,
yaitu:
a. Promosi orang-orang tertentu mengisi lowongan jabatan yang lebih
tinggi karena berbagai sebab terjadi kekosongannya.
b. Peningkatan kemampuan melaksanakan tugas yang sama.
c. Dalam hal terjadinya alih wilayah kerja yang berarti seseorang
ditugaskan ke lokasi baru tetapi sifat tugas dan jabatanya tidak
mengalami perubahan.
d. Dalam hal terjadinya alih tugas yang berarti seseorang mendapat tugas
atau jabatan baru tanpa perubahan dalam hirarki organisasi.
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Melalui perencanaan sumber daya manusia yang mendatang,
produktivitas dari tenaga kerja yang sudah dapat ditingkatkan. Hal ini
dapat terwujud melalui adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu, seperti
peningkatan disiplin kerja dan peningkatan keterampilan sehingga setiap
orang menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan
organisai.
Perencanaan sumber daya manusia kaitanya dengan penentuan
kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan
kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan
berbagai aktivitas baru kelak. Salah satu segi manajemen sumber daya
manusia yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penanganan
informasi ketenagakerjaan. Informasi demikian mencakup banyak hal
seperti:
a. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki
b. Masa kerja setiappekerja
c. Status perkawinan dan jumlah tanggungan
d. Jabatan yang pernah dipangku
e. Tenaga karier yang pernah diinginkan
f. Jumlah penghasilan
g. Pendidikan dan pelayanan yang pernah ditempuh
h. Keahlian dan keterampilann khusus yang dimiliki oleh paa pegawai
i. Informasi lainnya mengenai kekayaan setiap pegawai.

3.3.

ASAS PERENCANAAN SDM

Seperti yang dinyatakan oleh Agus Sunyoto (2008,h. 22). Manusia
mempunyai potensi yang sangat besar, yang tidak mudah diukur, dan tidak
terbatas. Perencanaan satu kekuatan SDM dalam organisasi bukan saja
harus dilihat dari segi pembinaannya. Manusia sampai sekarang ini pun,
dianggap belum memanfaatkan seluruh kemampuannya sesuai dengan
potensinya. Jika manusia sanggup bekerja dengan memanfaatkan seluruh
potensinya sendiri, manusia akan dapat melakukan banyak sekali hal-hal
yang sekarang ini masih tidak mungkin.
Karena itu asas perencanaan SDM pada dasarnya harus mampu
mengungkapkan potensi manusia seluas mungkin, dan kemudian
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mengarahkan potensi itu untuk meningkatkan kinerja organisasi bagi
kemanusiaan. Berbagai teori atau model telah diajukan oleh para pakar
dibidangnya yang menjadi rujukan setiap perencanaan dalam menyusun
perencanaan SDM.
Terdapat 3 (tiga) teori pendekatan dalam asas perencanaan SDM
yaitu :
a. Teori Psikoanalitik : manusia didorong oleh naluri yang senantiasa
terbias keluar. Dorongan inilah yang akan memberikan tenaga
psikologik untuk kegiatan memuaskan kebutuhan individu. Jika yang
dibutuhkan itu ada (tersedia) individu hanya akan mengadakan reaksi
motorik untuk memperolehnya.
b. Teori Humanistik : proses perkembangan SDM dianggap mengikuti
pola perkembangan dinamik, sesuai dengan teori kebutuhan Maslow.
Dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia, berbagai hambatan
sering dihadapi. Hambatan itulah yang mendorong individu untuk
memikirkan cara-cara baru guna memperoleh apa yang dibutuhkan.
c. Teori Fungsionalitas : manusia dianggap sebagai makhluk Tuhan
dengan potensi yang batas-batasnya tidak bisa kita tentukan. Potensi
inilah yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu, baik yang
diterima masyarakat atau yang tidak dapat diterima masyarakat.

3.4.

LINGKUP KEGIATAN PERENCANAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Tujuan Perencanaan SDM
Menurut M.T.E Hariandja (2002, h 76), tujuan dan kegunaan
perencanaan SDM adalah ketersediaan sumber daya manusia yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas pada masa-masa yang akan
datang adalah sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan
perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Ketika diramalkan ada
kekurangan dibandingkan kebutuhan, perusahaan dapat melakukan
perekrutan pegawai baru, promosi, dan transfer secara produktif sehingga
tidak mengganggu kegiatan perusahaan.
Tindakan-tindakan yang akan dilakukan harus direncanakan
sebelumnya untuk memastikan atau meminimalkan gangguan pada
rencana-rencana perusahaan. Jika jumlah pegawai lebih besar dari pada
kebutuhan, itu mengimplikasikan bahwa perusahaan kurang baik
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memanfaatkan sumber daya manusianya dan sebaliknya. Secara lebih luas
dapatlah dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia yang baik
akan:
a. Memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia.
b. Menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa
depan secara efisien.
c. Meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru.
d. Melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu
kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain.
Menurut Hasibuan (2003, hal 250) perencanaan SDM bertujuan
yaitu:
a. Untuk menetukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi
semua jabatan dalam perusahaan.
b. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa
depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya.
c. Untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas.
d. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS)
sehingga produktivitas kerja meningkat.
e. Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan.
f. Untuk menjadi pedoman dalam menentukan program penarikan,
seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan,
kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan.
g. Menjadi pediman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau
horizontal) dan pensiun karyawan.
h. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 56), tujuan perencanaan SDM
antara lain:
a. Untuk menentukan kualitas dan kuantias karyawan yang akan mengisi
semua jabatan dalam perusahaan.
b. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa
depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya.
c. Untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas.
d. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS)
sehingga produktifitas kerja meningkat.
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e. Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan.
f. Untuk menghindari pedoman dalam menetapkan program penarikan,
seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasia, pemeliharaan,
kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan.
g. Menjadi pedoman dalam melakukan mutasi (vertikal dan horizontal)
dan pensiun karyawan.
h. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan.

Langkah-langkah Perencanaan SDM
Menurut M.T.E Hariandja (2002, h 76). Langkah-langkah
perencanaan SDM adalah sesuai dengan fungsinya untuk membantu
perusahaan dalam mencapai tujuannya dari aspek sumber daya manusia,
sebagaimana disinggung di atas, dan fokus perhatian sumber daya manusia
ditujukan pada proses peramalan dan penentuan kebutuhan SDM di masa
depan, maka proses penentuan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah
sebagai berikut:
a. Analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya
manusia.
b. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia.
c. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang.
d. Anasisis ketersediaan (supply) sumber daya manusia dan kemampuan
perusahaan.
e. Penentuan dan implementasi program.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 57), dalam perencanaan SDM ada
empat langkah pokok yakni:
a. Perencanaan untuk kebutuhan masa depan, beberapa orang dengan
kemampuan yang dibutuhkan perusahaan agar dipertahankan selama
suatu jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa depan.
b. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan, berapa bayak SDM
yang ada sekarang yang dapat diharapkan tetap tinggal dalam
perusahaan? Selisih antara angka ini dengan angka yang akan
dibutuhkan oleh perusahaan membawa langkah berikutnya.
c. Perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian
sementara, bagaimana perusahaan dapat mencapai jumlah SDM yang
akan diperlukan.
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d. Perencanaan untuk pengembangan, bagaiman seharusnya pelatihan dan
penyesuaian SDM dalam perusahaan diatur sehingga perusahaan akan
terjamin dalam hal pengisian yang kontinu tenaga-tenaga yang
berpengalaman dan berkualitas. Untuk menyelesaikan langkah-langkah
ini,
manajer
program
perencanaan
SDM
harus
dapat
mempertimbangkan berbagai hal. Faktor utama adalah rencana
strategis organisasi.

Pelaksanaan Perancanaan SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 64), beberapa hal penting yang
perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perencanaan SDM yaitu:
a. Munculnya perencanaan SDM menunjukan semakin meluasnya misi
dan fungsi SDM.
b. Peran-peran staf baru yang punya waktu yang mulai ada pada
perusahaan adalah untuk menyediakan dukungan, petunjuk bagi
praktik manajerial dalam perencanaan SDM.
c. Profesional manajemen SDM mengisi berbagai peran tertanggung pada
tugas dan prioritas organisasi. Tujuan kategori dasar aktivitas yang
menghadirkan peran utama merupakan hal yang bisa dalam pengkajian
manajemen SDM.
d. Aktivitas yang di Checlist dalam kegiatan manajemen SDM
menunjukan peran tertentu yang harus diajukan.
e. Keterampilan dan peran konsultasi adalah sangat penting dalam
mempengaruhi pelaksanaan perubahan dalam manajemen SDM.
Teknik-teknik Perencanaan SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h76), teknik-teknik perencanaan
SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi dan perkitaan-perkiraan
perencananaanya saja. Perencanaan SDM semacam ini resikonya cukup
besar, misalnya kuantitas dan kualitas SDM tidak sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Akibatnya akan timbul mismanajemen dan pemborosan yang
akhirnya akan merugikan perusahaan.
Sedangkan teknik ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM
dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi dan
peramalan-peramalan (forecasting) dan perencanaan yang baik.
Perencanaan SDM semacam ini resikonya relatif kecil karena segala
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sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Pada teknik ini, data dan
informasinya harus akurat, serta analisis yang baik dan benar.
Sistem Perencanaan SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 76), perencanaan baru dapat
dilakukan dengan baik dan benar jika informasi tentang job analysis,
organisasi, dan situasi persedian SDM. Sistem perencanaan SDM pada
dasarnya meliputi prakiraan (estimasi) pemintaan/ kebutuhan dan
penawaran/ penyediaan SDM. Estimasi permintaan SDM dapat dibagi
dengan dua cara, yakni:
a. Estimasi suplai internal
Hal ini dilakukan untuk menghitung karyawan yang ada, tapi juga
mengaudit untuk mengevaluasi kemampuan-kemampuan mereka.
b. Estimasi suplai external
Tidak setiap lowongan yang dipenuhi terdapat langsung persediaan
SDM. Kebutuhan SDM yang harus dipenuhi dari sumber suplai
eksternal dapat diperoleh dengan menganalisis pasar tenaga kerja
(labor market). Selain perlu perbaikan trend kondisi kependudukan
(demografi) dan sikap masyarakat terhadap perusahaan/lembaga
lainnya.
Metode Perencanaan SDM
Menurut Hasibuan (2003, h 250) metode perencanaan SDM
dikenal atas metode nonilmiah dan metode ilmiah. Metode nonilmiah
diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman,
inajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaannya saja. Metode
ilmiyah diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas
hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan (forecating)
dari perencanaannya. Rencana SDM semacam ini resikonya relatif kecil
karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 77), permasalahan dalam
perencanaan SDM yang perlu diperhatikan, antara lain:
a. Apa pendekatan-pendekatan perencanaan yang telah digunakan di
dalam perencanaan SDM dan dimana diterapkan?
b. Bagaiman teknik yang dibuat dan dilakukan?
c. Bagaimana perencanaan/ perkiraan pendekatan dan waktu konsisi,
ukuran enterprise, dan telasi berhubungan?
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d. Apa strategi untuk pergantian?
e. Bagaimana kebijakan perekrutan dan promisi dengan pergantian dan
promosi?
f. Bagaimana perkiraan dapat dibuat mudah dan dimengerti?

3.5.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KARYAWAN

Edwin B. Flippo menggunakan istilah pelatihan untuk pegawai
pelaksana dan pengembangan untuk tingkat pemimpin. Istilah-istilah yang
dikemukakan oleh adalah training operative personal, dan executive
development J.C Denyer menggunakan istilah-istilah induction training,
job training, supervisory training, management training, dan executive
development.
Wexley dan Yukl (1976:282) mengemukakan bahwa :
Training and development are term is refering to planned efforts
designed facilitate the acquisition of relevant skill, knowledge and
attitudes by organization members.
(Pelatihan dan Pengembangan adalah istilah yang mengarah pada
usaha yang terencana yang dirancang untuk memfasilitasi
kebutuhan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang sesuai
dengan anggota organisasi).
Berdasarkan pendapat Andrew E. Sikula dapat dikemukakan
bahwa pelatihan (training) adalah suatu proses pendidikan jangka pendek
yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana
pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan tknis
dalam tujuan terbatas. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan
jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir
di mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan
teoritis guana mencapai tujuan yang umum.
Gary Dessler (1997,h.263) mendefinisikan pelatihan sebagai
proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang , keterampilan
dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka.
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Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001, 43), penggunaan
istilah pelatihan (training) dan pengembangan (development) dikemukakan
para ahli, yaitu Dale Yoder menggunakan istilah pelatihan untuk pegawai
pelaksana dan pengawas. Sedangkan istilah pengembangan ditunjukan
untuk pegawai tingkat menajemen. Istilah yang dikemukakan oleh Dale
Yoder adalah rank and file training, supervisor training, dan management
development.
Pelatihan adalah sebuah proses dimana orang mendapatkan
kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan organisasional. Dalam
pengertian terbatas, pelatihan adalah memberikan karyawan pengetahuan
dan keterampilan yang spesifik dan dapat diidentifikasi untuk digunakan
dalam pekerjaan mereka saat ini. (Mathis dan Jackson, 2004,h.301).
Pelatihan
adalah
program-program untuk memperbaiki
kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok dan/atau
berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi/perusahaan. Pelatihan juga
merupakan proses melengkapi para pekerja dengan keterampilan khusus
atau kegiatan membantu para pekerja dalam memperbaiki pelaksanaan
pekerja yang tidak efisien. (Hadari Nawawi, 2005,h.208).
Training helps employees do their work better. (Jhon Ivancevich,
2007,h.394).
(Pelatihan membantu karyawan bekerja lebih baik).
Dengan demikian, istilah pelatihan ditujukan kepada pegawai
pelaksana dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
teknis, sedangkan pengembangan diperuntukan bagi pegawai tingkat
manajerial dalam rangka meningkatkan kemampuan konseptual,
kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human
relation.
Selanjutnya Wexley dan Yukl menjelaskan pula bahwa :
Development focuses more on improving the decision making and
human relations skills and the persentation of a more factual and
narrow subject matter.
(Pengembangan
memusatkan
pada
peningkatan
dan
penyempurnaan pengambilan keputusan dan keterampilan
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hubungan masyarakat serta penyajian segala sesuatu yang lebih
faktual dan lebih sempit).
Pengembangan mempunyai cakupan yang lebih luas dan terfokus
pada pemberian individu dengan kapabilitas baru yang berguna untuk
pekerjaan sekarang maupun masa depan. Pengembangan adalah usahausaha untuk meningkatkan kemampuan para karyawan untuk menangani
beraneka tugas. (Mathis dan Jackson, 2004, h.301dan h.350).

Development prepares individuals for the future. It focuses on
learning and personal development. (Jhon Ivancevich,
2007,h.394).
(Pengembangan mempersiapkan individu di masa yang akan
datang. Pengenbangan difokuskan pada pembelajaran dan
pengembangan pribadi).
Pendapat Wexley dan Yukl lebih memperjelas mengenai
penggunaan istilah pelatihan dan pengembangan. Mereka berpendapat
bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan istilah-istilah yang
berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk
mencapai penguasaan skill, pengetahuan dan sikap-sikap pegawai atau
anggota organisasi. Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan
kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan
manusia (human relation) bagi manajemen tingkat atas dan menengah,
sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk pegawai tingkat bawah
(pelaksana).
Meunrut Hasibuan (2003, hal 68), pengembangan (development)
adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia.
Pengembangan karyawan baru/lama perlu dilakukan secara terencana dan
berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik,
harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan
karyawan.Pengembangan adalah suatu usaha yang meningkatka n
kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan dan latihan.
Efisiensi organisasi sangat tergantung dari baik buruknya
pengembangan anggota organisasi sendiri. Tujuan perusahaan dapat
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dicapai, jika karyawannya terlatih dengan baik dan tepat pada bidangnya.
Latihan yang baik diperlukan setiap saat, selain oleh karyawan baru, juga
oleh karyawan lama. Karyawan baru memerlukan latihan pengenalan dan
keterampilan sebelum menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan
kepadanya. Sedangkan karyawan lama membutuhkan pelatihan karena
adanya tuntutan baru ditugasnya yang selau berkembang, atau untuk
mempersiapkan diri jika terjadi mutasi. Latihan untuk karyawan, jika
diberikan dengan tepat dan diselenggarakan dengan baik, akan mendorong
mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Karyawan yang lebih mengetahui
dengan lebih baik tugas dan tanggung jawabnya, akan berusaha mencapai
tingkat prestasi kerja yang lebih tinggi.
Kesadaran para pengusaha akan pentingnya latihan bagi karyawan
untuk dapat mengikuti perubahan teknologi yang akan dipakai pada
perusahaan, mendorong peran pelatihan menjadi semakin penting.
Perusahaan akan bersedia menyisihkan sebagian anggarannya untuk
kepentingan karyawan, karena pengeluaran ini merupakan investasi yang
memberikan bahwa karyawan akan menjadi anggota organisasi yang
kompeten. Ini sangat dirasakan untuk industri yang berada pada kondisi
pelatihan teknologi. Pada kondisi itu perusahaan mampu menggunakan
teknologi yang lebih maju agar dapat mempertahankan dinamika usahanya.
Penggunakan teknologi baru akan menciptakan pekerjaan, kegiatan, dan
peluang baru.
Manajer yang efektif menyadari bahwa latihan adalah proses
berjalan terus-menerus, bukan proses yang hanya terjadi sesaat.
Pramasalahaan baru, prosedur kerja baru, peralatan kerja baru,
pengetahuan mutakhir, dan yang menyebabkan jabatan baru, selalu timbul
dalam organisasi yang dinamik. Keadaan yang dinamik itu mendorong
terjadinya perubahan kebijaan pada proses dan sistem manajemen,
misalnya dalam pemberian instruksi pada karyawan. Munculnya kondisi
baru dalam perusahaan mendorong manajemen untuk terus memperhatikan
dan menyusun program latihan yang terus menerus (continuous). Adanya
karyawan yang keluar, mutasi pekerjaan atau tugas, dan adanya promosi
jabatan, juga mendorong manajemen untuk terus menyusun program yang
berbeda-beda.
Dari konsep yang diajukan oleh Mason Haire, dapat disimpulkan
bahwa pada suatu organisasi aka selalu terjadi pergeseran jabatan. Pada
pergeseran jabatan itu akan terdapat karyawan yang keluar, yang
dipromosikan, dan yang ditarik atau direkrut untuk mengisi lowongan
jabatan sebagai akibat dari keluarnya atau adanya promosi. Karyawan yang
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keluar bisa disebabkan oleh usia dengan hak pensiun, atau dengan hak
pesangon. Atau bisa juga sebagai akibat dari kecelakaan. Karyawan yang
mengalami musibah seperti itu tidak memungkinkan ia bekerja dengan
benar. Misalnya cacat fisik tertentu tidak memungkinkan karyawan bekerja
pada keadaan yang menuntut persyaratan khusus. Karyawan yang keluar
tentunya harus diganti agar kebutuhan akan jumlah karyawan untuk
melaksanakan dan mengerjakan suatu penugasan tetap terpenuhi. tujuannya
agar tingkat produktivitas perusahaan tetap bisa dipertahankan atau kalau
mungkin bahkan diperbaiki. Demikian juga jabatan yang lowong, yang
karena jabatnnya telah dipromosikan, perlu diisi kembali. Perusahaan harus
menarik karyawan (baru) untuk mengganti karyawan yang dipromosikan
tersebut. Karyawan yang baru direkrut harus menjalani masa latihan, agar
mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Karyawan yang
dipromosikan tentunya juga harus menjalani pelatihan, agar mampu
melaksanakan tugas baru dengan tepat dan dengan sebaik-baiknya. Karena
itu jelaslah bahwa program pelatihan itu sangat penting untuk menjamin
adanya kesinambungan pekerjaan dan penugasan dalam suatu organisasi
untuk mempertahankan eksistensi dalam rangka mencapai tujuan
organisasi.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 226) pengembangan manajemen
adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman,
keahlian dan sikap untuk menjadi atau meraih sukses sebagai pemimpin
dalam organisasi mereka. Karena itu, kegiatan pengembangan ditujukan
membantu keryawan untuk dapat menangani jawabanya di masa
mendatang, dengan memperhatikan tugas dan kewajiban yang dihadapi
dekarang. Karena adanya perbedaan antara kegiatan pelatihan (sekarang)
dan pengembangan (di masa mendatang) menyebabkan sering kabur dan
hal ini merupakan salah satu permasalahan utama. Apabila dilihat dari
perspektif keseluruhan, perbedaan antara kegiatan pelatihan untuk bidang
tugas yang sekarang dengan kegiatan pengembangan untuk suatu tanggung
jawab di masa mendatang makin kabur. Umumnya suatu perusahaan
melakukan usaha untuk menciptakan sesuatu adalah suatu organisasi di
mana orang-orang bergabung untuk melakukan kegiatan belajar yang terusmenerus. Walaupun pelatih dapat membantu karyawan untuk mengerjakan
pekerjaan mereka saat ini, keuntungan dari program pelatihan dapat
diperoleh sepanjang karirnya dan dapat membantu peningkatan karirnya di
masa mendatang. Pengembangan, sebaliknya, dapat membantu individu
untuk memegang tanggung jawab di masa mendatang.
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Jenis-jenis Pelatihan
Menurut Mathis dan Jackson (2004,h.318) pelatihan dapat
dirancang untuk memenuhi tujuan berbeda dan dapat diklasifikasikan ke
dalam berbagai cara, yang meliputi :
a. Pelatihan yang dibutuhkan dan rutin : dilakukan untuk memenuhi
berbagai syarat hukum yang diharuskan dan berlaku sebagai pelatihan
untuk semua karyawan (orientasi karyawan baru).
b. Pelatihan pekerjaan/teknis : memungkinkan para karyawan untuk
melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
c. Pelatihan antarpribadi dan pemecahan masalah : dimaksudkan untuk
mengatasi masalah operasional dan antarpribadi serta meningkatkan
hubungan dalam pekerjaan organisasional.
d. Pelatihan perkembangan dan inovatif : menyediakan fokus jangka
panjang untuk meningkatkan kapabilitas individual dan organisasional
untuk masa depan.
Tujuan Pengembangan dan Pembinaan karyawan
Menurut Hasibuan (2003, h 70) pengembangan karyawan
bertujuan dan bersifat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau
masyarakat yang mengkonsumsi barang/jasa yang dilaksanakan
perusahaan. Tujuan pengembangan hakikatnya menyangkut hal-hal
berikut:
a. Produktivitas kerja
Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat,
kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill,
human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik.
b. Efisiensi
Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin.
Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya
saing perusahaan semakin besar.
c. Kerusakan
Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan
barang, produksi, mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan
terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.
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d. Kecelakaan
Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan
karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan
semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.
f. Pelayanan
Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih
baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian
pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi
rekanan-rekanan perusahaan bersangkutan.
g. Moral
Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena
keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga
antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
h. Karier
Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier
karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi
kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada
keahlian dan prestasi kerja seseorang.
i. Konseptual
Dengan pengembangan, manajer semakin cakap dan cepat dalam
mengambil keputusan yang lebih baik, karena technical skill, human
skill, dan managerial skill-nya lebih baik.
j. Kepemimpinan
Dengan pengembangan, kepemimpinan seseorang manajer akan lebih
baik, human relation-nya lebih luwes, memotivasinya lebih terarah
sehingga pembinaan kerja sama vertikal dan horizontal semakin
harmonis.
k. Balas jasa
Dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah, insentif, dan benefits)
karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar.
l. Konsumen
Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi
masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau
pelayanan yang lebih bermutu.
Tujuan organisasi akan tercapai jika karyawan melakukan
tugasnya dengan tepat dan sebaik-baiknya. Untuk meningkatkan
kemampuan kerja karyawan, organisasi harus mengusahakan
pengembangan karyawan. Jadi tujuan pengembangan karyawan adalah
untuk dapat memperbaiki efektifitas kerja karyawan dalam mencapai
55

tujuan dan sasaran kerja. Perbaikan efektifitas kerja dapat dilakukan
melalui : (1) peningkatan pengetahuan, (2) perbaikan keterampilan, (3)
pembinaan sikap karyawan terhadap pekerjaannya, dan terhadap tugastugasnya. Dengan upaya peningkatan efektifitas kerja itu timbulah
pengertian yang sangat teknis spesifik, bahwa pengembangan mempunyai
konotasi usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan
pembinaan adalah upaya untuk merubah sikap seseorang terhadap persepsi
mengenai dirinya dan mengenai pekerjaan yang dihadapinya.
Pengetahuan karyawan mengenai pelaksanaan tugas maupun
pengetahuan umum (yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas),
menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas itu sendiri. Karyawan yang
kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang kerja (seperti
karyawan baru) akan bekerja dengan tersendat-sendat. Pemborosan bahan,
waktu dan faktor produksi lainnya sering dilakukan oleh mereka belum
yang cukup mempunyai pengetahuan dibidang kerjanya. Pemborosan ini
akan mempertinggi biaya pencapaian tujuan organisasi. Karena itulah
karyawan harus dibina dan dikembangkan agar mereka tidak berbuat
sesuatu yang bisa merugikan usaha mencapai tujuan organisasi.
Keterampilan karyawan merupakan salah satu faktor utama dalam
usaha mencapai sukses bagi pencapaian tujuan organisasi. Bagi karyawan
baru, atau yang menghadapi pekerjaan baru, diperlukan tambahan
keterampilan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selain
keterampilan, diperlukan pengetahuan dasar yang cukup memadai bagi
karyawan untuk penyelesaian pekerjaan. Namun, pengetahuan dan
keterampilan saja sebelum cukup untuk mencapai suksesnya tujuan. Sikap
(attitude) karyawan terhadap pelaksanaan tugas merupakan faktor kunci
dalam mencapai keberhasilan.oleh karena itu pembinaan sikap juga harus
dilaksanakan dalam kerangka pengembangan kemampuan karyawan secara
keseluruhan.
Adanya perbedaan dalam obyek pengembangan, yaitu
pengetahuan, keterampilan dan sikap karyawan, membawa konsekwensi
pada metoda peningkatan efektifitas karyawan. Perkembangan
pengetahuan bisa dilaksanakan dengan cara-cara perkuliahan,
menggunakan audiovisual aids (AVA), dan instruksi yang telah
diprogramkan. Keterampilan dapat dikembangkan melalui pelatihanpelatihan dengan fokus kepada kemampuan dasar fisik karyawan. Namun
pembinaan sikap haya bisa dilakukan melalui proses dinamika kejiwaan,
yaitu melelui metoda permainan (games), sensitivity training dan lain-lain
yang sejenis..
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Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001, h 45) tujuan
pelatihan dan pengembangan yaitu:
a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi.
b. Meningkatkan produktivitas kerja.
c. Meningkatkan kualitas kerja.
d. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia.
e. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara
maksimal.
f. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.
g. Menghindarkan kesehatan dan keselamatan kerja.
h. Menghindari keusangan (obsolescence).
i. Meningkatkan perkembangan pegawai.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 229), tujuan atau sasaran dari
pelatihan dan pengembangan pada dasarnya dapat dikembangkan dari
serangkaian pertanyaan sebagai berikut:
a. Keefektifan/validasi pelatihan
Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan dan kemampuan
selama pelatihan.
b. Keefektifan pengalihan/transfer ilmu pengetahuan
Apakah pengetahuan, keahlian atau kemampuan yang dipelajari dalam
pelatihan dapat meningkatkan kinerja kinerja dalam melakukan tugas.
c. Keefektifan/validitas intraorganisasional
Apakah kinerja pekerjaan dari grup baru yang menjalani program
pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja
pekerjaan dari grup sebelumnya.
d. Keefektifan/validasi interorganisasional
Dapatkah suatu program pelatihan yang ditetapkan di satu perusahaan
berhasil diperusahaan yang lain.
Tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah:
a. Untuk meningkatkan kualitas output
b. Untuk meningkatkan kuantitas output
c. Untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan.
d. Untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan
e. Untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja serta meningkatkan
kepuasan kerja
f. Untuk mencegah timbulnya antipati karyawan
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Prinsip dan Jenis Pengembangan
Menurut Hasibuan (2003, h 72), prinsip pengembangan adalah
peningkatan kualitas dan kemampuan bekerja karyawan. Program
pengembangan adalah jenis rencana yang konkrit karena didalamnya sudah
tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu
pelaksanaannya. Jelasnya suatu program sudah pasti dilakuakan. Jenisjenis pengembangan dikelompokan atas pengembangan secara informal
dan pengembangan secara formal. Pengembangan secara informal yaitu
karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan
dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya
dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal
menunjukan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras secara informal
menunjukan bahwa tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara
meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bernanfaat bagi perusahaan
karena prestasi kerja karyawan semakin besar, di samping efisiensi dan
produktifitasnya juga semakin baik. Pengembangan secara formal yaitu
karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan,
baik yang dilakukan perushaan maupun yang dilaksanakan oleh lembagalembaga pendidikan atau latihan. Pengembangan secara formal
dilaksanakan perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masa
yang akan datang, yang sifatnya ninkarier atau peningkatan kareier seorang
karyawan.
Menurut Mc. Gehee dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2001, h
44) merumuskan prinsip-prinsip perencanaan pelatihan sebagai beikut:
a. Materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapantahapan.
b. Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang
hendak dicapai.
c. Penatar harus mampu memotivasi dan menyeberangkan respon yang
berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran.
d. Adanya penguat (reinforencement) guna membangkitkan respon yang
positif dari peserta.
e. Menggunakan konsep shaping (pembentukan) prilaku.
Metode Pengembangan
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Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001, h 57) dijelaskan
sebagai berikut :
a. Metode Pelatihan
Beberapa metode pelatihan dapat digunakan pula untuk metode
pengembangan. Hal ini karena beberapa pegawai adalah manajer, dan
semua manajer adalah pegawai. Metode pelatihan yang sering
digunakan dalam pengajaran pengembangan antara lain simulasi,
metode konferensi, studi kasus, dan bermain peran.
b. Understudies
Understudy adalah mempersiapkan peserta untuk melaksanakan
pekerjaan atau mengisi suatu posisi jabatan tertentu. Peserta
pengembangan tersebut, pada masa yang akan datang akan menerima
tugas dan bertanggung jawab pada posisi jabatannya. Konsep
understudies merupakan suatu teknik perencanaan pegawai yang
dikualifikasikan untuk mengisi jabatan manajer. Teknik pengembangan
understudy serupa dengan metode on the job. Belajar dengan berbuat
ditekankan melalui kebiasaan. Pada teknik understady tugas tidak
dilakukan secara penuh, tetapi tanggung jawab yang diberikan. Dalam
understudy, peserta diberikan beberapa latar belakang masalah dan
pengalaman-pengalaman tentang suatu kejadian, kemudian mereka
harus menelitinya dan membuat rekomendasi secara tertulis tentang
masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas unit
kerja.Motivasi dan minat peserta pada umumnya tinggi bilamana
digunakan teknik understudy. Konsep understudy memungkinkan
perencanaan pegawai secara sistematik dan terkoordinasi serta dapat
digunakan dengan jarak waktu lama.
c. Job Rotation dan Kemajuan Berencana
Job rotation melibatkan perpindahan peserta dari satu pekerjaan ke
pekerjaan lainnya. Kadang-kadang dari satu penempatan kepada
penempatan lainnya direncanakan atas dasar tujuan belajar.
Kemampuan berencana tidak mengubah keseimbangan status dan
gaji, tetapi penempatan penempatan kembali dengan asumsi
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tinggi. Sering job rotation
dilakukan dalam waktu 3 bulan sampai 2 bulan. Peserta-peserta diberi
tugas-tugas dan tanggung jawab atas bagian yang dirotasikan.
Kegiatan-kegiatan mereka dimonitor dan diawasi serta dievaluasi.
d. Coaching-counseling
Coaching adalah suatu prosedur pengajaran pengetahuan dan
keterampilan-keterampilan pada pegawai bawahan. Peranan job
59

coaching adalah memberikan bimbingan kepada pegawai bawahan
dalam menerima suatu pekerjaan atau tugas dari atasannya.
Penyuluhan merupakan pemberian bantuan kepada pegawai agar dapat
menerima dari, memahami dari dan merealisasikan dari sehingga
potensinya dapat berkembang secara optimal dan tujuan perusahaan
dapat tercapai. Dengan penyuluhan pegawai diharapkan aspirasinya
dapat berkembang dengan baik dan pegawai yang bersangkutan
mampu mencapai kepuasan kerja.Perbedaan coahing dan penyuluhan,
antara lain pertama, coaching biasanya dilakukan dengan pengawasan
langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan
penyuluhan dilakukan oleh seorang ahli kepegawaian yang melibatkan
hubungan manusiawi, dan bantuan pemecahan masalah. Coaching
merupakan proses waktu yang lama, sedangkan penyuluhan antara
atasan dan bawahan, sedangkan penyuluhan merupakan hubungan
seseorang ahli dengan pegawai. Coaching pelaksanaannya langsung
pada area pekerjaan, sedangkan penyuluhan pelaksanaannya dilakukan
pada ruang tersendiri yang mengutamakan penjagaan kerahasiaan
secara pribadi.
Menurut Hasibuan (2003, h 76), pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan (training and education) harus didasarkan pada metodemetode yang telah ditetapkan dalam program pengembangan perusahaan.
Program
pengembangan
ditetapkan
oleh
penanggung
jawab
pengembangan, yaitu manajer personalia atau suatu tim. Dalam program
pengembangan telah ditetapkan sasaran, proses, waktu, dan metode
pelaksanaannya. Supaya lebih baik program ini hendaknya disusun oleh
manajer personalia. Dan atau suatu tim serta mendapat saran, ide maupun
kritik yang besifat konstruktif. Metode-metode pengembangan harus
didasarkan pengembangan harus didasarkan kepada sasaran yang ingin
dicapai.
Sasaran Pengembangan Karyawan adalah:
a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pengerjaan
pekerjaan atau technical skill.
b. Meningkatkan keahlian dan kecakapan memimpin serta mengambil
keputusan atau managerial skill dan conceptual skill.

60

Metode Pengembangan terdiri atas:
a. Metode latihan atau training
b. Metode pendidikan atau education
Sistem dan Metode Pelatihan Karyawan Operasional
a. On the Job training. Metode latihan ini banyak dipakai. Atasan
langsung dari karyawan yang akan dilatih, diberi tugas untuk melatih
mereka. Sistem ini mempunyai keunggulan karena hemat, dan karena
tidak perlu menyediakan fasilitas khusus untuk latihan. Namun
keberhasilan dari sistem ini masih diragukan. Apakah atasan itu cukup
mempunyai waktu untuk mengajar dengan baik, disela-sela
kesibukannya? Mereka sudah penuh dibebani tugas sehari-hari,
sehingga waktu untuk memberikan pelatihan kepada karyawan baru
tidak lagi tersisa. Karena itu keberhasilan sistem ini sangat tergantung
kepada kemampuan membagi waktu dari atasan langsung tesebut.
Meskipun demikian cara ini memberi dampak psikis yang kuat
terhadap karyawan baru, karena dijalankan sendiri oleh atasanya, dan
dilakukan pada tempat kerja yang sesungguhnya.
b. Vestibule Training, sebaliknya dari on the job training, pada cara
dengan vestibule training. Latihan tidak diberikan oleh atasan langsung
melainkan oleh pelatih khusus (staff specialist). Cara ini
menghindarkan atasan langsung dengan tugas tambahan yang terlalu
memberatkan. Pelatihan diberikan oleh pelatih yang ahli dibidangnya.
Jika peserta latihan tidak memperlihatkan prestasi yang baik, atasan
langsung bisa minta pertanggung jawaban dari pelatih yang profesional
itu. Dengan cara ini, bisa terjadi perbedaan pendapat antara pelatih
dengan atasan langsung, dan bisa menimbulkan konflik
berkepanjangan. Inilah salah satu kelemahan dari vestibule training.
Salah satu bentuk dari latihan vestibule training adalah latihan
“simulasi” (seperti yang bisa diberikan kepada para calon pilot kapal
terbang).
c. Magang atau Apprenticeship, bisa digunakan untuk bekerja yang
membutuhkan keterampilan formal yang relatif memerlukan sistem
dan prosedur yang lebih rinci. Program magang bisa dikombinasikan
dengan on the job training, dengan memanfaatkan pengalaman peserta
sendiri. Mereka kemudian diberi petunjuk cara-cara mengambil
manfaat dari pengalaman mereka itu. Magang bisa juga diberikan
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kepada pekerjaan pengrajin (craft) seperti tukang kayu, tukang las, ahli
listrik, tukang pipa air. Dan sebagainya. Mereka menjalani masa
magang, dianggap sebagai karyawan penuh, mereka mendapatkan hak
dan kewajiban sama seperti karyawan lainnya.
d. Kursus dan Pelatihan khusus, merupakan bentuk pengembangan
karyawan yang lebih mirip pendidikan dari pada pelatihan. Kursuskursus ini biasanya diadakan untuk memenuhi minat dari karyawan
dibidang pengetahuan tertentu, seperti kursus bahsa asing, kursus
manajemen, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Diberikan dalam
bentuk “programmed learning”. yaitu cara belajar menutut rencana
yang baku, diberikan dengan irama. Kecepatan dan kemampuan
peserta.
Menurut Hasibuan (2003, h 77), metode latihan harus berdasarkan
kepada kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagai faktor, yaitu faktor
waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar
belakang peserta, dan lain-lain.
Metode latihan menurut Andrew F. Sikula:
a. On the job: para peserta latihan bekerja ditempat untuk belajar atau
meniru suatu pekerjaan dibawah bimbingan seorang pengawas. Metode
latihan ini dibedakan dalam dua cara. Cara informal yaitu pelatih
menyuruh peserta latihan untuk memperhatikan orang lain yang sedang
melakukan
pekerjaan,
kemudian
ia
diperintahkan
untuk
mempraktekannya. Cara formal yaitu supervisor menunjuk seorang
karyawan senior untuk memperhatikan pekerjaan tersebut, selanjutnya
para peserta latihan melakukan pekerajan sesuai dengan cara-cara yang
dilakukan karyawan senior.
b. Vestibule: metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau bengkel
yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan industri untuk
memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka
mengerjakan pekerjaan tersebut. Melalui percobaan dibuat suatu
duplikat dari bahan, alat-alat dan kondisi yang akan mereka temui
dalam situasi kerja yang sebenarnya.
c. Demonstration and example: metode latihan yang dilakukan dengan
cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan
sesuatu pekerjaan melalui contoh-contoh atau percobaan yang
didemonstrasikan, metode ini sangat efektif karena peserta melihat
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

sendiri teknik mengerjakannya dan diberikan penjelasanpenjelasannya, bahkan jika perlu boleh dicoba mempraktekannya.
Simulation: merupakan situasi atau pekerjaan yang ditampilkan
semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya tapi hanya
merupakan tiruan saja. Simulasi merupakan suatu teknik untuk
mencontoh semirip mungkin terhadap konsep sebenarnya dari
pekerjaan yang akan dijumpainya.
Apprenticeship: suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukaran
sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala
aspek dari pekerjaannya.
Classroom methods: metode pertemuan dalam kelas meliputi lecture
(pengajaran), conference (rapat), progammed instruction, metode studi
kasus, role playing, metode diskusi, dan metode seminar.
Lecture (ceramah atau kuliah): metode yang diberikan peserta yang
banyak didalam kelas. Pelatih mengajarkan teori-teori yang diperlukan
sedang yang dilatih mencatatnya serta mempresentasikannya. Metode
ini merupakan suatu metode tradisional karena hanya pelatih yang
berperan aktif sedangkan peserta pengembangan bersikap pasif,
cenderung dengan komunikasi sederana saja.
Conference (rapat) pelatih memberikan suatu makalah tertentu dan
peserta pengembangan ikut serta berpartisipasi dalam memecahkan
masalah tersebut. Mereka harus mengemukakan ide dan sasarannya
untuk diskusikan serta diterapkan kesimpulannya. Para metode ini
pelatih dan yang dilatih sama-sama berperan aktif serta dilaksanakan
dengan komunikasi dua arah, yang diharapkan peserta pengembangan
terlatih untuk menerima dan mempersepsikan pendapat orang lain serta
dapat mengambil kesimpulan atau keputusan dari masalah yang
dhadapinya.
Programmed Instruction: bentuK pelatihan sehingga peserta dapat
belajar sendiri karena langkah-langkah pengerjaan sudah diprogram,
biasanya dengan komputer, buku, atau mesin pengajar. Program ini
meliputi pemecahan informasi dalam beberapa bagian kecil sedemikian
rupa sehinga dapat dibentuk program pengajaran yang mudah
dipahami dan saling berhubungan.

Metode studi kasus: pelatih memberikan suatu kasus kepada
peserta pengembengan. Kasus ini tidak desertai dengan data yang lengkap
atau sengaja disembunyikan. Peserta ditugaskan untuk mengidentifikasi
masalah, menganalisa situasi, dan merumuskan penyelesaiannya.
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Role playing: beberapa peserta ditunjuk untuk memainkan suatu peran
dalam sebuah organisasi tiruan, jadi semacam sandiwara.
Metode diskusi: dilakukan dengan melatih peserta untuk berani
memberikan pendapat dan rumusannya serta cara-cara bagaimana
meyakinkan orang lain percaya terhadap pendapatnya. Peserta dilatih untuk
menyadari bahwa tidak ada rumusan yang mutlak benar.
Metode seminar: bertujuan mengembangkan keahlian dan kecakapan
peserta untuk menilai dan memberikan saran-saran yang konstruktif
mengenai pendapat orang lain (pembawa makalah). Peserta dilatih dapat
mempersepsi, mengevaluasi, dan memberikan saran-saran serta meneriama
atau menolak pendapat atau usul orang lain.
Langkah-langkah Pelatihan dan Pengembangan
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 236), agar pelatihan dan
pengembangan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan
yang diinginkan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai
berikut:

Materi
Program
Penilaian
Kebutuhan

Tujuan
Pelatihan &
Pengembangan

Program
Aktual
Prinsip
Pembelajaran

 Keahlian
 Pengetahuan
 Kemampuan
Pekerja

Kinerja Evaluasi

Evaluasi dan Umpan Balik

Gambar 3.1. Langkah-langkah Pelatihan dan Pengembangan
Sumber : Mathis dan Jackson dalam Veithzal Rivai (2008, h 236).
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Proses pelatihan dapat digambarkan dengan menggunakan
tahapan-tahapan pelatihan sebagai berikut :

Assessment
 Analysis training needs
 Identify training and
criteria

Design
 Pretest trainees
 Select training
method
 Plan training content

Delivery
 Schedule training
 Conduct training
 Monitor training

Evaluation
 Measure training outcome
 Compare outcome to objective/Cireteia

Gambar 3.2. Proses Pelatihan
Sumber : Mathis dan Jackson dalam Veithzal Rivai (2008, h 236).
Pelatihan untuk Karyawan Staf (Operasional)
a. Motivasi, semakin tinggi motivasi seseorang, semakin cepat orang itu
mau dan mampu mempelajari keterampilan atau pengetahuan baru.
Latihan sebagai alat, haruslah dihubungkan dengan tujuan yang ingin
dicapai karyawan (seperti upah yang lebih tinggi, kedudukan yang
lebih memberi kenyamanan)
b. Laporan kemajuan pelatihan karyawan, laporan kemajuan keryawan
sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh seorang karyawan
telah memahami pengetahuan yang baru diperolehnya.
c. Reinforcement, apabila suatu keterampilan sedang dipelajari, proses
belajar hendaknya diperkuat dengan pengakuan dan penghargaan
(memberi hadiah jika terjadi prestasi lebih) maupun dengan
memberikan teguran (jika terjadi kekurangan). Manajer latihan harus
bisa menentukan agar setiap penghargaan atau teguran dikaitkan
dengan prilaku (produktif) dari karyawan.
d. Praktek, mempraktekan apa yang telah dipelajari, merupakan hal yang
sangat penting. Karyawan peserta latihan harus bisa mempraktekan
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keterampilan yang baru diperolehnya pada suasana pekerjaan dan
keadaan yang sesungguhnya.
e. Perbedaan individual, meskipun latihan kelompok lebih ekonomis,
namun harus diingat bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah unik.
Mereka secara individual berbeda satu sama lain. Karena itu latihan
yang efektif sebenarnya adalah latihan yang irama perjalanannya
disesuaika dengan kecepatan individual (menyerap pelajaran) dan
dengan tingkat kerumitan dari pelajaran.

Prosedur Pelatihan
Pelatihan yang baik adalah latihan dalam proses belajar dan
mengajarnya memberikan bahan-bahan pelajaran yang baik. Sesuai dengan
programnya, dan yang dibawakan dengan baik oleh para pelatihnya,
sehingga dimengerti oleh para peserta latihan. Perlu disadari, bahwa
karyawan yang baik dan ahli, belum bisa menjadi pelatih yang baik.
Melatih itu memerlukan penguasaan cara-cara berlatih, metodik dan
didatik, atau bahkan cara-cara mengajar orang dewasa. Persiapan dari para
pelatih, pelatih harus menguasai bagaimana menjalankan tugasnya,
mengetahui apa yang diajarkan, dan bagaimana cara mengajarkannya.
Bahkan pelajaran harus dapat dibagi-bagi sesuai dengan urutan yang
masuk akal (logis), agar mudah dijelaskan. Setiap bagian perlu dirinci ke
dalam subbagian dan masing-masing subbagian dilengkapi dengan teknik
mengajarkannya, peragaannya, dan informasi lainnya yang perlu diketahui
sebelum pelatih menghasapi peserta pelatih menghadapi peserta latihan.
Tempat latihan harus disiapkan sesuai dengan keperluannya, tersedianya
alat-alat peraga dan lingkungan yang nyaman.
Persiapan kayawan yang dilatih, tidak cukup hanya dengan melatih
pelatih, para peserta pun harus disiapkan, dikoordinasikan, dan diminta
mempersiapkan diri untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan
sebaik-baiknya, beberapa waktu sebelum dimulainya latihan. Juga beri
waktu kepada karyawan, karena itu disarankan untuk menyiapkan bahanbahan latihan untuk mempersiapkan diri mengikuti latihan.
Melakukan peragaan latihan, banyak cara dapat ditempuh oleh
pelatih, untuk membuat peragaan dari bahan latihan, disertai dengan
keterangan untuk hal-hal yang dianggap penting. Cara berikut ini sering
dilakukan oleh para pelatih:
a. Menjelaskan urutan-urutan pekerjaan keseluruhan.
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b. Menjelaskan prosedur secara perlahan-lahan sambil merinci setiap
langkah dari urutan prosedur tersebut.
c. Meminta para peserta untuk menerangkan kembali setiap langkah yang
telah dijelaskan.
d. Meminta peserta untuk menjelaskan keseluruhan pekerjaan.
e. Meminta peserta latihan untuk mempraktekan latihan. Tahap ini
merupakan tahap yang penting, karena pada tahap ini pelatih dapat
mengetahui sejauhmana bahan latihan dipahami dengan tepat oleh para
peserta latihan. Seandainya semua kiat telah dilakukan dengan benar.
Kemungkinan peserta latihan sudah bisa memahaminya, hanya tinggal
menyesuaikan dengan kecepatan atau irama bahan latihan itu
diajarkan.
f. Tindak lanjut, tahap ini merupakan tahap untuk mengamati prestasi
karyawan pada tempat mereka bekerja pada lingkungan yang
sesungguhny, sesudah mereka selesai mengikuti latihan dengan
memenuhi segala persyaratan, apakah mereka sudah bisa menjawab
pertanyaan, apakah mereka sudah bisa melakukan atau mempraktekan
pada pekerjaannya sesuai dengan apa yang mereka peroleh pada saat
pelatihan. Perkembangan mereka itu harus selalu diikuti, untuk
mencegah adanya keusangan (incapacitate).
Kendala-kendala dalam Pengembangan
Menurut Hasibuan (2003, h 85) kendala pengembangan
(development) yang dilaksanakan selalu ada dan kita harus berusaha
memahami pengaruh kendala-kendala tersebut. Kendala-kendala
pengembangan akan menghambat lancarnya pelaksanaan latihan dan
pendidikan sehingga sasaran yang tercapai kurang memuaskan.
Kendala-kendala pengembangan berkaitan dengan peserta, pelatih
atau instruktur, fasilitas pengembangan, kurikulum, dan dana
pengembangan.
a. Peserta
Peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama
atau heterogen, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya, dan
usianya. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran dan
pelaksanaan latihan dan pendidikan karena daya tangkap, persepsi, dan
daya nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan berbeda.
b. Pelatih atau instruktur
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Pelatih atau instruktur yang ahli dan cakap mentransfer
pengetahuannya kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit
didapat. Akibatnya, sasaran yang diinginkan tidak tercapai, misalnya,
ada pelatih yang ahli dan pintar tetapi tidak dapat mengajar dan
berkomunikasi secara efektif atau teaching skill-nya tidak efektif, jadi
dia hanya pintar serta ahli untuk dirinya sendiri.
a. Fasilitas pengembangan
Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk
latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. Misalnya, bukubuku, alat-alat dan mesin-mesin, yang akan digunakan untuk praktek
kurang atau tidak ada. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat
lancarnya pengembangan.
d. Kurikulum
Kurikulum yang ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau
menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang
diinginkan oleh pekerjaan atau jabatan peserta yang bersangkutan.
Untuk menetapkan kurikulum dan waktu yang mengajarkannya yang
tepat dan sulit.
e. Dana pengembangan
Dana yang tersedia untuk pengembang sangat terbatas, sehingga sering
dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarannya kurang
memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
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BAB IV
ANALISIS DAN DESAIN PEKERJAAN, REKRUTMEN DAN
SELEKSI
4.1.

ANALISIS JABATAN/PEKERJAAN (JOB ANALYSIS)
Menurut Handoko (1987, h 32), analisis pekerjaan secara
sistematik menyimpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi informasi
tentang pekerjaan-pekerjaan. Ini biasanya dilakukan oleh para spesialis
yang disebut analis pekerjaan. Jadi, setelah departemen personalia terlibat
dalam proses perancangan pekerjaan, pemahaman tentang pekerjaanpekerjaan dan persyaratan-persyaratannya harus dikumpulkan melalui
analisis pekerjaan.
Menurut Wherther dan Davis (1996,h.119) analisis pekerjaan
adalah :
Knowledge about job and their requirement must be collected
through a process known as Job Analysis.
(Pengetahuan mengenai pekerjaan dan kebutuhannya yang
dikumpulkan melalui suatu proses disebut analisis pekerjaan).
Menurut Gary Dessler (1997, h.90), analisis jabatan (job analysis)
adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari
suatu jabatan dan orang macam apa yang akan dipekerjakan untuk itu.
Seorang ahli SDM bertujuan untuk mengumpulkan jenis informasi
melalui analisis jabatan yaitu :
a. Aktivitas kerja
Informasi biasanya dikumpulkan pada kegiatan kerja sesungguhnya
yang dilaksanakan, seperti pembersihan, penjualan, kegiatan mengajar
atau pengecatan. Daftar seperti itu juga menunjukkan bagaimana,
mengapa, dan kapan seorang pekerja melakukan suatu aktivitas.
b. Perilaku manusia
Informasi
tentang
perilaku
manusia
seperti
merasakan,
mengkomunikasikan, mengambil keputusan dan menulis bisa juga
dikumpulkan. Termasuk disini adalah informasi yang berhubungan

69

dengan tuntutan jabatan manusia seperti mengangkat berat, menempuh
jarak jauh dan lain-lain.
c. Mesin, alat, perlengkapan dan bantuan kerja yang digunakan.
Informasi yang sehubungan dengan produk yang dibuat, bahan-bahan
yang diproses , pengetahuan yang dihadapi atau diterapkan (seperti
keuangan atau hukum), dan jasa yang disumbangkan (seperti
penyuluhan atau perbaikan).
d. Standar kinerja
Informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan standar kinerja
(kuantitas, kualitas atau kecepatan untuk setiap tugas jabatan)
berdasarkan mana seorang karyawan dalam jabatan ini akan dinilai.
e. Konteks jabatan
Informasi yang berhubungan dengan kondisi fisik, jadwal kerja dan
konteks sosial dan organisasi, sebagai contoh dilihat dari segi jumlah
orang dengan siapa karyawan akan secara normal harus berinteraksi,
termasuk yang berkaitan dengan insentif dalam melaksanakan
pekerjaan.
f. Tuntutan manusiawi
Informasi yang berhubungan dengan tuntutan manusiawi dari jabatan,
seperti
pengetahuan
atau
keterampilan
(pendidikan,
pelatihan,pengalaman kerja) dan menuntut atribut personal
(kecerdasan, karakteristik fisik, kepribadian dan minat).
Menurut M.T.E Hariandja (2002), analisis jabatan atau job
analysis diartikan dengan:
Syistematically collects, evaluate, organize information about job.
These action are usually done by specialist called job analyst, who
gather data about job.
(Analisis pekerjaan adalah pengumpulan, penilaian, dan
penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas
dalam organisasi, yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang
disebut job analyst yang mengumpulkan data mengenai pekerjaan).
Jadi, dapat dikatakan bahwa analisis jabatan adalah usaha untuk
mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugastugas yang dilakukan dalam jabatan tersebut.
Data yang dikumpulkan meliputi tugas-tugas (duties), tanggung
jawab (responsibility), kemampuan manusia (human ability), dan standar
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unjuk kerja (performance standard). Tugas-tugas mengacu pada berbagai
aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam suatu jabatan.
Untuk jabatan supervisor dalam sebuah bengkel mobil, misalnya, tugasnya
adalah memeriksa daftar hadir para pekerja, menguji perbaikan yang sudah
dilakukan oleh para montir, dan lain-lain. Tanggung jawab mengacu pada
output keseluruhan pekerjaan atau kegiatan yang harus dilakukan dalam
rangka suatu pekerjaan. Misalnya, tanggungjawab supervisor dalam sebuah
bengkel adalah pelaksanaan perbaikan mobil di bengkel dengan baik sesuai
dengan kerusakannya. Kemampuan yang dibutuhkan mengacu pada
spesifikasi keahlian yang dibutuhkan, misalnya seorang supervisor harus
mengetahui secara teknis tindakan perbaikan mobil, memiliki kemampuan
memimpin, memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang sesuai, dan
lain-lain. Performance standard mengacu pada standar kerja yang dapat
dipakai untuk mengevaluasi kinerja, misalnya kehadiran di tempat kerja
dan jumlah output yang dihasilkan.
Menurut Dale Yoder dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2002,
hal 13) dinyatakan sebagai berikut :
Job analysis is the procedure by which the facts eith respect to
each job are systematically discover and noted. It is sometimes
called job study, suggesting the care with which taks, processe,
responsibility, and personnel requirement are investigated. Job
analysis, which focuses attention on the characteristics of
employees, using physical examinations tests, interviews, and other
procedures for this purpose.
(Analisis pekerjaan/jabatan adalah prosedur melalui fakta-fakta
yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan
dicatat secara sistematis. Hal ini kadang-kadang disebut studi
jabatan, yang mempengaruhi tugas-tugas, proses-proses, tanggung
jawab, dan kebutuhan kepegawaian yang diselidiki Analisis
jabatan harus dibedakan dengan analisis pekerjana yang menitik
beratkan pada karakteristik pegawai, penggunaan ujuan fisik, testes, wawancara dan prosedur-prosedur lainnya unutuk tujuan
tersebut).
Menurut Hasibuan (2003, h 28)., analisis pekerjaan (job analysis)
perlu dilakukan agar dapat mendesain organisasi serta menetapkan uraian
pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Analisis pekerjaan
adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus
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dikerjaan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus
dilakukan. Analisis pekerjaan akan memberikan informasi mengenai uraian
pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan bahkan dapat
memperkitakan pengayaan atau perluasan pekerjaan dan penyederhanaan
pekerjaan pada masa yang akan datang. Analisis pekerjaan adalah
informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan
dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Manfaat analisis pekerjaan
akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan,
konteks pekerjaan, pernyataan personalis (personnel requirement),prilaku
manusia, dan alat-alat yang akan diperlukan.
Analisis pekerjaan/jabatan menurut Hadari Nawawi (2005, h.104)
dari berbagai sumber diartikan :
a. Proses menghimpun informasi mengenai setiap jabatan/pekerjaan,
yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis sebuah perusahaan.
b. Proses menghimpun dan mempelajari berbagai informasi, yang
berhubungan dengan pekerjaan secara operasional dan tanggung
jawabnya.
c. Kegiatan menghimpun dan menyusun informsi berkenaan dengan
tugas-tugas, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya yang bersifat
khusus.
Analisis pekerjaan berkaitan pertanyaan yang harus dijawab yaitu :
a. Apa yang harus dikerjakan (What) ?
b. Bagaimana mengerjakannya (How) ?
c. Mengapa harus dikerjakan seperti itu (Why) ?
Kegunaan dan manfaat analisis pekerjaan adalah meliputi :
perencanaan dan pengadaan tenaga kerja; rekrutmen dan seleksi tenaga
kerja; orientasi dan pelatihan; pengembangan karir khususnya promosi dan
pemindahan; pengaturan kompensasi; penilaian karya serta konseling.
Jhon Ivanchevich (2007,h.152) mendefinisikan beberapa istilah
yang berkaitan dengan analisis pekerjaan sebagai berikut :

72

Tabel 4.1. Istilah dan Definisi berkaitan dengan Analisis
Pekerjaan
No
1

2

3

4

5

6

7

Istilah
Pengertian
Job Analysis Suatu pernyataan, proses sistematis untuk
mengumpulkan informasi terhadap aspek-apsek
penting yang dikerjakan dari suatu pekerjaan
(job).
Job
Pokok-pokok hasil dari analisis pekerjaan. Ini
Description berisi ringkasan tertulis mengenai suatu pekerjaan
yang dapat diidentifikasi dalam unit organisasi.
Job
Suatu penjelasan tertulis terhadap pengetahuan,
Specificatio keterampilan,
kemampuan,
perilaku
dan
n
karakterstik lainnya untuk efektivitas kinerja
terhadap pekerjaan yang dilakukan.
Tasks
Serangkaian
unsur-unsur
pekerjaan
yang
terkoordinasi untuk memperoleh hasil (output).
Contoh : unit produksi, pelayanan nasabah.
Position
Terdiri dari tugas dan tanggung jawab yang
dilakukan seorang individu. Terdapat banyak
posisi di dalam organisasi sesuai dengan
banyaknya karyawan.
Job
Kelompok posisi yang memiliki kemiripan tugas,
seperti
programer
komputer,
spesialis
kompensasi.
Job Familiy Kelompok ”job” dua atau lebih yang memiliki
kemiripan tugas.
Sumber : Jhon Ivanchevich (2007,h.152)

Analisis pekerjaan (job analysis) menurut Gibson dkk. (2006,
h.374) dinyatakan :
Providing a description of how one job differs from another in
terms of demand, activities, and skill required.
(Menjelaskan rincian bagaimana suatu pekerjaan berbeda dengan
yang lain dalam hal permintaan, kegiatan dan keterampilan yang
dibutuhkan).
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Menurut Veithzal Rivai (2008, h 107) beberapa terminologi
tentang analisis pekerjaan, antara lain yaitu:
a. Analisis pekerjaan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang
pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus disiapkan,
termasuk didalamnya sistematika rekrutmen, evaluasi atau
pengendalian, dan organisasi atau perusahaannnya. Dengan kata lain
analisis pekerjaan adalah mempelajari mencari, dan menentukan
gambaran atau desain dari aktivitas-aktivitas yang menentukan tugastugas, kewajian dan wujud tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang
dilakukan keryawan.
b. Analisis pekerjaan juga dapat diartikan atau proses pengumpulan dan
pemeriksaan atas aktivitas-aktivitas kerja pokok di dalam sebuah posisi
serta kualifikasi (keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat-sifat
individu lainnya) yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitasaktivitasnya.
c. Analisis pekerjaan merupakan kegiatan atau proses menghimpun dan
menyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan,
tugas-tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab secara operasional
untuk mewujudkan tujuan organisasi atau bisnis sebuah perusahaan.
d. Analisis pekerjaan adalah pengumpulan, penilaian, penyusunan
informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam perusahaan,
yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang disebut job analyst.
Informasi yang dikumpulkan secara lebih rinci meliputi tugas-tugas
(duties), tanggung jawab (responsibility), kemampuan manusia (human
ability), dan standar kerja (performance standard).
e. Analisis pekerjaan adalah proses, dalam hal ini departemen SDM
meninjau ulang posisi isi tugas. Analisis ini terjadi sebelum penilaian
pekerjaan, klasifikasi ulang, perekrutan untuk posisi baru pada
kesempatan lain jika dibutuhkan.
f. Analisis pekerjaan adalah usaha untuk mencari tahu tentang jabatan
atau pekaerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan
dalam jabatan tersebut. Jabatan selalu melekat dengan orang yang
melakukannya, persyaratan yang diperlukan untuk melakukan tugas
tersebut dan kondisi lingkungan dimana pekerjaan tersebut dilakukan.
g. Analisis pekerjaan adalah studi sistematis atau pekerjaan dari
organisasi untuk memperoleh informasi guna menentukan faktor yang
dapat dikompensasikan dari suatu pekerjaan. Kegiatan ini melibatkan
pengumpulan data tentang suatu pekerjaan untuk menentukan dan
menggambarkan “faktor dapat dikompensasikan” dengan mengenali
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h.

i.
j.

k.

l.

m.

n.
o.

apa yang dikejakan karyawan, bagaimana dan mengapa pekerjaan
dilaksanakan, dan keterampilan apa yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan itu.
Analisis pekerjaan menyediakan informasi bagi organisasi yang telah
mereka dapatkan dari deskripsi tigas dan melakukan penilaian
pekerjaan, proses menentukan tingkat kesulitan suatu pekerjaan untuk
menentukan program administasi upah dan gaji dengan gambaran ini
dari suatu pekerjaan organisasi yang dipakai sebagai dasar upah dan
gaji.
Analisis pekerjaan adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan
informasi atas aspek penting yang berkaitan dengan suatu pekerjaan.
Deskripsi tugas adalah produk utama suatu analisis pekerjaan yang
menyajikan suatu ringkasan pekerjaan secara tertulis sebagai
identifikasi suatu kesatuan organisasi.
Spesifikasi pekerjaan merupakan suatu penjelasan tertulis mengenai
pngetahuan, keterampilan, kemampuan, ciri, dan karakteristik lain
yang penting bagi efektifitas kinerja dari suatu pekerjaan.
Tugas adalah koordinasi dan kumpulan rangkaian elemen-elemen
pekerjaan yang digunakana untuk menghasilkan suatu keluaran (misal
suatu unit produksi atau pelayanan kepada pelanggan).
Posisi adalah kombinasi dari tanggung jawab dan tugas-tugas yang
dilakukan oleh perorangan. Jumlah posisi sebanyak jumlah karyawan
didalam suatu organisai.
Pekerjaan adalah kelompok posisi yang tugas-tugasnya serupa, seperti
progremer komputer atau spesialis kompensasi.
Rumpun pekerjaan adalah kelompok dari dua atau lebih pekerjaan
yang mempunyai tugas-tugas serupa.

Analisis Pekerjaan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan
atas aktivitas kerja pokok di dalam sebuah posisi, serta kualifikasi
(keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat-sifat individu lainnya)
yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. (Agus Sunyoto,
2008,h.38).
Beberapa istilah perlu disajikan pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.2. Beberapa Istilah dalam Analisis Pekerjaan
No.
1

Istilah
Tugas (task)

2

Posisi
(position)

3

Pekerjaan (job)

4

Jabatan
(occupation)
Deskripsi
Pekerjaan (job
description)

5

6

Spesifikasi
Pekerjaan (job
specification)

7

Evaluasi
Pekerjaan (job
evaluation)

Pengertian
Unit
terkecil
dari
analisis,
merupakan pernyataan spesifik
mengenai apa yang dikerjakan oleh
seseorang.
Sekelompok
tugas
yang
dilaksanakan oleh seseorang.

Beberapa posisi dengan tugas
mendasar yang sama dengan
beberapa
orang
yang
melaksanakannya. Dalam beberapa
kasus hanya satu posisi yang
mungkin terlibat karena tidak ada
posisi lain yang serupa.
Sekelompok pekerjaan dengan isi
yang secara umum serupa.
Pernyataan
faktual
dan
terorganisasi,
kewajiban
dan
tanggung jawab dari pekerjaan
tertentu. Secara ringkat menyangkut
apa yang dikerjakan, bagaimana
cara mengerjakannya dan mengapa
dikerjakan
atau
merupakan
ringkasan sistematik informasi yang
terkumpul dalam analisis pekerjaan.
Keahlian,
pengetahuanm
dan
kemampuan
minimal
yang
dibutuhkan untuk melaksanakan
suatu pekerjaan atau merupakan
standar
personalia
dan
menunjukkan
kualitas
yang
disyaratkan untuk pelaksanaan yang
dapat diterima.
Proses sistematik dan berututan
untuk menentukan nilai suatu
pekerjaan dalam kaitannya teradap
pekerjaan lain. Tujuanny adalah
untuk
menentukan
tingkat
penggajian yang benar.

Contoh
Menjawab suratmenyurat, mengetik,
mengoperasikan
komputer, dst.
Tugas-tugas
Operator Komputer,
Juru Ketik, Tata
Buku/Akuntansi,dst.
Posisi Manajer
SDM, Manajer
Keuangan, Posisi
Sekretaris Direktur,
dst.

Manajerial, Teknis
dan Operasional.
-

-

-

Sumber : Agus Sunyoto (2008,h.38) dengan modifikasi.
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Tujuan dan Kegunaan Analisis Pekerjaan
Tujuan dan kegunaan analisis pekerjaan menurut Gary Dessler
(1997, h.90), yang terkait dengan MSDM yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.

Perekrutan dan Seleksi
Kompensasi
Penilaian Kinerja
Pelatihan
Memastikan Pengangkatan yang lengkap atas semua tugas

Tujuan dan kegunaan tersebut dapat ditunjukkan pada skema
gambar sebagai berikut :
Analisis Jabatan

Uraian Jabatan dan
Spesifikasi Jabatan

Keputusan
Perekrutan dan
Seleksi

Penilaian
Kinerja

Evaluasi JabatanKeputusan Upah
dan Gaji
(Kompensasi)

Tuntutan
Pelatihan

Gambar 4.1. Kegunaan dari Informasi Analisis Jabatan
Sumber : Gary Dessler (1997,h. 91)
Menurut Veithzal Rivai (2008, hal 110). Tindakan-tindakan yang
diperlukan oleh manajemen SDM untuk mencapai tujuan yang didasarkan
pada informasi analisis pekerjaan adalah sebagai berikut:
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a. Evaluasi peran lingkungan terhadap lingkungan individu.
Bagaimana analisis pekerjaan dapat memberikan informasi tenteng
lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan keryawan dalam
suatu perusahaan.
b. Kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang.
Peremajaan atau penyesuaian/ revisi ketentuan yang berbahaya yang
berlaku untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan, karena
mungkin ada peraturan yang tidak relevan atau tidak sesuai lagi yang
akan menghambat operasional perusahaan.
c. Ciptakan peraturan yang dapat menguntukan semua pihak.
Setiap orang pada dasarnya punya hak mendapatkan pekerjaan dan
kompensasi yang layak. Demikian pula perusahaan punya hak
mendapatkan hasil yang berkualitas untuk menjamin kelangsungan
hidup ke depan.
b. Rancangan kebutuhan SDM masa depan.
Melalui analisis pekerjaan dapat diperoleh gambaran tentang
kemampuan SDM saat ini serta antisipasi kecenderungan perubahan di
masa depan. Perkirakan arah perubahan, perkembangan perusahaan
dan prospek lingkungan serta SDM ke depan. Karena dalam
mempersiapkan SDM masa depan memerlukan waktu dan biaya yang
cukup sehingga diperoleh SDM yang berkualitas dan pada saat
diperlukan telah siap.
c. Sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia.
Kaji jumlah lamaran yang masuk dengan lowongan yang tersedia,
sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan dengan lamaran
yang tersedia.
d. Rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru
maupun karyawan yang sudah berpengalaman.
e. Rancang rencana pengembangan potensi karyawan.
Hasil penelitian menunjukan banyak potensi para karyawan belum
dimanfaatkan secara optimal, sehingga terjadi kesenjangan antara
kemampuan efektif dengan potensi yang dimilikinya. Perlu merancang
perusahaan secara sistemstik dan terprogram agar keberadaan
karyawan tesebut dapat bermanfaat bagi perusahaan. Selain itu, bagi
karyawan pengembangan potensi karyawan merasa terpacu dengan
adanya program tersebut dan ditantang sehingga menciptakan suasana
kompetisi yang sehat di antara karyawan.
f. Tentukan standar kerja/ prestasi yang realistis.
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Setiap perusahaan menginginkan kinerja karyawannya sebaik
mungkin, untuk itu tetapkan standar kinerja sebagai tolok ukur dalam
penilaian prestasi kerjanya.
g. Penempatan karyawan hendaknya sesuai dengan minatnya.
Penempatan karyawan yang sesuai dengan minatnya akan
meningkatkan etos dan motivasi kerjanya sehingga mereka dapat
memberikan kontribusi kepada perusahaan.
h. Penempatan keryawan harus sesuai dengan kehilangannya.
Penempatan karyawan yang cocok dengan keahlian dan
keterampilannya akan meningkatkan gairah kerja, sehingga mereka
dapat memberikan kontribusi pada perusahaan.
i. Berikan kompensasi secara wajar.
Rumuskan pemberian kompensasi yang adil baik bagi kedua pihak.
Menurut Dale Yoder dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2002, h
14), tujuan analisis jabatan yaitu sebagai berikut:
a. Determining qualifications, required of job holders (menentukan
kualifikasi yang diperlukan memegang jabatan).
b. Providing guidance in requirement and selection (melengkapi
bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai).
c. Evaluating current employees for transfer or promotion (mengevaluasi
kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan.
d. Establishing requirement for training programs (menetapkan
kebutuhan untuk program latihan).
e. Setting wage and salary levels and maintaining fairness in wage and
salary administration (menentukan tingkat upah , gaji, dan
pemeliharaan administrasi upah dan gaji secara adil).
f. Judging the merits of grievances that question assignments and
compensation (mempertimbangkan keadilan dari jasa yang kurang
puas terhadap pertanyaan tugas yang diberikan dan kompensasi)
g. Estabilishing responsibility, accountability, and authority (menentukan
tanggung jawab, pertanggung jawaban, dan kewenangan)
h. Providing essential guides in the establishment of production
standards (menentukan tuntutan yang utama dalam penentuan standar
produksi)
i. Providing clues for work simplification and methods improvement
(melengkapi bukti-bukti
untuk peningkatan metode dan
penyederhanaan kerja).

79

Pelaksanaan Analisis Jabatan
Menurut M.T.E. Hariandja (2002, h 53) pengumpulan informasi
mengenai jabatan dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a. Mengidentifikasi jabatan yang akan dianalisis.
Mengidentifikasi jabatan maksudnya mencari tahu jabatan-jabatan apa
yang ada dalam organisasi. Dalam perusahaan kecil tentu saja ini
merupakan masalah, tetapi untuk perusahaan besar hal ini menjadi
rumit karena terdapat jumlah jabatan yang sangat besar. Bayangkan
misalnya PT. Telemomunikasi Indonesia yang memiliki jumlah
pegawai ribuan orang, di dalamnya jelas akan ditemukan bayak
jabatan.
b. Menentukan teknik pengumpulan informasi
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara
seperti:
1) Membuat kuesioner
Yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai
informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas,
tanggung jawab, karakteristik petugas yang dibutuhkan untuk
melakukannya, kondisi kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja,
standar unjuk kerja, dan lain-lain. Teknik ini merupakan cara yang
paling luas dilakukan sebab disamping lebih murah, juga lebih
cepat karena dapat mengumpulkan informasi beberapa jabatan
sekaligus.
2) Interview
Yaitu melaksanakan dialog secara langsung dengan pegawai
mengenai aspek diatas. Teknik ini lebih kompleks dan dapat
memakan waktu yang lebih lama sebab harus mewawancarai
beberapa perugas secara terpisah.
3) Mengadakan observaasi
Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ini efektif untuk jenis
tugas yang prilaku kerjanya dapat diamati. Misalnya, petugas
asembling mobil didalam pabrik dapat dilakukan observasi sebab
semua prilaku kerja dapat diamati secara jelas, tetapi untuk
pekerjaan seorang programmer komputer mungkin tidak tepat
melalui observasi sebab pelaksanaan pekerjaannya banyak
menggunakan proses mental yang tidak dapat diamati secara
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langsung. Observasi juga bisa dilakukan terhadap peralatan yang
dipakai, kondisi kerja, standar kerja, dan lain-lain.
4) Panel of expert
Yaitu diskusi antar para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan,
dalam hal ini para manajer, supervisor, atau teknisi dibidang yang
sedang di analisis. Mereka ini diasumsikan memiliki pengetahuan
dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan yang sedang
dianalisis.
5) Employee logs
Yaitu catatan harian para petugas, yang diterima untuk mecatat
setiap hari kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaannya, peralatan
yang digunakan, dan lain-lain.
c. Penggunaan kuesioner.
Penggunaan kuesioner merupakan teknik yang paling luas dipakai,
karena kuesioner lebih memungkinkan untuk menanyakan berbagai
aspek yang lebih luas mengenai pekerjaan. Pertanyaan selanjutnya
adalah bagaimana bentuk kuesioner yang digunakan, apakah cukup
dengan satu bentuk kuesioner saja, dan apa sajakah yang akan
ditanyakan.
4.2.
DESAIN PEKERJAAN
Menurut Handoko (1996, h 31), desain pekerjaan adalah fungsi
penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok
karyawan secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur
pengawasan-pengawasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan
organisasi, teknologi dan keprilakuan. Dari sudut pandang manajemen
personalia, desain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan
kerja, dimana hal ini tercermin pada kepuasan individu para pemegang
jabatan.
Atas dasar pentingnya peranan yang dimainkan desain pekerjaan
dalam kualitas kehidupan kerja, yang secara khusus membahas elemenelemen desain pekerjaan, “trade-offs” yang dihadapi departemen personalia
dalam memilih rancangan, dan peralatan-peralatan perancangan kembali
pekerjaan. Setelah kita membicarakan karakteristik pekerjaan ideal yang
menentukan kualitas kehidupan kerja, pembahasan dilanjutkan dengan
menguraikan ciri-ciri nyata (actual) yang sekarang ada dalam setiap
pekerjaan. Para manajer perlu mengetahui karakteristik-karakteristik,
standar-standar dan kemampuan manusia yang diperlukan setiap pekerjaan.
Atau dengan kata lain, mereka memerlukan informasi tentang pekerjaan81

pekerjaan yang mereka kendalikan, yang diperoleh melalui analisis
pekerjaan.
Desain pekerjaan (job design) menurut Gibson dkk. (2006, h.368)
dinyatakan :
The process by which managers decide individuals job tasks and
authority. (Suatu proses dimana manajer memutuskan tugas
pekerjaan individu maupun wewenangnya).
Job design involves managerial decisions and actions that specify
specific objective job depth, range and relationships to satisfy
organizational requirement as well as the social and the personal
requirement of job holders.
(Desain pekerjaan melibatkan keputusan dan tindakan manjerial
yang menspesifikasikan tujuan “job depth, range and
relationships” untuk memuaskan kebutuhan organisasi maupun
kebutuhan sosial dan pribadi dari pekerjaan yang diembannya).
Desain pekerjaan adalah hasil dari analisis pekerjaan (job analysis)
yang ditandai oleh 3 (tiga) karakteristik yaitu :
a. Job Range : jumlah tugas seseorang yang diharapkan dapat
dilaksanakan ketika melaksanakan pekerjaan. Semakin banyak tugas
yang diperlukan, semakin besar lingkup (range) pekerjaannya.
b. Job Depth : derajat pengaruh setiap individu mempunyai untuk
memilih bagaimana pekerjaan akan dilakukan.
c. Job Relationship : hubungan interpersonal yang diperlukan atau
kemungkinan dibuat terhadap pekerjaan.
Yang terkait dengan analisis pekerjaan adalah :
a. Job Content : terkait dengan aktivitas kebutuhan kerja. Metode yang
digunakan adalah Functional Job Analysis (FJA) yang meliputi :
apakah pekerja melakukan pekerjaannya berhubungan dengan data,
orang dan pekerjaan ?; metode dan teknik apakah yang pekerja
gunakan ?; mesin, alat dan perlengkapan yang digunakan dalam
bekerja ? serta bahan baku, produk barang atau jasa apa yang
dihasilkan pekerja ?
b. Job Requirement : berkaitan dengan pendidikan, pengalaman,
sertifikat, dan karakteristik pribadi yang diperlukan terkait dengan job
content. Metode yang digunakan adalah Position Analysis Questionare
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(PAQ) yang meliputi 5 (lima) hal yaitu : sumber informasi kritis
terhadap kinerja pekerjaan, pengolahan informasi dan pengambilan
keputusan kritis terkait dengan kinerja, aktivitas fisik yang diperlukan
dalam pekerjaan, hubungan antar pribadi yang dibutuhkan sesuai
pekerjaan, reaksi individu terhadap kondisi pekerjaan.
c. Job Context : lingkungan fisik dan kondisi lingkungan kerja lainnya,
disertai dengan pertimbangan faktor lain sebagai pekerjaan ekstrinsik.
Dari 4 (empat) variable yang terpengaruh (produktivitas,
absenteeisme, turnover dan job satisfaction) manajer mengkhawatirkan
pelaksanaan dua dari keempat variable tersebut yaitu masalah produktivitas
dan job satisfaction.Bentuk dan struktur pekerjaan sangat mempengaruhi
bagaimana karyawan berpendapat mengenai suatu pekerjaan, sejauhmana
seorang karyawan memiliki kewenangan terhadap suatu pekerjaan,
seberapa jauh tingkat pengambilan keputusan bisa diperoleh karyawan, dan
komponen pekerjaan apa yang harus dikerjakan karyawan dalam rangka
penyelesaian tugasnya. (Agus Sunyoto, 2008,h.50).
Jadi dengan mengubah dan menyusun kembali corak pekerjaan,
kita ingin agar karyawan itu mau mengerjakan pekerjaannya dengan tekun,
mencapai sasaran, dan juga memperoleh kepuasan dalam mengerjakannya
itu. Jadi, desain pekerjaan adalah upaya memanipulasi dimana pekerjaan
itu dilaksanakan dengan menyesuaikan isi pekerjaan (job content), fungsi
yang harus diembannya, dan hubungan (interpersonal) yang harus
dilakukan oleh karyawan untuk mensukseskan pelaksanaan pekerjaan,
selain itu karyawan yang mengerjakannya memperoleh kepuasan yang
tinggi. Job content adalah tugas spesifik yang diperlukan dalam suatu
pekerjaan.
Elemen-elemen Desain Pekerjaan
Menurut Handoko (1996, h 32), barangkali kegiatan desain yang
paling menantang (dan membingungkan) bagi menajemen adalah
pengembangan dan pengaturan pekerjaan-pekerjaan yang harus
dilaksanakan setiap karyawan dan kelompok karyawan. Ini diakibatkan
paling tidak tiga hal pekerjaan, yaitu :
a. Pada hakikatnya sering terjadi konflik antara kebutuhan-kebutuhan dan
keinginan-keinginan karyawan dan kelompok karyawan dengan
berbagai pesyaratan sedain pekerjaan.
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b. Sifat unik setiap karyaawan mengakibatkan munculnya bermacammacam tanggapan dalam wujud sikap, kegiatan phisik dan
produktivitas dalam pelaksanaan pekerjaan tertentu.
c. Perubahan-perubahan lingkungan, organisasional dan perilaku
karyawan membuat desain pekerjaan, ketepatan pendekatanpendekatan pengembangan kerja standard an model-model tradisional
profesional perilaku karyawan harus selalu dipertanyakan.
Elemen-elemen Organisasi
Menurut Handoko (1996, h 33), elemen-elemen organisasi pada
desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi. Pekerjaan-pekerjaan yang
dirancang secara efisien mendorong karyawan yang mampu dan
termotivasi untuk mencapai keluaran maksimum. Perhatian efisiensi ini
telah dimulai sejak munculnya manajemen ilmiah. Para ahli mencurahkan
riset mereka untuk menemukan cara-cara terbaik untuk merancang
pekerjaan-pekerjaan yang efisien. Studi gerak dan waktu memberikan
suatu disiplin baru, yaitu teknik industri. Berbagai upaya tersebut
menunjukan bahwa spesialisasi adalah elemen kunci dalam desain
pekerjaan. Bila para karyawan bekerja berulang-ulang, sampai batas
tertentu tingkat keluaran biasanya lebih tinggi.
Berikut ini diuraikan elemen-elemen organisasional dalam desain
pekerjaan:
d. Pendekatan mekanistik
Pendekatan mekanistik berupaya untuk mengidentifikasikan setiap
tugas dalam pekerjaan agar tugas-tugas dapat diatur untuk
meminimumkan waktu dan tenaga para karyawan. Setelah identifikasi
tugas selesai, sejumlah tugas dikelompokan menjadi suatu pekerjaan.
Hasilnya adalah spesialisasi. Pendekatan ini menekankan efisiensi
waktu, tenaga, biaya tenaga kerja, latihan dan waktu belajar karyawan.
Teknik ini masih secara luas dilingkungan dalam operasi-operasi
perakitan pada zaman sekarang, dan terutama efektif bila para
karyawan kurang berpendidikan atau kurang mempunyai pengalaman
industrial.
e. Aliran kerja
Aliran kerja dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sifat
produk atau jasa biasanya menentukan urutan dan keseimbangan
pekerjaan-pekerjaan.
f. Praktek-praktek kerja
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Praktek-praktek kerja adalah acara-acara pelaksanaan kerja yang
ditetapkan. Metode-metode ini bisa terbentuk dari tradisi, atau
kesempatan kolektif para karyawan, atau bagian kontrak (perjanjian)
kerja serikat karyawan manajemen. Hal ini mengurangi fleksibilitas
departemen personalia dalam merancang pekerjaan-pekerjaan.
Elemen-elemen Lingkungan
Menurut Handoko (1996, h 35) aspek kedua desain pekerjaan
berkaitan dengan elemen-elemen lingkunagan. Seperti dalam hampir
semua kegiatan personalia, para perancang pekerjaan tidak dapat
mengabaikan pengaruh lingkungan ekternal. Elemen-elemen lingkungan
pokok dalam perancang pekerjaan-pekerjaan tidak dapat mengabaikan
pengaruh lingkungan eksternal. Elemen-elemen lingkungan dan
tersedianya para karyawan potensial, dan pengharapan-pangharapan sosial.
d. Kemampuan dan tersedianya karyawan
Pertimbangan efisiensi harus diselaraskan dengan kemampuan dan
tersedianya karyawan yang akan melaksanakan pekerjaan sebagai
contoh, meskipun tingkat pengangguran tinggi, banyak lowongan
pekerjaan yang kadang-kadang sulit untuk diisi karena tidak
tersedianya calon karyawan yang mempunyai kemampuan tertentu.
e. Berbagai pengharapan sosial
Desain pekerjaan juga dipengaruhi oleh penghargaan manyarakat.
Sebagai contoh, masyarakat dimana lokasi pabrik berada, meskipun
tidak keterampilan, dalam kenyataannya sering menurut lapangan
pekerjaan yang tersedia bagi mereka. Disamping itu, para karyawan
yang semakin berpendidikan mempengaruhi pengharapan lebih tinggi
dalam hal kualitas kehidupan kerja. Meskipun aliran dan praktekpraktek kerja mungkin menyarankan suatu desain pekerjaan tertentu,
pekerjaan tertentu, pekerjaan harus memenuhi harapan-harapan para
karyawan.
Elemen-elemen Keperilakuan
Menurut Handoko (1996, h 36) ada bebrapa elemen keprilakuan yang perlu
dipertimbangkan dalam desain pekerjaan, yaitu:
a. Otonomi: yang berarti mempunyai tanggung jawab atas apa yang
dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kepada para
karyawan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan, berarti
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menambah tanggung jawab, akan cenderung meningkatkan perasaan
dipercaya dan dihargai. Kurangnya otonomi akan memnyebabkan
katyawan menjadi apatis atau menurun prestasi kerjanya.
b. Variasi: kurangnya variasi pekerjaan bisa menyebabkan kebosanan. Dan
selanjutnya, kebosanan menimbulkan kelemahan, dan kelelahan
mengakibatkan kesalahan-kesalahan.
c. Identitas tugas: bila pekerjaan-pekerjaan tidak mempunyai identitas,
para karyawan tidak akan atau kurang merasa bertanggung jawab dan
mungkin kurang bangga dengan hasil-hasilnya. Ini berarti kontribusi
mereka tidak tampak, sehingga kepuasan kerja bisa menurun.
d. Umpan balik: bila pekerjaan-pekerjaan memberikan umpan balik tentang
seberapa baik pelaksanaan pekerjaan, maka karyawan akan
mempunyai pedoman atau motivasi untuk melaksanakan dengan baik
lebih baik.

4.3.

REKRUTMEN

Rekrutmen adalah kegiatan identifikasi dan membuat calon pekerja
tertarik untuk mengisi pekerjaan, baik yang tersedia sekarang, maupun
yang akan datang. Rekrutmen bisa mengarahkan tenaga dari dalam
perusahaan sendiri dan tenaga dari luar, untuk menggunakan tenaga intern,
dan kapan kita harus mengambil tenaga dari luar. Perlu diteliti kebaikan
dan kekurangan memakai tenaga ekstern dan intern. (Agus Sunyoto,
2008,h.45).
Menurut M.T.E. Hariandja (2002, h 96), rekrutmen atau perekrutan
siartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk
diseleksi menjadi pegawai. Proses ini dilakukan dengan mendorong atau
merangsang calon yang mempunyai potensi untuk mengajukan lamaran
dan berakhir dengan didapatkannya sejumlah calon. Dapat juga dikatakan
sebagai upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syatat
dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka mengisi lowongan kerja yang
ada. Jadi, sasaran akhir dan keberhasilan suatu proses penarikan dukur
dengan didapatkannya calon yang sangat baik, dan ketidakberhasilan
perekrutan berarti tidak didapatkannya calon yang paling
berpotensi.beberapa jumlah pelamar yang didapat sehingga dikatakan
proses itu berhasil adalah sangat relatif, yang jelas lebih baik bila
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jumlahnya lebih banyak bibandingkan dengan jabatan yang kosong, karena
bilamana semakin banyak berarti dapat dilakukan seleksi yang teliti.
Perekrutan menjadi salahsatu kegiatan yang sangat penting dalam
manajemen sumber daya manusia sebab sebagai awal dari kegiatan untuk
mendapatkan pegawai yang tepat untuk mengisi jabatan yang kosong, hal
ini menjadi sangat penting, khususnya ketika supply sumber daya manusia
terbatas, dimana hanya sedikit jumlah pegawai yang tersedia sedangkan
banyak perusahaan yang tenaga kerja tersebut, sedangkan perusahaan
dengan sendirinya bersaing untuk menarik calon pegawai yang terbaik dari
calon yang ada (persaingan). Selanjutnya, perusahaan harus melakukan
perekrutan yang terus-menerus karena senatiasa terdapat jabatan yang
kosong, karena secara alamiah terjadi akibat adanya pegawai yang
mengundurkan diri, pensiun (pergantian), tambahan kegiatan
(pengembangan), dan lain-lain. Hal ini tentunya akan terjadi dalam
perusahaan yang kecil atau perusahaan yang besar. Dapat dibayangkan
bagaimana kuatitas sumber daya manusia sebuah perusahaan kalau
perusahaan hanya dapat menjaring calon pegawai yang tidak baik. Efek
yang lebih jauh mungkin perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar
untuk melatih pegawai tersebut bilamana mereka natinya diterima.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 158), rekrutmen pada hakikatnya
merupakan proses penentuan dan menarik pelamar yang mampu unutk
bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika para pelamar
dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan/
dikumpulkan. Hasilnya adalah merupakan sekumpulan pelamar calon
karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain itu juga dapat dikatakan
sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM atau karyawan yang
berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu
perusahaan. Untuk menemukan kebutuhan karyawan dapat dengan cara
memperbesar program ekspansinya untuk menarik lebih banyak pelamar.
Disini para rekruter menjadi wakil penghubung perusahaan dengan
perusahaan dengan masyatakat pencari kerja yang dapat diterima ke
selolah-sekolah ataupun agen pelatihan masyarakat sebagai upaya untuk
mendapatkan pelamar sebanyak-banyaknya.
Setelah perencanaan SDM ditetapkan, kemudian dipikirkan
beberapa cara alternatif rekrutmen. Perlunya dipikirkan tentang alternatif
terhadap rekrutmen didasrka pada pertimbangan bahwa rekrutmen
memerlukan biaya yang tinggi, antara lain untuk proses riset interview,
pembayaran fee agen rekrutmen, dan masalah relokasi dan pemborosan
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karyawan baru. Disamping itu, para karyawan yang diproses dan
rekrutmen serta dinyatakan lulus seleksi. Kemudian diterima menjadi
karyawan, nantinya akan sukar untuk dikeluarkan (diberhentikan)
meskipun mereka hanya memperlihatkan kinerja marjinal saja. Oleh karena
itu, perusahaan harus mempertimbangkan secara hati-hati berbagai
alternatif sebelum memutuskan rekrutmen. Alternatif terhadap rekrutmen
antara lain, adalah: overtime, subcontracting, temporary, employees, dan
employee leasing, yang penjelasannya berikut ini:

a.

Overtime (kerja lembur)
Metode yang barang kali paling banyak digunakan untuk menghadapi
fluktuasi jangka pendek dalam volume kerja adalah memulai
pengunaan tenaga kerja overtime atau kerja lembur. Metode ini dapat
menolong baik pemberi kerja maupun para pekerja itu sendiri. Pemberi
kerja dapat menerima manfaat dengan menghindari biaya rekrutmen,
seleksi dan latihan. Para pekerja itu sendiri mendapatkan manfaat
dengan menerima bayaran yang lebih tinggi. Selain memberikan
manfaat nyata dari pengguna overtime, ia juga dapat menimbulkan
masalah-masalah. Banyak manajer percaya bahwa bila mereka
memperkerjakan para karyawan dalam waktu panjang yang tidak biasa
dilakukan, perusahaan akan membayar lebih banyak dan menerima
hasil yang sedikit. Karyawan mungkin menjadi letih dan kurang energi
untuk bekerja pada tingkat normal, terutama apabila bekerja yang
berlebihan itu diminta. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada dua
tambahan problem yang potensial berkaitan dengan penggunaan kerja
lembur yang diperpanjang. Para pegawai mungkin sadar atau tidak,
akan memacu diri sendiri sehingga kerja lembur dapat dijamin. Mereka
juga jadi terbiasa dengan tambahan penghasilan dari pembayaran kerja
lembur. Karyawan bahkan meningkatkan standar hidup mereka pada
tingkat yang dimungkinkan oleh tambahan pendapatan ini. Kemudian
apabila kerja lembur tidak lagi diperlukan dan pembayaran gaji
berkurang, karyawan akan kecewa dan akhirnya akan merefleksi pada
penurunan kualitas kerja, yang sejumlahnya akan merugikan
perusahaan.
b. Subcontracting
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Walaupun kenaikan permintaan jangka panjang bagi barang-barang
atau jasa-jasanya telah diantisipasi, suatu perusahaan dapat saja
menentang penambahan karyawan. Sebaliknya perusahaan mungkin
memilih mengontrakkan pekerjaan itu ke pihak lain (subcontracting).
Pendekatan ini mempunyai penampilan spesial apabila subkontraktor
kenyataannya mempunyai keahlian lebih besar dalam memproduksi
barang-barang dan jasa-jasa tertentu. Penerapan subcontracting ini
kadang-kadang mempunyai manfaat bagi kedua belah pihak.
f. Temporary employees
Biaya total dari pegawai tetap pada umumnya diperkirakan 30 sampai
40 persen diatas totas cost. Ini tidak termasuk antara lain biaya
rekrutmen. Untuk menghindari biaya-biaya ini dan untuk
mempertahankan fleksibilitas pada saat pekerjaan bervariasi, banyak
perusahaan menggunakan karyawan sementara yang disediakan oleh
perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan ini membantu klien dengan
menangani beban kerja yang berlebihan. Mereka memberi tugas pada
pegawainya sendiri untuk kepentingan langganannya dan memenuhi
kewajiban yang diberikan kepadanya oleh pemberi kerja. dengan
model ini biaya-biaya rekrutmen, absensi, pergantian pegawai, pemberi
manfaat kepada karyawan dapat dihindari.
g. Employee leasing
Salah satu alternatif terdapat rekrutmen yang sedang populer saat ini
adalah employee leasing. Menggunakan pendekatan ini berarti suatu
perusahaan secara formal memberhentikan beberapa atau sebagian
besar karyawannya. Suatu leasing company kemudian mempekerjakan
mereka, biaya dengan upah yang sama dan menyewakan (lease)
kembali kepada majikan semula, yang telah menjadi clientnya. Para
karyawan terus bekerja sebagaimana sebelumnya dengan client
mengawasi aktivitas mereka. Namun perusahaan leasing, menerima
seluruh tanggung jawab sebagai pemberi kerja (employeer) termasuk
administrasi SDM. Manfaat utama dari employee leasing adalah client
bebas dari administrasi dumber daya manusia, temasuk memelihara
program kesejahteraan pegawai. Manfaat leasing juga meluas pada
karyawan. Karena perusahaan leasing menyediakan para pekerja untuk
untuk para prusahaan, mereka sering menikmati sekala ekomomi yang
mengizinkan mereka untuk menawarkan program manfaat rendah
biaya yang baik sekali.
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Andrew E. Sikula dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2002, h 33) :
”Recruitment is the act or process of an organization attempling to
obtain additional manpower for operational purpose. Recruiting
involoes acquiring futher human resources to serve as institutional
input”.
(Rekrutmen adalah tindakan atau proses dari suatu usaha
organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan
operasional. Ini melibatkan sumber daya manusia yang mampu
berfungsi sebagai input lembaga).
Arun Monappa dan Mirza S. Saiyadain (1979:104) berpendapat
bahwa:
“Recruitment is the generating of applications or applicants for
specific position”.(Rekrutmen adalah memproses lamaran atau
memproses calon-calon pegawai untuk posisi pekerjaan tertentu).
Dale Yoder (1981:261) menjelaskan bahwa:
“Recruitment, including the identification and evaluation of
source, is a major step in the total staffing process. That prosess
begins with the determination of manpower needs for the
organization. It continues with inventories of capabilities,
recruitment, selection, placement, and orientation”.
(Rekrutmen mencakup identifikasi dan evaluasi sumbersumbernya, tahapan dan proses keseluruhan menjadi staf untuk
organisasi. Proses mulai dari penentuan kebutuhan pegawai
organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan mendaftar kemampuan
penarikan, seleksi, penempatan, dan orientasi).
Menurut Veithzal Rivai (2008, 160) rekrutmen adalah serangkaian
kegiatan yang dimulai ketika sebuah prusahaan atau organisasi
memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan
calon karyawan yang diinginkan/ kualified situasi dengan jabatan atau
lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima
pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan
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perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring
calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik.
Berdasarkan pendapat para ahil diatas, dapat diambil pengertian
bahwa rekrutmen adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh
perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan
yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan
pegawai, penetapan kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan,
proses seleksi, penemapatan, dan orientasi pegawai.
Prinsip-prinsip Rekrutmen
Menurut Veithzal Rivai (2008, hal 161) dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu
sebelumnya perlu dibuat:
1) Analisis pekerjaan
2) Deskripsi pekerjaan
3) Spesifikasi pekerjaan
b. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang
tersedia untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan:
1) Peramalan kebutuhan tenaga kerja
2) Analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja (work force analysis)
3) Biaya yang dipelukan diminimalkan
4) Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan
5) Fleksibilitas
6) Pertimbangan-pertimbangan hukum
Proses dan Sumber Rekrutmen
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 161) perlu diselaraskan rencana kegiatan
yang diinginkan dan juga kebutuhan khusus yang ditentukan oleh para
perusahaan, maka berdasarkan analisis pekerjaan dan permintaan para
manajer yang membutuhkan itulah para rekruter yang mengidentifikasi
lowongan pekerjaan. Setelah lowongan diidentifikasi maka rekruter
mempelajari persyaratan dengan menginterview informasi analisis
pekerjaan yang khususnya deskripsi/ uraian pekerjaan dan spesifikasi
tugas. Dalam proses ini para rekruter akan menggunakan beberapa metode
untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Penjelasan secara besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:
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a. Dari sumber internal perusahaan, yakni SDM yang ditarik (diterima)
adalah berasal dari perusahaan/ lembaga itu sendiri. Dengan cara ini
perusahaan mencari karyawan yang ada di dalam lingkungan sendiri
untuk dtempatkan pada posisi tertentu. Keuntungannya adalah : tidak
terlalu mahal, dapat memelihara loyalitas dan mendorong usaha yang
lebih besar antara para karyawan perusahaan, sudah terbiasa dengan
suasana perusahaan sendiri. Kelemahannya adalah : pembatasan
terhadap bakat-bakat, mengurangi peluang dan dapat meningkatakan
perasaan puas diri
Perekrutan dan perusahaan dapat dilakukan melalui:
1) Penawaran terbuka untuk suatu jabatan (Job Posting Programs).
Rekrutment terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja
berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan
memberikan kesempatan pada semua karyawan yang berminat.
Semua karyawan yang berminat untuk mengisi jabatan itu
menyampaikan oermohonan untuk mengikuti seleksi intern.
2) Perbantuan pekerja (departing employees) rekrutment ini dapat
dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit
kerja lain (pekerja yang sudah ada). Kemudian setelah selang
beberapa waktu lamanya, apabila pekerja yang diperbantukan
tersebut merupakan calon yang tepat, maka dapat diangkat untuk
mengisi jabatan kosong tersebut.
b. Dari sumber eksternal di luar negeri/ internasional perekrutan
dilakukan melalui:
1) Profesional Search Firm
2) Educational Institutional
3) Profesional Association
4) Labour Organization
5) Military Operation
6) Government-Funded and Community Training Program
c. Dari sumber internal di dalam negeri perekrutan dapat dilakukan
melalui:
1)
Walk-ins, dan Write-ins (pelamar yang datang dan menulis
lamaran sendiri), walk-ins yaitu seseorang datang ke departemen
SDM untuk mengetahui lowongan pekerjaan apa yang sedang
dicari, sedangkan write-ins yaitu pelamar menulis blangko
pertanyaan yang disediakan perusahaan.
2)
Rekomendasi dari karyawan (teman, anggota keluarga karyawan
perusahaan sendiri, atau karyawan-karyawan perusahaan lain).
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3)

4)

5)

6)

Para karyawan perusahaan dari perusahaan lain bisa
merekomendasikan pencari pekerjaan depada departemen SDM.
Metode ini mempunyai beberapa kebaikan yaitu, karyawan yang
memberikan rekomendasi berarti telah melakukan penyaringan
pendahuluan, perusahaan memperoleh informasi lengkap dari
pemberi rekomendasi tentang pelamar, karyawan akan
cenderung
merekomendasikan
teman-temannya
yang
menmpunyai kebiasaan dan sikap yang hampir sama dan
pelamar telah mengetahui karekteristik perusahaan dankaryawan
pemberi rekomendasi.
Pengiklanan (surat kabar, majalah, televisi, radio dan media
lainnya). Pengiklanan sebagai metode efektif yang cukup untuk
penarikan. Ada dua jenis penarikan, yaitu menguraikan
pekerjaan keuntungan, mengidentifikasi perusahaan dan
menberitahukan bagaimana cara melamar (wants ads). Jenis ini
adalah bentuk iklan penarikan yang umum, baik dipasang pada
majalah-majalah profesional ataupun koran-koran lokal dan
nasional.Wants ads ini mempunyai beberapa keterbatasan,
diantarannya akan menyebabkan perusahaan kebanjiran pelamar
atau sebaliknya kekurangan pelamar untuk pekerjaan-pekerjaan
yang kurang menrik, sedangkan kebaikannya yaitu pelamar yang
berminat diminta untuk mengirimkan lamaran ke kotak pos
dengan nomor tertentu pada kantor pos atau e-mail atau pada
peruahaan surat kabar.
Agen-agen lembaga keamanan tenaga kerja negara. Melalui cara
ini perekrutan untuk posisi tertentu cukup efektif, terutama untuk
jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu dan langka,
yang berkaitan dengan pekerjaan yang berisiko tinggi
danpelamar memerlukan keahlian tetrentu yang spesifik.
Agen-agen penempatan tenaga kerja. Rekrutmen dapat juga
dilakukan melalui agen-agen penempatan tenaga kerja sebagai
kantor penyalur kebutuhan lowongan pekerjaan dan pencari
kerja. Disamping itu, agen penempatan biasanya menyediakan
pelayanan
informasi
pekerjaan
melalui
papan-papan
pengumuman dan sebagainya.
Lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan
tenaga kerja khusus yang menghasilkan SDM yang berkualitas
dan siap kerja.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Departemen tenaga kerja selalu menampung SDM yang mencari
pekerjaan dan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang
membutuhkan.
Tenaga-tenaga profesional mencari perusahaan. Cara ini
dilakukan hanya untuk menarik para pelamar yan gprofesional
untuk jenatan-jembatan eksklusif atau pekerjaan khusus yang
memerlukan kemampuan tinggi.
Organisasi-organisasi profesi/ keahlian. Organisasi ini terdiri dari
kumpulan tenaga-tenaga profesional, seperti insinyur, akuntan,
pelatih, konsultan dan profesional lainnya.
Asosiasi-asosiasi pekerja. Biasanya serikat kerja buruh memiliki
data tentangn daftar orang-orang yang memiliki keterampilanketerampilan tertentu yang dapat diandalkan.
Operasi-opeasi militer. Banyak tenaga-tenaga terlatih yang
berasal dari dinas militer yang telah habis masa tugasnya dan
menjadi veteran.
Program pelatihan kerja yang diselenggarakan pihak swasta
biasanya juga sebagai lembaga yang secara khusus menyediakan
jasa pelatihan tertentu.
Pekerja-pekerja sewaan. Untuk menyediakan dengan kebutuhan
SDM jangka pendek, perusahaan bisa menarik kayawan honorer
yang dibayar secara harian atau per-jam. Praktik ini telah
bermanfaat dalam bidang-bidang tertentu.
Open house. Suatu penarikan yang relatif baru adalah
penyelenggaraan open house. Orang disekitar perusahaan
diundang untuk mengunjungi dan mengunjungi fasilitas-fasilitas
perusahaan, memperoleh penjelasan-penjelasan, dan mungkin
menonton film mengenai perusahaan.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2002, h 34) ada dua sumber
rekrumen pegawai yaitu:
a. Sumber dari perusahaan
Upaya rekrutmen pegawai dapat dilakukan melakui proses
memutasikan pegawai berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian
prestasi kerja dan kondite pegawai yang ada di perusahaan. Ada tiga
bentuk mutasi pegawai, yaitu promosi jabatan, transfer atau orientasi
pekerjaan, dan demosi jabatan.
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1) Mutasi jabatan, yaitu pemindahan pegawai dari suatu jabatan
tingkat jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan yang
sebelumnya.
2) Tranfer atau rotasi pekerjaan adalah pemindahan bidang
pekerjaan pegawai kepada bidang pekerjaan lainnya tanpa
mengubah tingkat jabatannya.
3) Demosi jabatan adalah penurunan jabatan pegawai dari satu
jabatan tingkat jabatan yang lebih rendah atas dasar kondite dan
persentasi kerjanya, atau akibat terjadinya penyederhanaan struktur
organisasi.
b. Sumber dari luar perusahaan
Upaya rekrutmen pegawai melalui iklan media massa, lembaga
pendidikan, depnaker, dan lamaran kerja yang masuk perusahaan pada
waktu sebelumnya.
Iklan media massa
Dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan media massa sebagai
sumber penawaran formasi kerja kepada masyarakat luas. Dengan
menggunakan media massa tersebut dimungkinkan banyak lamaran
kerja yang masuk ke perusahaan. Dengan demikian, memungkinkan
perusahaan dapat menyeleksi calon pegawai yang betul-betul
memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai yang dibutuhkan untuk
mengisi formasi yang ada diperusahaan.
Lembaga pendidikan
Perusahaan dapat memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai sumber
rekrutmen pegawai. Dengan melalui lembaga pendidikan, perusahaan
dapat memanfaatkan referensi atau rekomendasi dari pimpinan
lembaga pendidikan mengenai calon yang memenuhi kualifikasi yang
tepat untuk mengisi formasi yang ada di perusahaan. Calon pegawai
yang mendapat rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan pada
umumnya merupakan calon pegawai yang mempunyai prestasi
akademik yang tinggi dan mempunyai kepribadian yang dinilai baik
selama mereka menempuh pendidikan dilembaga pendidikan tersebut.
Depnaker
Perusahaan dapat memanfaatkan calon pegawai yang mendapat
rekomendasi dari Departemen Tenaga Kerja. Dalam hal ini merupakan
kewajiban perusahaan dalam rangka membantu program pemerintah
dalam menyalurkan penduduk pencari kerja dan pengurangan
pengangguaran.
Lamaran kerja yang sudah masuk di perusahaan
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Lamaran kerja yang sudah masuk di perusahaan perlu dipertimbangkan
sebagai sumber penarikan pegawai. Melalui lamaran kerja yang sudah
masuk, perusahaan dapat langsung menyeleksi lamaran yang
memenuhi kebutuhan untuk mengisi formasi yang ada di perusahaan.
Agus Sunyoto (2008, h.45) membuat cara perekrutan dan
sumbernya sebagai berikut :
a. Merekrut Orang dari Dalam (Internal)
Beberapa ketentuan memang menghendaki calon pegawai/karyawan
diambil dari dalam organisasi sendiri. Rekrutmen dari dalam ada
beberapa keuntungan yaitu : pegawai yang bersangkutan sudah dikenal
orang dalam, biaya rekrutmen juga lebih murah dibandingkan merekrut
dari luar organisasi, memberikan motivasi kuat apabila dilakukan
promosi.
b. Merekrut dari Sumber Eksternal
Adanya kasus inbreeding (penurunan idealisme) karena rekrutmen dari
dalam dapat diatasi dengan merekrut dari luar.
Adapun sumber-sumber rekrutmen yaitu :
1) Berasal dari karyawan yang masih bekerja di perusahaan lain
2) Bekas karyawan yang sudah tidak bekerja lagi karena sesuatu hal
lain.
3) Pelamar yang datang ke kantor perusahaan kita.
4) Departemen Tenaga Kerja yang menangani masalah penyaluran
tenaga kerja.
5) Media masaa (cetak, elektronik)
6) Lembaga pendidikan atau perhimpunan profesional

4.4.

SELEKSI

Seleksi (selection) menurut Mathis dan Jackson (2006,h.261)
adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang
dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi.
Seleksi merupakan proses serangkaian kegiatan yang disusun
sedemikian rupa sehingga prosesnya selancar mungkin , dan yang
memberikan kesan bahwa si calon tidak sedang di test.Mereka tidak
diseleksi karena mereka mempunyai ragam pendidikan atau pengalaman
yang tidak perlu, atau mereka tidak mempunyai tingkat intelegensia yang
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tinggi, atau mereka termasuk orang yang tidak disukai, namun proses
seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa
menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan, mereka dianggap
dapat memperlihatkan unjuk kerja yang diharapkan oleh para pimpinan
organisasi.(Agus Sunyoto, 2008,h.48).
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 170), seleksi adalah kegiatan
dalam manajemen SDM yang dilakuka setelah proses rekrutmen seleksi
dilaksanakan. Hal ini berarti tekah terkumpul sejumlah pelamar yang
memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan
sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang
dinamakan seleksi. Proes seleksi sebagai sarana yang digunakan dalam
penentuan dan pelamar mana yang akan diterima. Prosesnya dimulai ketika
melamar kerja dan akhirnya dengan keputusan penerimaan. Berdasarkan
itu maka kegiatan seleksi itu mempunyai arti yang sangat strategis dan
penting bagi perusahaan. Apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip manajemen SDM secara wajar, maka proses seleksi akan dapat
menghasilkan pilihan karyawan yang dapat diharapkan kelak memberikan
kontribusi yang positif dan baik. Oleh karena itu, perusahaan dapat
memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelamar sehingga masingmasing akan mendapat kepuasan. Sedangkan bila seleksi dilaksanakan
secara tidak terbaik, maka perusahaan aka memperoleh dampak negatif,
keluhan pelanggan yang tidak puas, produk yang dihasilkan berkurang dan
tidak berkualitas yang akibatnya perusahaan akan menderita kerugian.
Oleh karena itu, seleksi merupakan kegiatan yang benar-benar harus
disiapkan secara baik melalui proses yang panjang dan karyawan tersebut
dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi serta berkarya secara maksimal.
Meskipun keputusan penerimaan akhir dilakuakan oleh manajer,
departemen SDM mengevaluasi para pelamar mengenai kesesuaian potensi
mereka melalui penggunaan prosedur-prosedur yang valid, atau dapat pula
dilakukan bahwa proses seleksi merupakan serangkaian kegiatan yang
digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Proses
ini termasuk pemanduan kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja pelamar dan
perusahaan. Pendapat lain dikatakan bahwa proses seleksi merupakan
proses pengambilan keputusan timbal balik antara calon tenaga kerja
dengan perusahaan. Perusahaan memutuskan menawarkan lowongan kerja;
calon pelamar memutuskan apakah perusahaan beserta tawarannya akan
memenuhi kebutuhan dan tujuan studinya. Dalam keadaan biasa pada
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umumnya proses seleksi cenderung ditentukan sepihak, yaitu dominasi
pada pihak perusahaan.
Seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerimaan karyawan baru
saja, akan tetapi seleksi ini dapat pula dilakukan karena untuk
mengembangkan, atau penerimaan karena adanya peluang jabatan. Untuk
memperoleh atau mendapatkan peluang jabatan tersebut perlu dilakukan
seleksi, sehingga dapat diperoleh SDM yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan. Peluang jabatan ini dapat diisi oleh siapa saja yang ada di
lingkungan perubahan tersebut yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi
tertentu.
Menurut Andrew E. Sikula dalam Anwar Prabu Mangkunegara
(2002, h 35) pengertian seleksi bahwa :
”Selecting is choosing. Any alection is a collection of things
chosen. The selection process involves picking out by preference
some objects or things from among others. In reference to staffing
and employment, selection refers specifically to the deciation to
hire a limited number of workers from a group of potential
employees”.
(Penyeleksian adalah pemilihan. Menyelidiki merupakan suatu
pengumpulan dari suatu pilihan. Proses seleksi melibatkan pilihan
dari berbagai objek dengan mengutamakan beberapa objek saja
yang dipilih. Dalamepegawaian, seleksi lebih secara khusus
mengambil keputusan dengan membatasi jumlah pegawai yang
dapat dikontrakkerjakan dari pilihan sekelompok calon-calon
pegawai yang berpotensi).

Menurut MT.E Hariandja (2002, h 125), seleksi merupakan proses
untuk memutuskan pegawai yang tepat dari sekumpulan calon pegawai
yang didapat melalui proses perekrutan, baik perekrutan internal maupun
eksternal. Proses ini, seperti halnya rekrutmen, merupakan kegiatan yang
sangat penting sebab hasil yang didapat dari perekrutan tidak menjamin
bahwa seluruh calon yang direkrut sesuai dengan perusahaan. Disamping
itu, seleksi juga tidak hanya berarti memilih pegawai yang tepat dilihat dari
sudut pandang organisasi. Tetapi juga dari sudut pegaeai yang memilih
organisasi yang sesuai dengan keinginannya. Hal ini penting sebab unjuk
kerja seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki,
tetapi juga oleh sikapnya terhadap organisasi, dalam pengertian
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keyakinannya bahwa organisasi yang dimasuki akan dapat mewujudkan
harapan-harapan yang mengakibatkan dia sedang bekerja di organisasi
tersebut.
Seleksi tentu saja dilakukan bukan hanya untuk memilih pegawai
baru untuk menjadi pegawai perusahaan, tetapi dapat juga untuk memilih
pegawai yang akan dipomosikan untuk menduduki jabatan baru, pegawai
yang dipindahkan ke bagian lain, atau bahkan untuk pegawai yang akan
diputuska hubungan pekerjaan dengan perusahaan (penempatan). Sebab
calon pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong dapat bersumber dari
luar perusahaan, dapat juga bersumber dari dalam. Pentingnya seleksi
mengakibatkan kegiatan tersebut harus dilakukan secara tepat dan benar
untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Bagaimanakah kegiatan
tersebut dilakukan atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan, serta siapa
yang melakukan dalam uapaya untuk memenuhi fungsinya, merupakan
aspek yang akan dibahas di sini.
Pada prinsipnya, kegiatan seleksi tanpa melihat apakah seleksi
yang dilakukan untuk pegawai baru, promosi, pemindahan atau yang lainlain, berkaitan dengan tahap-tahap tertentu, yaitu:
a. Penentuan tuntutan pekerjaan dan perusahaan.
b. Penentuan jenis orang yang dibutuhkan.
c. Penentuan alat dan langkah-langkah/prosedur seleksi.
d. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat/prosedur seleksi.
e. Siapa yang melakukan seleksi.
Langkah awal yang harus dilakukan dalam seleksi untuk
mendapatkan pegawai yang tepat adala menganalisis tuntutan pekerjaan
yang akan dilakukan calon pegawai tersebut. Untuk itu, sebelumnya
organisasi yang akan melakukan seleksi harus memiliki pemahaman yang
baik mengenai tuntutan tersebut. Tuntutan itu dapat ditelusuri dari
informasi analisis jabatan, yaitu job description, job specification, and job
performance standard. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perusahaan
yang memiliki informasi analisis jabatan akan lebih mungkin melakukan
seleksi dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak
memilikinya. Namun demikian, kelihatannya tuntutan lain mungkin
diperlukan, yaitu tuntutan organisasional. Tuntutan organisasional
mengacu pada nlai-nilai budaya perusahaan dan strategi yang akan dipakai
perusahaan, yang secara umum didefinisikan pada saat pelaksanaan
perencanaan sumber daya manusia.
Proses dan Tahapan Seleksi
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Dalam proses dan tahapan seleksi digunakanteknik-teknik seleksi
pegawai, yaitu menggunakan beberapa tes Anwar Prabu Mangkunegara
(2002, h 35) yaitu :
a. Tes Pengetahuan Akademik
Tes pengetahuan akademik bertujuan untuk mengetahui tingkat
penguasaan materi pengetahuan akademik calon pegawai. Materi tes
yang diberikan harus disesuaikan dengan bidang pendidikan dan
tingkat pendidikan calon pegawai. Di samping itu pula diberikan
materi tes yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang
ditawarkan kepadanya.
b. Tes pisikologi
Tes psikologi ini diberikan oleh ahli psikologi. Tes psikologi
mengungkap kemampuan potensial dan kemampuan nyata calon
pegawai. Disamping itu pula dapat di ungkap minat, bakat, motivasi,
emosi, kepribadian, dan kemampuan khusus lainya yang ada pada
calon pegawai. Beberapa tes psikologi yang diberikan untuk seleksi
pegawai, antara lain tes bakat (aptitude test), tes kecenderungan untuk
berprestasi (achievement test), tes minat bidang pekerjaan (vocational
interest), tes kepribadian (personality test).
c. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih secara
berhadapan (face to face) dalam rangka mencapai suatu tujaun tertentu.
Wawancara seleksi merupakan salah satu teknik seleksi pegawai yang
dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung untuk mengetahui data
pribadi calon pegawai.
Tujuan wawancara seleksi adalah untuk mengetahui apakah calon
pegawai memenuhi persyaratan kualifikasi yang lebih ditentukan
perusahaan.
Proses seleksi menurut Agus Sunyoto (2008, h.48) sebagai berikut
:
a. Pemilihan Awal. Pada tahap ini dilakukan penyaringan mereka yang
memenuhi syarat dan mana yang tak memenuhi syarat.
b. Pemeriksaan Surat Lamaran. Semua pelamar yang memenuhi syarat
dipertimbangkan dan memperoleh peluang yang sama untuk
dipertimbangkan.
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c. Ujian-ujian saringan : performance/achievement test, intellegence test,
aptitude test, interest test, personality test. Perlu diperhatikan tingkat
kesahihan (validity), dan tingkat kepercayaan (realibility).
d. Pengecekan narasumber atau references (rujukan) atau surat-surat
rekomendasi, memo, dan lain-lain.
e. Wawancara. Cara ini digunakan setelah calon pegawai melalui tahapan
penyaringan rekrutmen sebelumnya seperti screening, mempelajari
surat-surat permohonan, penyelenggaraan testing, pengecekan
referensi, fisik, medis dan sebagainya.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 161), proses seleksi adalah
langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya
memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru.
Proses ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing,
wawancara, ujian fisik. Dalam proses seleksi itu dipakai berbagai macam
jenis dalam mengevaluasi persyaratan dan terutama untuk testing. Ada dua
konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini,
realiabilitas dan validitas. Reliabilitas (dapat dipercaya) berhubungan
dengan konsistensi pengukuran yang digunakan sepanjang waktu; dan juga
pertimbangan ukuran berapa banyak kesalahan yang terlihat dalam
pengukuran pada waktu wawancara misalnya karena terlalu
membandingkan dengan kandidat lainnya yang sangat superior, tekanan
waktu atau terpesona pada kempamuan pelamar menciptakan impresi
manajemen yang positif tetapi pada akhirnyatidak sesuai dengan kenyataan
dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang dimaksud dengan validitas adalah
sektor yang diberikan pada waktu tes atau wawancara sesuai dengan
kinerja pekerjaan yang nyata. Hasil tes seseorang karyawan dikatakan
valid, bila sekornya tinggi dan kenyataan di lapangan memang sesuai.
Metode seleksi mungkin saja dapat dipercaya tetapi tidak valid, namun
metode seleksi yang tidak dapat dipercaya tentu saja tidak akan valid.
Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi, yaitu:
a. Surat-surat rekomendasi
Pada umumnya surat-surat rekomendasi tidak berkaitan dengan kinerja
pekerjaan karena semuanya mengandung pujian positif. Yang perlu
diperhatikan bagaimana isi rekomendasi yang terutama tentang sifatsifat orang yang direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan
evaluasi.
b. Format (borang) lamaran
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Pada tahap ini perlu format buku formulir lamaran untuk
mempermudah penyeleksi mendapatkan informasi/ data ya lengkap
dari calon karyawan. Banyak perusahaan menggunakan format
(borang)lamaran sebagai alat screening untuk menentukan apakah
pelamar memenuhi spesifikasi pekerjaan yang minimal. Borang itu
secara khusus menerima informasi tentang pekerjaan yang pernah
dialami pelamar dan status pekerjaan yang sekarang, contoh: format
bio data sebagai salah satu dari format tersebut.
c. Tes Kemampuan (Test Kemampuan Akademik =TPA)
Tes kemampuan adalah alat-alat yang menilai kesesuaian antara para
pelamar dengan syarat-syarat pekerjaan. Pada tahap ini dilakukan
penilaian terhadap para pelamar dengan syarat yang telah ditetapkan.
Tes ini ditujukan untjk mendapat tenaga kerja yang sesuai dengan
harapan perusahaan. Tes ini untuk mengukur tingkat kecerdasan
(intelegence test), kecekatan, kepribadian (personality test), minat
(interest test), bakat (aptitude test), prestasi (achievement test) dan
lain-lain.
d. Tes Potensi Akademik (ability test)
Beraneka macam tes mengukur sejauh mana kemampuan pelamar
mulai dari kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada
kecepatan prestasi. Cognitive ability test mengukur kemempuan
potensi pelamar yang pada area tertentu, misalnya matematika,
intelegensia. Hal ini merupakan predicator yang sah dari kinerja
pekerjaan yang mempunyai skor tinggi. Dalam cognitive test
diramalkanpelamar akan belajar lebih banyak dan lebih cepat serta
dapat beradaptasi secara cepat terhadap perubahan keadaan.
e. Tes Kepribadian (personality test)
Tes kepribadian menaksir sifat-sifat (traits), karakteristik pekerja yang
cenderung konsisten dan bertahan lama. Tes ini paling banyak
digunakan untuk membuat keputusan seleksi karyawan sekitar tahun
1940-an dan 1950-an, tetapi saat ini jarang digunakan untuk
meramalkan prilaku yang berkaitan dengan pekerjaan karena diragukan
reliability dan validity-nya. Tes ini sering dipersoalkan karena sifatsifat adalah sebjektif dan tidak dapat dipercaya serta tidak berkaitan
langsung dengan kinerja pekerjaan. Alasan utama kurangnya dukungan
pada jenis tes ini, karena tidak ada kesepakatan umum terhadap ukuran
sifat-sifat. Banyak sifat-sifat dapat diukur dengan berbagai cara dan
kurangnya konsistensi juga akan menimbulkan masalah dengan
realibility dan validaty-nya. Namun hasil penelitian mutahir terhadap
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ukuran kepribadian telah menunjukan bahwa kepribadian
sesungguhnya cukup pantas untuk diukur dan direkapitulasi terdiri
lima dimensi.
Kelima faktor tersebut sekarang ini secara luas diterima dalam bidang
psikologi kepribadian yaitu:
Extroversion : tingkat seseorang dapat berbicara, bersosialisasi aktif
dan bergairah.
Agreableness : tingkatan seseorang dapat dipercaya, ramah, harga,
murah hati, toleransi, jujur, dapat bekerja sama dan fleksibel
Conscientiousness : tingkatan seseorang dapat diandalkan,
diorganisasikan, mudah menyesuaikan diri san tekun pada tugas.
Emotional stability : tingkatan seseorang kokoh, tenang, mandiri dan
otonomi.
Openess to experience : tingkatan seseorang itu dapat menjadi
intelektual filosof, penuh pengertian, kreatif, arstistik dan
keingintahuan.
f. Tes Psikologi
Para pengusaha corporate, pengusaha retail, perdagangan eceran,
perbankan dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes
psikologi. Tes ini dilakukan di atas kertas dan pensil untuk membuat
para pelamar yang tak berguna dan dianggap sering mencuri dalam
pekerjaan. Namun pada saat ini banyak tes psikologi yang dirancang
untuk menganalisis apakah para pelamar mempunyai etika kerja yang
baik, dapat dimotivasi, atau sebaliknya dapat didikalahkan oleh
tantangan-tantangan pekerjaan. Oleh karena itu, melalui tes psikologi
merupakan alat untuk mengukur kepribadian atau temperamen,
kemampuan logika dan pertimbangan, pendapat dan kreativitas serta
komponen-komponen keperibadian leinnya.
g. Wawancara
Wawancara sebagai suatu pertemuan dari individu yang berhadaphadapan satu dengan lainnya. Wawancara mempunyai tujuan yang
khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran untuk itu. Berdasarkan
pengertian di atas maka suatu wawancara baru terjadi apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Mengharuskan adanya
pertemuan pribadi (haus bisa saling melihat, saling mendengar suara
masing-masing, saling memahami bahasa yang dipergunakan) dan
mengandung suatu sifat formal (dengan pengertian bahwa pertemuan
tersebut diadakan dengan suatu tujuan tertentu).
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Proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang
digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang aka diterima. Proses
tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan
keputusan penerimaan. Meskipun penerimaan akhir dilakukan oleh
departemen SDM sebagai hasil dari evaluasi para pelamar mengenai
kesesuaian potensi mereka melalui penggunaan prosedur-prosedur yang
valid.
Seleksi merupakan pelaksanaan fungsi SDM di banyak departemen
SDM. Dalam perusahaan yang besar fungsi SDM diserahkan langsung
tanggung jawabnya pada departemen SDM. Dalam perusahaa yang lebih
kecil manajer SDM menangani tugas-tugas departemen SDM. Departemen
SDM seringkali dijadika sebagai alasan pokok dalam keberadaan
departemen itu karena proses seleksi memiliki sifat netral pada fungsi
SDM. Seleksi yang tidak tepat menjadikan departemen gagal mencapai
sasaran yang diinginkan. Oleh sebab itu, tak berlebihan bila dikatakan
bahwa seleksi sifatnya sentral pada keberhasilannya departemen SDM dan
perusahaan. Suatu perusahaan tidak mungkin akan maju dan berkembang
tanpa memiliki SDM bagus yang bekerja di dalamnya. Proses seleksi
merupakan proses pengambilan keputusan bagi calon pelamar untuk
diterima atau ditolak. Banyak pertimbangan yang diperlukan untuk
memilih orang yang tepat. Pedoman pokok dalam mengadakan seleksi
ialah spesifikasi jabatan, karena dari situlah diketahui kualitas SDM yang
dibutuhkan.
Dalam praktek seleksi terdapat sejumlah alat/metode seleksi yang
digunakan, yang sebetulnya telah disinggung di atas, yang penggunaan dan
tahapan pelaksanaannya oleh perusahaan dapat berbeda-beda.
a. Penerimaan Pendahuluan (Prelimentary Reception)
Merupakan penerimaan pendahuluan di mana calon diterima
mendatangi perusahaan. Tahap ini berfungsi bagi masing-masing pihak,
yaitu pelamar dan perusahaan, untuk saling melengkapi informsi
mengenai masing-masing yang dilakukan melalui wawancara. Pelamar
dapat mengetahui lebih jauh apakah perusahaan yang dia lamar
merupakan pilihannya, dan perusahaan dapat melengkapi informasi
mengenai si pelamar. Fungsi lainya bagi perusahaan adalah sebagai
proses penyaringan calon-calon yang tidak sesuai dengan perusahaan.
Bagi pelamar, dengan diperolehnya informasi tambahan mengenai
perusahaan, dapat melihat prospek kerjanya dan menentukan apakah
perusahaan tersebut merupakan pilihannya. Kalau dia merasakan bahwa
perusahaan tersebut menjadi pilihannya, mungkin seleksi selanjutnya
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akan diikuti sehingga sebagaimana disinggung di atas, tahap ini
merupakan proses seleksi juga bagi pelamar untuk perusahaan tersebut.
b. Ujian Penerimaan (Employement Test)
Tes ujian merupakan salah satu teknik yang luas di gunakan dalam
proses pelaksanaan seleksi. Tes ini dapat berupa tes tertulis atau tes
praktek/simulasi. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan dengan cara
calon diminta mendemonstrasikan tindakan atau prilaku tertentu sesuai
dengan pekerjaan yang dilakukan, misalnya tes matematika untuk calon
pegawai pembukuan, dan tes mengetik untuk pegawai administrasi.
Jenis-jenis tes lainnya menurut M.T.E. Hariandja yang dilakukan
untuk menentukan calon pegawai sesuai dengan persyaratan kerja, apakah
tertulis atau praktek, sangat tergantung pada persyataran kerja. setiap
pekerjaan pasti memiliki persyaratan kerja yang berbeda, sehingga tes yang
dilakukan tes yang dilakukan, apakah tertulis atau tudak, sukar
menentukannya. Lebih lanjut secara umunn terdapat sejumlah tes yang
dapat dilakukan oleh beberapa perusahaan terhadap pekerjaan yang
berbeda-beda, yaitu:
a. Psychological Test
Tes ini mengetahui kepribadian atau tempramen seseorang. Ini juga
sering disebut dengan tes kepribadian. Tes ini dapat dilakukan secara
tertulis melalui alat tes yang mudah dikembangkan oleh para ahli.
Demikian juga dengan tes praktek seperti melalui apa yang disebut
dengan Tematic Apprecation Test, yaitu dengan cara menunjukan
sebuah situasi dalam gambar yang menggambarkan sejumlah orang
sedang berbincang-bincang. Kemudian dinyatakan persepsi calon
karyawan tentang peristiwa tersebut dengan beberapa kemungkinan
jawaban seperti sekelompok orang yang sedang berdiskusi untuk
memecahkan masalah, sekelompok orang sedang berdiskusi, dan
seorang atasan sedang mengintruksikan sesuatu kepada bawahannya.
Perbedaan jawaban akan ditemukan dan jawaban tesebut
mengindikasikan jenis kepribadiannya.
b. Knowledge test
Tes ini untuk mengetahui pengetahuan seseorang, misalnya
pengetahuan mengenai ilmu tertentu. Tes ini umumnya tertulis, tetapi
untuk pengetahuan tertentu mungkin dapat dengan praktek seperti
pengetahuan mengenai bahasa tertentu.
c. Performance Test
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d.

d.
e.

f.

g.

Sering pula disebut dengan attainment test. Tes ini untuk mengetaui
skill dan kemampuan pegawai pada saat ini. Tes ini dapat dilakukan
dengan tes tertulis atau praktek.
Aptitude Test
Tes ini dapat mengetahui potensi seseorang, untuk ditempatkan dalam
pekerjaan tertentu atau untuk dikembangkan.
Intelligence Test
Tes ini untuk mengetahui kemampuan mental seseorang secara umum.
Medical Test
Tes ini untuk mengetahui kesehatan umum seorang calon, apakah
mendukung atau tidak dalam pelaksanaan pekerjaan.
Wawancara
Tes wawancara adalah tes yang paling banyak dilakukan oleh
perusahaan, bahkan lebih sering dilakukan dibandingkan dengan tes
tertulis, sehingga sangat jarang ditemukan sebuah perusahaan yang
tidak menggunakan wawancara sebagai alat tes. Selanjutnya, hasil
penelitian menunjukan bahwa 90% perusahaan menggunakan
wawancara sebagai alat seleksi utama.
Penjelasan Pekerjaan Secara Realistis (Realistic Job Preview)
Merupakan usaha memberikan gambaran atau penjelasan mengenai
realitas pekerjaan. Hal ini diperlukan sebab ketika seorang pelamar
memasuki organisasi, pelamar tersebut akan memperoleh kesan
tentang berbagai hal yang positif atau negatif mengenai organisasi,
misalnya akan mendapatkan gaji yang sangat besar, pekerjaan yang
menyenangkan, jam kerja yang ringan, beban kerja yang tidak berat,
dan lain-lain.

Sistem Seleksi yang Efektif
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 191) sistem seleksi yang efektif
pada dasarnya memiliki tiga sasaran, yaitu:
a. Keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat
dapat memprediksi kinerja pelamar. Pertanyaan berikut ini mungkin
dapat dipertimbangkan ketika melakukan seleksi, seperti apa
kelemahan dari:
1) Instruktur yang kurang menguasai materi?
2) Proses seleksi yang kurang dapat memprediksi kinerja pelamar
ditempat kerja?
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3) Perhitungan dengan menggunakan komputer yang menghasilkan
jawaban yang salah?
b. Keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang
memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam
sistem seleksi. Sistem seleksi yang adil bila:
1) Didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang dijalankan secara
konsisten.
2) Menggunggunakan standar penerimaan yang sama untuk semua
pelamar.
3) Menyaring pelamar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
hanya berkaitan dengan pekerjaan saja.
c. Keyakinan, artinya taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi
yakin akan bermanfaat yang diperoleh. Pewawancara dan calon
’meyakini’ akan suatu sistem seleksi apabila:
1) Selama proses seleksi pelamar dan pewawancara menggunakan
waktu dengan efektif dan baik.
2) Setiap orang memperoleh manfaat dengan mengikuti proses seleksi
terlepas dari kepuasan penerimaan karyawan yang diambil.
3) Citra perusahaan dan harga diri para pelamar tetap terjaga.
Faktor-faktor Penting Diperhatikan dalam Seleksi
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 191) perusahaan semakin dituntut
untuk mencapai semua sasaran yang diinginkan oleh manajemen.
sementara itu, karyawan semakin sering berpindah perusahaan dan karier,
untuk mendapatkan prediket karyawan yang ideal dan dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan pribadinya, sehingga perusahaan
membutuhkan proses seleksi yang efektif agar dapat mengidentifikasikan
siapa yang mampu dan mau melaksanakan suatu pekerjaan selama jangka
waktu tertentu. Tanpa sistem seleksi yang efektif, perusahaan akan
menanggung resiko, antara lain:
a. Peningkatan biaya, sebagai akibat kesalan ketika penerimaan karyawan
akan menimbulkan inefiensi dengan mengembangkan biaya.
b. Motivasi karyawan yang rendah
c. Kualitas pelayanan yang rendah atau menurun yang dirasakan oleh
pelanggan
d. Kurangnya upaya manajer/supervisor dalam membimbing bawahannya
maupun inisiatif untuk kemajuan perusahaan, karena terpaksa
berkonsentrasi pada pengisisan lowongan yang tidak diharapkan.
107

Masalah-masalah yang Ditemukan dalam Seleksi
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 193) untuk mencapai ketiga
sasaran yaitu keakuratan, keadilan dan keyakinan sangat tergantung pada
kemampuan pewawancara untuk mengatasi masalah-masalah seleksi
berikut ini:
a. Banyak pewawancara mengabaikan informasi penting pewawancara
hanya fokus pada sebagian kecil informasi yang utama tentang
keberhasilan pekerjaan, sehingga melalaikan sebagian informasi
lainnya. Oleh karena itu, pewawancara kurang dapat mengembangkan
pelamar secara lengkap.
b. Pewawancara terkadang mengabaikan motivasi dan kesesuaian dengan
kebutuhan perusahaan. Pewawancara terlalu fokus pada aspek-aspek
keterampilan dari pekerjaan dan akhirnya meluapkan hal-hal yang
mungkin disukai dan tidak disukai oleh pelamar. Kegagalan dalam
penentuan motivasi dapat berakibat pada kinerja karyawan yang buruk
dan mungkin pula akan terjadi pengunduran diri dini ketika sudah
menjadi karyawan.
c. Pertanyaan yang diajukan pewawancara tidak fokus pada pekerjaan
dan bahkan menyimpang terlalu jauh dan menyinggung masalah
pribadi pelamar.
d. Pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara tumpang tindih, artinya
pewawancara mengajukan pertanyaan yang sama pada pelamar yang
sama. Hal ini berarti membuang waktu yang tidak berguna, karena
tidak ada koordinasi antars esama pewawancara.
e. Pewawancara tidak menyiapkan butir-butir pertanyaan yang diajuakan
sebelum seleksi dilakukan, akibatnya setiap pelamar akan memperoleh
pertanyaan yang jahuh berbeda sedangkan mereka akan ditempatkan
pada posisi yang sama setelah pelamar diterima sebagai karyawan.
Bahayanya, ada aspek-aspek penting yang terlupakan atau tidak
tercakup ketika wawancara dilakukan.
f. Pelamar kurang tertarik dengan proses wawancara/seleksi sebagai
akibat pewawancara terlalu banyak bicara atau mengulang-ulang
pertanyaan yang tidak penting, bersikap kurang sopan, meremehkan
pelamar. Akibatnya pelamar akan mencari pekerjaan di tempat lain dan
reputasi perusahaan menjadi tidak baik.
g. Mengelompokan pelamar, akibat pewawancara mengklasifikasikan
pelamar ke dalam beberapa kelompok, misalnya ”kelompok
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almamater” atau ”kelompok etnis”. Hal ini terjadi karena sebagian
pewawancara terbawa oleh prasangka-prasangka tertentu, akan tetapi
mereka tidak menyadari bahwa pengelompokan itu dapat berakibat
terhadap keputusan yang mereka ambil ketika menentukan seseorang
pelamar diterima atau tidak.
h. Pewawancara tidak cermat melakukan wawancara sehingga tidak
membuat catatan yang cukup. Banyak pewawancara yang sama sekali
tidak mencatat, dan hanya mengandalkan pada kemampuan ingatan
semata, yang belum tentu akurat. Wawancara yang tidak
didokumentasikan dengan baik menghasilkan keuntungan kepada
pelamar yang pertama dan terakhir, karena pewawancara lebih mudah
mengingat mereka dibandingkan dengan pelamar lainnya, ataupun
mungkin terjadi sebaliknya.
i. Kesalahan pewawancara dalam menginterprestasikan informasi yang
diperoleh dari pelamar. Akibatnya pewawancara sering salah
menginterprestasikan data bila ia bermain peran sebagai ”psikolog
amatir” dan menerka arti dibalik jawaban pelamar. Hal ini dapat
mengakibatkan penilaian yang salah.
j. Terlalu cepatnya pewawancara membuat keputusan mengenai pelamar.
Ada pewawancara yang membuat keputusan seleksi atas dasar jabatan
tangan pada awal pertemuan, atau setelah mengajukan beberapa
pertanyaann saja.
k. Dalam seleksi perusahan hanya mengandalkan wawancara. Wawancara
merupakan alat yang sangat baik dalam sistem seleksi. Namun,
pewawancara dapat memperoleh informasi penting lainnya dari
berbagai sumber seperti tes tertulis, simulasi, pengecekan referensi.
l. Pewawancara sering melakukan diskusi penerimaan karyawan tidak
sisitematis. Pewawancara yang bertemu untuk mengambil keputusan
akhir penerimaan karyawan seringkali berbagai data pelamar asalasalan saja (sebagai contoh, ”ia tampaknya cekatan dan pintar”, ”ia
sama sekali tidak mempunyai pengalaman kerja”, ”ia tampaknya
tergolong yang tidak teliti/ceroboh”). Informasi penting untuk
mengambil keputusan hilang, hubungan antara sekian banyak
informasi tidak pernah muncul, dan kesenjangan informasi tentang
pelamar tidak pernah ditemukan.
m. Adanya pewawancara yang memberikan faltor tertentu yang
mempengaruhi keputusan seleksi. Pewawancara terkadang menjadi
korban dari pandangan sesat. Hal ini terjadi bila karakteristik seseorang
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pelamar yang terlalu kuat atau terlalu rendah mempengaruhi keputusan
pewawancara tentang pelamar secara keseluruhan.
n. Keharusan mengisi jabatan segera sangar mempengaruhi keputusan.
Akibatnya tidak jarang dijumpai standar terpaksa diturunkan, sehingga
terkadang ketika pewawancara mengambil keputusan, mereka
mengatakan bilamana nantinya terdapat kekurangan dari pelamar dapat
dilatih atau diatasi dengan pengetatan pengawasan.

Dr. Syamsu Hariono, SE,MM
MSDM Lanjutan
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BAB V
MANAJEMEN KARIR DAN PRESTASI KERJA
Manajemen Karir SDM yang dinyatakan oleh Gary Dessler
(1998,h.45) pada dasarnya Perencanaan dan Pengembangan Karir yakni
proses yang disengaja yang melaluinya seseorang menjadi sadar akan
atribut-atribut yang berhubungan dengan karir personal dan rangkaian
langkah sepanjang hidup yang menyumbang kepada pemenuhan karirnya.
Kegiatan-kegiatan seperti ini perencanaan personalia, penyaringan,
dan pelatihan memainkan peranan penting dalam proses pengembangan
karir.
Gary Dessler menjabarkan fokus baik secara tradisional dan
pengembangan karir sebagai berikut :
Tabel 5.1. Fokus Tradisional dan Fokus Pengembangan Karir
Kegiatan
Pengambangan
SDM

Pelatihan dan
Pengembangan

Penilaian
Kinerja

Fokus Tradisional
Menganalisis jabatan,
keterampilan, tugas
sekarang dan masa yang
akan datang.
Memproyeksikan
kebutuhan.
Menggunakan data
statistik.
Memberikan peluang
keterampilan, informasi
dan sikap berhubungan
dengan jabatan.
Menilai dan/atau memberi
imbalan.

Perekrutan dan
Penempatan

Mencocokkan kebutuhan
organisasi dengan individu
yang memenuhi syarat.

Kompensasi dan
Tunjangan Lain

Memberi imbalan waktu,
produktivitas, bakat dan
lain-lain.

Sumber : Gary Dessler (1998,h.45)
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Fokus Pengembangan
Karir
Menambah informasi
tentang minat, pilihan dan
semacamnya dari individu
terhadap data.
Memberikan informasi jalur
karir.

Menambah orientasi
pertumbuhan individual.

Menambah rencana
pengembangan dan
penerapan tujuan individual.
Mencocokkan individu dan
jabatan
berdasarkan
sejumlah variabel termasuk
minat karir karyawan.
Menambah kegiatan yang
tidak berhubungan dengan
jabatan untuk diberi imbalan
.

5.1.

Pengertian Karir
Pengertian karir (career) menurut Jhon Ivancevich (2007,h.442)
sebagai berikut :
Career is the pattern of work-related experiences (e.g. job
positions, job duties, decisions, and subjective interpretations
about work-related events) and activities over the span of person’s
work life.
(Karir adalah pola pekerjaan-terkait pengalaman (seperti jabatan
pekerjaan, tugas pekerjaan, keputusan, dan interpretasi subyektif
mengenai pekerjaan terkait dengan perisitiwa) serta aktivitas
sepanjang perjalanan hidup pekerjaan seseorang).
Karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang
ditempati seseorang sepanjang hidupnya. (Mathis dan Jackson,
2004, h. 342). Sedangkan Jangkar Karir adalah satu hal atau nilai
yang tidak akan membuat Anda berhenti jika pilihan sudah
dijatuhkan. (Gary Dessler, 1998,h.51).

Tahapan Karir
Jhon Ivancevich (2007,h.442), seseorang melewati tahapan untuk
menemukan kebutuhan dan harapannya untuk berkarir. Tahapan itu terdiri
dari :
a. Tahap Pertama : para professional muda yang memasuki suatu
organisasi dengan pengetahuan teknis permintaan dan harapan
organisasi.
b. Tahap Kedua : pada tahap ini mereka memiliki kompetensi pada
bidang tertentu.
c. Tahap Ketiga : pada tahap ini sudah menjadi mentor tahap pertama.
Mereka sudah memiliki kemampuan peminatan dan bergaul dengan
banyak orang keluar organisasi.
d. Tahap Keempat : beberapa professional tetap di tahap Ketiga yakni
memelihara tahap Ketiga, mungkin yang lain belum memasuki tahap
Ketiga. Tidak semua dapat memasuki tahap Keempat karakteristik
yang membentuk sesuai dengan arah organisasi itu sendiri.
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Menurut Gary Dessler (1998,h.47), Siklus Karir adalah tahaptahapan pengembangan karir seseorang. Siklus karir terdiri dari :
a. Tahap Pertumbuhan : priode dari lahir sampai usia 14 tahun, dalam
periode ini orang mengembangkan konsep diri dengan
mengidentifikasikan diri dan berinteraksi dengan orang lain seperti
keluarga, teman, guru.
b. Tahap Penjelajahan : periode sekitar usia 15 sampai 24 tahun, dimana
seseorang secara serius menjelajahi berbagai alternative kedudukan,
berusaha untuk mencocokkan alternatif-alternatif ini dengan minat dan
kemampuannya.
c. Tahap Penetapan : periode sekitar usia 24 sampai dengan 44 tahun,
yang merupakan jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang.
Tahap ini terdiri dari sub tahap percobaan, pemantapan dan krisis
pertengahan karir.
d. Tahap Pemeliharaan : periode usia sekitar 45 sampai dengan 65 tahun,
dimana periode ini mengamankan tempatnya dan dunia kerja.
e. Tahap Kemerosotan : periode ini banyak orang menghadapi prospek
harus menerima berkurangnya tingkat kekuasaan dan tanggung jawab.
Transisi karir yang umum mulai memperoleh pekerjaan hingga
meninggalkan/kehilangan pekerjaan dapat juga disajikan ke dalam table
berikut :
Tabel 5.1. Periode Karir Umum
Tingkat Karir

Karir Awal

Kelompok
Usia
Kebutuhan

20 tahun

Kekhawatira
n

Penghargaan
eksternal,
mendapatkan
lebih banyak
kemampuan.

Mengenali
minat,mengeks
plorasi
beberapa
pekerjaan.

Karir
Menengah
30-40 tahun
Mendahulukan
karir, gaya
hidup mungkin
membatasi
opsi-opsi,
pertumbuhan
dan kontribusi.
Nilainilai,kontribusi
,
integritas,
kesejahteraan.

Sumber : Mathis dan Jackson (2004, h. 346).
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Karir Akhir

Akhir Karir

50 tahun

60-70 tahun

Memperbarui
keterampilan,
menetap,
pemimpin,
opini-opini
dihargai.

Merencanaka
n pensiun,
memeriksa
minat-minat
yang tidak
berhubungan
dengan kerja.
Pensiun,
pekerjaan
paruh waktu.

Bimbingan,
pelepasan,
kelanjutan
organisasi.

Pilihan Karir
Pilihan Karir dan Kepribadian
Kepribadian seseorang (termasuk nilai, motivasi dan kebutuhan)
adalah penentu pilihan karir. Menurut Holand dalam Jhon Ivancevich
(2007,h.442) dan Gary Dessler (1998,h.49) atas dasar Vocational
Preference Test (VPT) terdapat 6 (enam) tipe orientasi kepribadian dasar
yaitu :
a. Realistis : orang-orang ini tertarik kepada pekerjaan yang mencakup
kegiatan fisik yang menuntut keterampilan, kekuatan, dan koordinasi.
Contoh : ilmu kehutanan, perkebunan, pertanian, mesin dan
elektronika, sipil, dsb.
b. Penelusuran: orang-orang yang penyelidik tertarik kepada karir yang
mencakup kegiatan kognitif (berfikir, beroganisasi, memahami) dan
bukan kegiatan afektif (merasa, bertindak, atau tugas-tugas
interpersonal dan emosional). Contoh : ahli biologi, kimia dan
kedokteran dan professor perguruan tinggi.
c. Artistik : orang-orang yang tertarik pada karir yang mencakup ekspresi
diri, kreasi artistik, ekspresi emosi, kegiatan individualistik. Contoh :
artis, eksekutif periklanan dan musisi.
d. Sosial : orang-orang ini tertarik kepada karir yang mencakup kegiatan
interpersonal dan bukan intelektual atau fisik. Contoh : psikologi, jasa
konsultasi, dan kerja sosial.
e. Enterprising/Kewirswastaan : kegiatan-kegiatan verbal yang bertujuan
untuk mempengaruhi orang lain yang tertarik kepada kepribadian
wiraswasta. Contoh : manajer, ahli hukum, dan eksekutif Humas.
f. Konvensional : orientasi lebih menyukai pada kegiatan terstruktur,
teratur juga karir. Contoh : akuntan, banker.
Pilihan karir menurut Mathis dan Jackson (2004,h. 344-345)
terdapat empat karakteristik individual umum bagaimana seseorang
membuat pilihan karir mereka antara lain :
a. Minat : orang cenderung mengejar karir yang mereka percaya sesuai
dengan minatnya. Tetapi sering kali, minat orang berubah, dan
keputusan karir pada akhirnya dibuat berdasarkan keterampilan dan
kemampuan khusus, serta jalan karir yang mana yang realistis bagi
mereka.
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b. Citra Diri : perluasan dari citra diri seseorang , begitu pula dengan
pembentuk karakternya. Orang-orang mengikuti karir dimana mereka
dapat melihat dirinya melakukan dan menghindari karir yang tidak
sesuai dengan persepsi bakat, motivasi dan nilai.
c. Kepribadian : orientasi pribadi dan kebutuhan pribadi seseorang
karyawan. Individu yang memiliki jenis kepribadian tertentu condong
ke kelompok ke perkerjaan berbeda.
d. Latar Belakang Sosial : status sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan
pekerjaan orang tua merupakan faktor dalam kategori ini.
Menguji Keterampilan
Ini dapat diuji melalui suatu instrument seperti Campbell Interest
dan Skill Survey (CISS) yang dapat menentukan skala ukuran (score)
dalam 7 (tujuh) orientasi kepribadian : pengaruh, organisasi, membantu,
menciptakan, menganalisa, menghasilkan dan pengembaraan. Selain itu
meliputi kemampuan kepemimpinan, menulis dan ilmu pengetahuan.

5.2.

Pengembangan Karir

Pengembangan karir menurut Hadawi Nawawi (2005,h.289) ada
beberapa pengertian yaitu :
a. Suatu rangkaian posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama
masa kehidupan tertentu.
b. Perubahan nilai-nilai, sikap dan motivasi yang terjadi pada seseorang,
karena dengan penambahan/peningkatan usianya akan semakin
menjadi matang.
c. Usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dan difokuskan
pada peningkatan dan penambahan seorang pekerja.
Tanggung Jawab Pengembangan Karir
Secara tradisional dalam Hadari Nawawi (2005, h. 294)
pengembangan karir meliputi :
a. Perencanaan pengembangan karir tergantung sepenuhnya pada
organisasi-organisasi/perusahaan secara berpihak.
b. Pelaksanaan
pengembangan
tergantung
sepenuhnya
pada
organisasi/perusahaan.
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c. Kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh
organisasi/perusahaan.
d. Pengembangan karir diartikan dan dilaksanakan melalui kegiatan
promosi ke jenjang jabatan/posisi yang lebih tinggi.
Pengembangan karir kurang efektif, sehingga diperlukan
pendekatan baru dimanifestasikan sebagai berikut :
a. Pengembangan karir harus diterima bukan sekedar promosi ke
jabatan/posisi yang lebih tinggi. Pengembangan karir adalah dorongan
(motivasi) untuk maju dalam bekerja di lingkungan suatu
organisasi/perusahaan. Dengan demikian berarti juga merupakan
motivasi untuk mewujudkan karir yang sukses.
b. Sukses karir yang dimaksud berarti seorang pekerja mengalami
kemajuan dalam bekerja, berupa perasaan puas dalam suatu atau setiap
jabatan/posisi yang dipercayakan oleh organisasi/perusahaan, karena
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
c. Sukses dalam pengembangan karir berarti mengalami kemajuan dalam
bekerja, meningkatnya penegetahuan dan keterampilan/keahlian,
sehingga menjadi lebih berprestasi/produktif sebagai pekerja yang
kompetitif.
d. Para pekerja harus menyadari bahwa untuk memperoleh kemajuan
dalam bekerja merupakan tanggung jawabnya sendiri. Pengembangan
karir di tangan pekerja masing-masing, yang memerlukan kemampuan
mengelola diri sendiri.
Manajemen Pengembangan Karir
Pengembangan karir sebagai kegiatan MSDM merupakan realisasi
hubungan antara individu sebagai pekerja dengan organisasi/perusahannya.
Kondisi yang diperlukan terdapat 3 (tiga) hal yaitu : kesadaran dan
pemahaman para pekerja bahwa setiap pekerjaan/jabatan selalu
memberikan kesempatan untuk maju dan berkembang, memahami
tanggung jawab pengembangan karir dirinya sendiri dan menyadari dan
memahami bahwa tidak mudah bagi organisasi untuk memadankan dirinya
dengan karir berupa jabatan/posisi yang tersedia, karena biasanya lebih dari
seorang pekerja yang memiliki peluang untuk mendapatkannya.
Oleh karena itu yang bersangkutan dalam menerapkannya perlu
bersikap dan bertindak sebagai berikut :
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a. Memilih bidang kerja
b. Memahami dan Menerima Kedudukan Sekarang
c. Merencanakan Jalan Keluar.
Desain Program Pengembangan Karir
Dalam mendesain program pengembangan karir terdiri dari :
a. Fase Perencanaan : ini merupakan aktivitas menyelaraskan rancangan
pekerja dan rancangan organisasi/perusahaan mengenai pengembangan
karir di lingkungannya. Tujuan dari fase ini adalah untuk
mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam
melaksanakan tugas-tugasnya.
b. Fase Pengarahan : membantu para pekerja agar mampu mewujudkan
perencanaannya menjadi kenyataan, dengan memantapkan tipe karir
yang diinginkannya, dan mengatur langkah-langkah yang harus
ditempuh dan mewujudkannya. Kegiatan yang dilakukan Konseling
karir, serta pelayanan informasi.
c. Fase Pengembangan : tenggang waktu yang digunakan pekerja untuk
memenuhi persyaratan yang memungkinkannya melakukan gerak dari
suatu posisi ke posisi lain yang diinginkannya. Dalam fase ini pekerja
harus berusaha mewujudkan kreativitas dan inisiatifnya yang dapat
mendukung untuk memasuki posisi/jabatan di masa mendatang.
Kegiatannya meliputi : Sistem Mentor, Pelatihan, Rotasi Jabatan,
Program Beasiswa/Ikatan Dinas.

5.2.

Perencanaan Karir dan Jalur Karir

Perencanaan Karir
Menurut Jhon Ivancevich (2007,h.442) yang dimaksud dengan
Perencanaan Karir (career planning) sebagai berikut :
Career planning involves matching individual’s career aspiration
with the opportunities available in organization.
(Perencanaan karir melibatkan pencocokan aspirasi karir individu
dengan peluang yang tersedia dalam organisasi).
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Proses perencanaan karir dapat digambarkan pada diagram gambar
sebagai berikut :
Gambar 5.1. Proses Perencanaan Karir

Sumber : Jhon C. Alpin dan Darlene K.Gerster dalam Jhon Ivancevich
(2007,h.460).
Jalur Karir
Menurut Jhon Ivancevich (2007,h.442) yang dimaksud dengan
Jalur Karir (career pathing) sebagai berikut :
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Career pathing is the sequencing of the specific jobs that
associated with the opportunities.
(Jalur karir adalah urutan pekerjaan yang spesifik dikaitkan dengan
kesempatan).

5.4.

Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses yang bertujuan untuk
mengetahui atau memahami tingkat kinerja karyawan dibandingkan
dengan tingkat kinerja karyawan lainnya atau dibandingkan dengan standar
yang telah ditetapkan.
Standar kinerja adalah tingkat yang diharapkan dari kinerja.
Tujuan penilaian prestasi kerja adalah memperbaiki dan
meningkatkan pretasi kerja karyawan yang pada akhirnya nanti akan
bermanfaat bagi pelaksanaan fungsi-fungsi operasional SDM yang lain
seperti seleksi, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan dan pemutusan
hubungan kerja. (Mutiara. S. Panggabean, 2004,h.72).
Kinerja menurut Mathis dan Jackson (2004, h. 378) adalah apa
yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan
yang umum untuk kebanyakan pekerjaan meliputi elemen sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.

Kuantitas dari hasil
Kualitas dari hasil
Kecepatan waktu dari hasil
Kehadiran
Kemampuan bekerja sama

Siapa yang melakukan Penilaian Kinerja
a. Para Supervisor yang menilai karyawan mereka
b. Para Karyawan yang menilai Atasan mereka
c. Anggota Tim yang menilai sesamanya
d. Sumber-sumber dari luar
e. Karyawan menilai diri sendiri
f. Penilaian dari multisumber (umpan balik)

119

BAB VI
KOMPENSASI DAN EVALUASI KINERJA

6.1.

Kompensasi
Menurut Gary Dessler (1997,h.85), kompensasi karyawan adalah
setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan
dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu.
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001, h 83), kompensasi
merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding.
Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi
yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan
mereka.
Menurut Hasibuan (2003, h 117), kompensasi merupakan
pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan agar
kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi kerja yang
lebih besar dari karyawan. Jadi, nilai prestasi kerja karyawan harus lebih
besar dari kompensasi yang dibayar perusahaan, supaya perusahaan
mendapatkan laba dan kontinuitas perusahaan terjamin. Kompensasi adalah
semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak
langsung yang diteima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan
kepada perusahaan.
Kompensasi menurut Mutiara S. Panggabean (2004,h.75) adalah
setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan sebagai balas jasa atas
kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Pada umumnya
kompensasi diberikan untuk : (i) menarik karyawan yang cakap masuk
organisasi; (ii) mendorong mereka untuk berpestasi tinggi; (iii)
mempertahankan karyawan yang produktif dan berkualitas agar tetap setia.
Menurut Wibowo (2007, h 133), kompensasi merupakan kontra
prestasi terhadap penggunaan tenaga atau balas jasa yang telah diberikan
oleh tenaga kerja. Kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan
organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga
kerjanya. Menurut Werther dan Davis dalam Wibowo (2007, h. 134)
mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang diterima pekerja sebagai
tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. Dalam kompensasi terdapat
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sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Dengan
kompensasi kepada pekerja diberikan penghargaan berdasarkan kinerja dan
bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja.
Menurut Agus Sunyoto (2008, h. 69), istilah kompensasi sering
digunakan secara bergantian dengan administrasi gaji dan upah.
Kompensasi merupakan konsep yang lebih luas. Kompensasi diartikan
sebagai semua bentuk kembalian atau imbalan (return) finansial, jasa-jasa
berwujud, dan tujuan-tujuan yang diperoleh karyawan sebagai dari sebuah
hubungan kepegawaian. Kompensasi tidak hanya berarti imbalan intrinsik
organisasi seperti pengakuan, kesempatan untuk promosi, dan kesempatan
kerja yang lebih menantang. Sedangkan istilah administrasi gaji dan upah
biasanya diartikan terbatas pada imbalan berbentuk uang yang diberikan
kepada para karyawan.
Kompensasi karyawan memenuhi produktifitas dan tendensi
mereka untuk tetap bersama-sama organisasi atau mencari pekerjaan
lainnya. Meski manajer dan para periset tidak sepakat mengenai pengaruh
kompensasi terhadap produktifitas, kompensasi dianggap sangat penting.
Ini disebabkan oleh keinginan karyawan akan pendapatan dan keinginan
agar diperlakukan secara wajar membuat program kompensasi menjadi
semakin penting.
Kompensasi memiliki arti yang khusus bagi karyawan. Sebagai
karyawan, mereka mungkin memikirkan kompensasi sebagai imbalan bagi
pekerjaan yang memuaskan atau menonjol. Kompensasi mengindikasikan
nilai yang diletakkan perusahaan pada keahlian untuk kerja adalah sumber
utama kekayaan pribadi, karena itu gaji adalah determinan penting dari
keberadaan ekonomi dan sosial karyawan.
Bagi manajer, gaji adalah pengeluaran operasi pokok. Biaya
dengan tenaga kerja dalam banyak perusahaan merupakan lebih dari 50
persen dari keseluruhan pengeluaran, gaji (expense), dapat mempengaruhi
perilaku dan sikap karyawan. Gaji dapat mempengaruhi keputusan mereka
untuk melamar sebuah pekerjaan, tetap bersama perusahaan, atau bekerja
lebih produktif. Jika dikelola secara pantas, gaji dapat menyebabkan
karyawan mengurangi upaya mereka untuk mencari pekerjaan alternatif.
Potensi mempengaruhi sikap dan perilaku kerja karyawan ini adalah alasan
yang mendorong untuk memastikan bahwa sistem gaji dirancang dan
dilaksanakan secara wajar dan adil.
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Menurut Veithzal Rivai (2008, h 357), kompensasi merupakan
sesuatu yang direrima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka
pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu
pelaksanaan fungsi SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian
penghargaan individual sebagai pertukaran dalam malakukan tugas
keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau
pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan pada abad ke 21 ini.
Kompensasi menjadi alasan utama mengapa kebanyakan orang mencari
pekerjaan.

Tujuan Mananjemen Kompensasi
Menurut Wibowo (2007, h 135), tujuan manajemen kompensasi
adalah membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil
memastikan keadilan internal dan eksternal. Internal equity atau keadilan
internal memastikan bahwa jabatan yang lebih menantang atau orang yang
mempunyai kualifikasi lebih baik dalam organisasi dibayar lebih tinggi.
Sementara itu, external equity atau keadilan eksternal manajemen bahwa
pekerjaan mendapatkan kompensasi secara adil dalam perbandingan
dengan pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja.
Menurut Werther dan Davis dalam Wibowo (2007) tujuan
manajemen kompensasi adalah sebagai berikut:
a. Memperoleh personil berkualitas .
Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk mampu menarik
pelamar. Tingkat pembayaran baru tanggap terhadap permintaan dan
penawaran tenaga kerja di pasar kerja karena harus bersaing untuk
mendapatkan tenaga kerja.
b. Mempertahankan karyawan yang ada
Pekerja dapat keluar apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif
terhadap organisasi lain, dengan akibat peraturan tenaga kerja tinggi.
Dengan demikian, perlu dipertimbangkan mana yang lebih baik dan
mengutamakan antara peningkatan kompensasi dengan mencari
pekerja baru dengan konsekuensi harus melatih kembali pekerja baru.
c. Memastikan keadilan
Manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan internal dan
ekternal. Keadilan ekternal memerlukan bahwa pembayaran
dihubungkan dengan nilai relatif pekerjaan sehingga pekerjaan yang
sama mendapatkan pembayaran sama. Keadilan eksternal berarti
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d.

e.

f.

g.

h.

membayar pekerja sebesar apa yang diterima pekerja yang setingkat
oleh perusahaan lain.
Menghargai perilaku yang diinginkan
Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak
sebagai insentif untuk perilaku di masa depan. Rencana kompensasi
yang efektif menghargai kinerja, loyalitas, keahlian, dan tanggung
jawab.
Mengawasi biaya
Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi memelihara
dan mempertahankan pekerja pada biaya yang wajar. Tanpa
manajemen kompensasi yang efektif, pekerja dapat dibayar terlalu
tinggi atau terlalu rendah.
Mematuhi peraturan
Sistem upah dan gaji yang baik mempertimbangkan tantangan legal
yang dikeluarkan pemerintah dan memastikan pemenuhan pekerja.
Memfasilitasi saling pengertian
Sistem manajemenn kompensasi harus mudah dipahami oleh
spesialisasi sumber daya manusia, manajer operasi, dan pekerja.
Dengan demikian, terbuka saling pengertian dan menghindari
kesalahan persepsi.
Efisiensi administrasi selanjutnya
Program upah dan gaji harus dirancang dapat dikelola secara efisien,
meskipun tujuan ini merupakan pertimbangan sekonder.

Tujuan kompensasi menurut Agus Sunyoto (2008, h 70) dalam
merancang sistem kompensasi adalah :
a. Memikat karyawan
Meskipun sebagian besar pelamar kerja tidak mengetahui gaji
sebenarnya yang ditawarkan oleh organisasi yang berbeda untuk
pekerjaan-pekerjaan yang serupa di pasar tenaga kerja lokal, mereka
membandingkan tawaran-tawaran pekerjaan dan skala gaji. Pelamar
kerja yang memperoleh lebih dari satu tawaran kerja tentu saja
membandingkan jumlah rupiah, pelamar kerja sering meletakkan bobot
lebih pada gaji yang sedang ditawarkan, dibandingkan dengan faktorfaktor kompensasi lainnya seperti tunjangan-tunjangan dan imbalanimbalan intrinsik.
b. Menahan karyawan yang kompeten
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Setelah organisasi memikat dan mengangkat karyawan baru, sistem
kompensasi harus tidak merintangi upaya-upaya untuk menahan
karyawan-karyawan yang produktif. Meskipun banyak faktor yang
menyebabkan karyawan meninggalkan perusahaan, kompensasi yang
tidak memadai adalah penyebab yang paling sering dari perputaran
karyawan. Untuk menahan (retain) karyawan yang baik, manajer SDM
harus memastikan bahwa terdapat kewajaran kompensasi di dalam
organisasi.
c. Motivasi dan Kompensasi
Organisasi menggunakan kompensasi untuk memotivasi karyawan
mereka. Sebagai contoh, organisasi memberi gaji reguler kepada
karyawan yang datang setiap hari dan menyelesaikan aktivitas yang
disyaratkan. Eksekutif mungin mendorong individu untuk bekerja
lembur dengan memberikan mereka kompensasi untuk upaya
tambahan tersebut. Atau manajer mungkin memberikan bonus bagi
individu-individu yang menjual lebih banyak dibandingkan karyawan
lain, atau menemukan proyek-proyek baru. Individu-individu
termotivasi untuk bekerja pada saat mereka merasa bahwa imbalan
didistribusikan secara adil. Perencanaan dan pelaksanaan sistem
kompensasi haruslah memastikan bahwa terdapat keadilan eksternal,
keadilan internal, dan keadilan individu melalui perencanaan dan
penerapan struktur gaji yang efektif dan level gaji yang tepat.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 359) tujuan kompensasi adalah
untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi
perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal.
Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan
dikompensasi secara adil dengan membandingkan pekerjaan yang sama
dengan pasar kerja. Tujuan manajemen kompensasi yang efektif meliputi:
a. Memperoleh SDM yang berkualitas
Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya
tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif
terhadap penawaran dan permintaan pada kerja karena para pengusaha
berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan.
b. Mempertahankan karyawan yang ada
Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif
dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang cukup
tinggi.
c. Menjamin keadilan
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d.

e.

f.

g.

h.

Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan
eksternal dapat terwujud. Keadilan internal memasyarakatkan bahwa
pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga
pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan
eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat
dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja.
Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan
Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan
bertindak sebagai inisiatif untuk perbaikan prilaku di masa depan,
rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman,
tanggung jawab, dan prilaku-prilaku yang lainnya.
Mengendalikan biaya
Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh
dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan.
Tanpa manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja dibayar di
bawah atau atas standar.
Mengikuti aturan hukum
Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor
legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan
kebutuhan karyawan.
Mengfasilitasi pengertian
Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami
oleh spesialisasi SDM, manajer operasi, dan para karyawan.
Meningkatkan efisiensi administrasi
Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat
dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi SDM optimal,
meskipun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder
dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Menurut Hasibuan (2003, h 121) tujuan pemberian kompensasi
(balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja,
pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh
serikat buruh dan pemerintah. Tujuan pemberian balas jasa hendaknya
memberikan kepuasan kepada semua pihak, karyawan dapat memenuhi
kebutuhannya, pengusaha mendapat laba, peraturan pemerintah harus
ditaati, dan konsumen mendapat barang yang baik dan harga yang pantas.
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Sistem dan Kebijaksanaan Kompensasi
Menurut Hasibuan (2003, h 123) sistem pembayaran kompensasi
yang umum diterapkan adalah sistem waktu, sistem hasil (output) dan
sistem borongan.
Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji, upah) ditetapkan
berdasarkan standar seperti jam, minggu atau bulan. Administrasi
pengumpulan sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapkan kepada
karyawan tetap maupun pekerja harian. Sistem waktu biasanya ditetapkan
jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap
kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya.
Besar kompensasi sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja
bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya. Kebaikan sistem waktu adalah
administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang akan
dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ialah pekerja yang malas pun
kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian.
Dalam sistem hasil, besar kompensasi atau upah ditetapkan atas
kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan
kilogam. Besar kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada
banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu
mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan
tetap (sistem waktu) dan pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik,
seperti bagi karyawan administrasi. Kebaikan sistem hasil memberikan
kesempatan kepada karyawan yang bekerja bersungguh-sungguh serta
berprestasi baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Jadi prinsip
keadilan betul-betul diterapkan. Pada sistem hasil yang perlu mendapat
perhatian sungguh-sungguh adalah kualitas barang yang dihasilkan karena
ada kecenderungan dari karyawan untuk mencapai produksi yang lebih
besar dan kurang memperhatikan kualitasnya. Manajer juga perlu
memperhatikan jangan sampai karyawan memaksa dirinya untuk bekerja di
luar kemampuannya sehingga kurang memperhatikan keselamatannya.
Kelemahan sistem ini adalah kualitas barang yang dihasilkan kurang baik
dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang
manusiawi.
Sistem borongan adalah suatu cara pengumpulan yang penetapan
besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.
Penetapan besarnya balas jasa bedasarkan sistem borongan cukup rumit,
lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk
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menyelesaikannya. Jadi, dalam sistem borongan pekerja bisa mendapat
balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.
Dalam sistem kompensasi yang terkait dengan motivasi karyawan
menurut Agus Sunyoto (2008, h 70) dijelaskan beberapa hal sebagai
berikut :
a. Keadilan eksternal (external equality) diartikan sebagai tarif-tarif upah
(wage fares) yang pantas dengan gaji yang berlaku untuk pekerjaan
yang serupa di pasar tenaga kerja eksternal. Keadilan eksternal dinilai
dengan membandingakan pekerjaan yang serupa di antara organisasiorganisasi yang dapat diperbandingkan.
b. Keadilan internal (internal equality) diatrikan sebagai tingkat gaji yang
pantas dengan nilai pekerjaan internal bagi perusahaan. Keadilan
internal adalah fungsi dari status relatif sebuah pekerjaan dalam
organisasi, nilai ekonomi hasil pekerjaan, atau status sosial sebuah
pekerjaan, seperti kekuasaan, pengaruh dan statusnya di dalam hirarki
organisasi.
c. Keadilan individu (individual equlity) berarti bahwa setiap individu
merasa bahwa mereka diperlakukan secara wajar dibandingkan dengan
rekan sekerja mereka. Pada saat seorang karyawan memperoleh
kompensasi dari perusahaan, persepsi-persepsi keadilan (perceptions of
equity) dipengaruhi oleh dua faktor: (1) Rasio kompensasi terhadap
upaya, pendidikan, pelatihan, ketahanan terhadap kondisi kerja yang
merugikan, (2) Perbandingan rasio ini dengan rasio-rasio yang
dirasakan dari karyawan-karyawan lain dengan nama kontak langsung
terjadi.
Keadilan biasanya ada pada saat seseorang merasa bahwa rasio hasil
terhadap masukan adalah seimbang, baik yang secara internal berkaitan
dengan dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain.
Teori keadilan (equity theory) menyatakan bahwa individu-individu
membuat perbandingan sosial dalam menilai imbalan dan status
mereka sendiri.
Kompensasi juga dapat ditinjau dari perspektif teori sebagai
berikut :
a. Teori penyimpangan/ketidakcocokan (discrepancy theory), yang
menunjukkan bahwa kepuasan gaji adalah perbedaan antara gaji yang
diinginkan dengan gaji yang sesungguhnya diterima oleh seseorang.
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b. Teori keadilan (equity theory), yang menyatakan bahwa kepuasan gaji
adalah hasil dari perbandingan input dan hasil individu dengan rekanrekannya.
c. Teori pengharapan (expectancy theory) menyatakan bahwa motivasi
adalah fungsi dari tiga karakteristik yaitu persepsi karyawan bahwa
upayanya mengarah kepada kinerja, persepsi karyawan bahwa kinerja
dihargai (misalnya dengan gaji atau pujian) dan nilai yang diberikan
karyawan terhadap imbalan yang diberikan.
Jenis-jenis Kompensasi
Hasibuan (2003, h. 118) menjelaskan, kompensasi dibedakan
menjadi dua yaitu: kompensasi langsung (direct compensation) berupa
gaji, upah, dan upah insentif; kompensasi tidak langsung (indirect
compensation atau employee welfare atau kesejahteraan karyawan).
Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada
karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya, gaji
akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja.
Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian
dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.
Upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada
karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Upah insentif
ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam
pemberian kompensasi.
Kompensasi (balas jasa) langsung merupakan hak bagi karyawan
dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya.
Benefit dan service adalah kompensasi tambahan (finansial atau
nonfinansial) yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap
semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Seperti tunjangan hari raya, upah pensiun, pakaian dinas, kafetaria,
mushola, olahraga, dan darmawisata.
Penghargaan dapat berupa penghargaan intrinsik dan ekstrinsik.
Penghargaan intrinsik sering meliputi pujian atas penyelesaian sebuah
proyek atau pemenuhan kinerja. Pengaruh psikologis dan sosial yang lain
mencerminkan penghargaan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah
penghargaan yang nyata dan berupa penghargaan moneter (uang) dan nonmoneter. Ada dua jenis kompensasi nyata, yaitu kompensasi langsung,
pemberi kerja menukar penghargaan moneter dengan kerja yang
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diselesaikan. Pada pemberi kerja memberikan kompensasi tidak langsung
seperti asuransi kesehatan untuk setiap orang hanya berdasarkan pada
keanggotaan dalam organisasi. Gaji pokok dan penghasilan tidak tetap
merupakan bentuk paling umum kompensasi langsung, sedangkan
kompensasi tidak langsung terdiri atas tunjangan karyawan. (Mathis dan
Jackson, 2006,h. 420).
Jenis-jenis kompensasi dijabarkan menurut komponen program
kompensasi sebagi berikut :
Tabel 6.1. Komponen Program Kompensasi
Program Kompensasi
Langsung
Tidak Langsung
Gaji Pokok
Tunjangan
 Upah
 Asuransi Kesehatan/Jiwa
 Gaji
 Tunjangan Cuti
Penghasilan Tidak Tetap
 Dana Pensiun, dll
 Bonus
 Insentif
 Opsi Saham
Sumber : Mathis dan Jackson (2006,h. 419).
a. Gaji Pokok adalah kompensasi dasar yang diterima seorang karyawan,
biasanya berupa upah dan gaji.
b. Upah adalah imbalan kerja yang dihitung secara langsung berdasarkan
pada jumlah waktu kerja.
c. Gaji adalah imbalan kerja tetap untuk setiap periode tanpa
menghiraukan jumlah jam kerja.
d. Penghasilan Tidak Tetap adalah jenis kompensasi yang dihubungkan
dengan kinerja individual, tim atau organisasional.
e. Tunjangan adalah sebuah penghargaan tidak langsung yang diberikan
untuk seorang karyawan atau sekelompok karyawan sebagai bagian
dari keanggotaan organisasi.
Komponen kompensasi menurut Veithzal Rivai (2008, h. 360)
sebagai berikut:
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a.

Gaji
Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan
sebagai konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan
yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai
tujuan perusahaan. Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap
yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah
perusahaan.
b. Upah
Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada
karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau
banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang
jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-rubah tergantung
pada keluaran yang dihasilkan.
c. Insentif
Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada
karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif
merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan gaji yang
merupakan kompensasi tetap, yang bisa disebut kompensasi
berdasarkan kinerja (pay for performance plan)
d. Kompensasi tidak langsung (fringe benefit)
Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang
diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan
sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Contohnya
berupa fasilitas, seperti : asuransi-asuransi, tunjangan-tunjangan, uang
pensiun, dan lain-lain.
Menurut Wibowo (2007, h 134) dilihat dari cara pemberiannya,
kompensasi dapat merupakan kompensasi langsung dan kompensasi tidak
langsung. Kompensasi langsung merupakan kompensasi manajemen
seperti upah dan gaji atau pay for performance, seperti insentif dan gain
sharing. Sementara itu, kompensasi tidak langsung dapat berupa tunjangan
atau jaminan keamanan dan kesehatan. Pemberian kompensasi dapat
terjadi tanpa ada kaitannya dengan prestasi, seperti upah dan gaji. Upah
adalah kompensasi dalam bentuk uang dibayarkan atas waktu yang telah
dipergunakan sedangkan gaji, adalah kompensasi dalam bentuk uang yang
dibayarkan atas pelepasan tanggung jawab atas pekerjaan. Upah
dipergunakan untuk memberikan kompensasi kepada tenaga kerja yang
kurang terampil, sedangkan untuk tenaga terampil biasanya digunakan
pengertian gaji.
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Namun, kompensasi dapat pula diberikan dalam bentuk insentif,
yang merupakan kontra prestasi di luar upah atau gaji, dan mempunyai
hubungan dengan prestasi sehingga digunakan pula sebagai pay for
performance atau pembayaran atas prestasi. Apabila upah dan gaji
diberikan sebagai kontra prestasi atas kinerja standar pekerja, dalam
insentif merupakan tambahan kompensasi atas kinerja di atas standar yang
ditentukan. Adanya insentif diharapkan menjadi faktor pendorong untuk
meningkatkan prestasi kerja di atas standar. Di samping upah dan insentif,
kepada pekerja dapat diberikan rangsangan lain berupa penghargaan atau
reward. Perbedaan antara insentif dan reward adalah insentif bersifat
memberi motivasi agar pekerja lebih meningkatkan prestasinya, pada
reward, atasan memberikan penghargaan tambahan lain kepada
pekerja.Bentuk kompensaasi berupa tunjangan, yang pada umumnya tidak
dikaitkan dengan prestasi kerja. Tunjangan lebih banyak dikaitkan dengan
pemberian kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja sehingga pekerja
menjadi lebih merasa nyaman dan merasa mendapat perhatian atasan.
Jenis-jenis kompensasi menurut Mutiara S. Panggabean
(2002,h.76) dibagi kedalam dua kelompok yaitu kompensasi finansial dan
kompensasi non finansial. Sedangkan kompensasi finansial terdiri dari
kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Kompensasi non
finansial dapat berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Berikut adalah
skema jenis-jenis kompensasi tersebut.
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COMPENSATION

FINANCIAL

NON FINANCIAL

Direct

Indirect

The Job

Job Environment

Wages
Salaries
Commissions
Bonuses

Legally required
Social security
Unemployment
Insurance
Worker’s
compensation
Family and medical
leave

Skill variety
Task identity
Task
significance
Autonomy
Feedback

Sound policies
Competent
employes
Congenial coworkers
Appropriate status
symbols
Comfortable
working conditions
Workplace
flexibility
Flextime
Compressed
workweek
Job sharing
Flexible
compensation
Telecommuning

Voluntary
Payment for time
not work
(e.g. vacation, sick
pay/well pay)
Health Benefits
(Health, dental and
vision care)
Security Benefits
(Retirement,
disability, life
insurance)
Employee Services
(e.g. relocation, child
care, education
assistance, food
services/subsidized
cafeterias, financial
services, education
assistance)
Premium Pay
(Hazard pay, shift
differential)

Gambar 6.1. Skema Jenis-jenis Kompensasi
Sumber : Mondy dan Noe (Mutiara S. Panggabean, 2002,h.76).
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6.2. EVALUASI KINERJA
Menurut Suyadi Prawirosentono (1999, h 1), kinerja adalah hasil
kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam
suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masingmasing, dalam rangka upaya mencapai tujaun organisasi bersangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun
etika.
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001, h 67) istilah kinerja
berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kinerja
atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian
kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan
atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan yang umum untuk
kebanyakan pekerjaan meliputi beberapa unsur sebagai berikut (Mathis
dan Jackson, 2006, h 378) :
a. Kuantitas dari hasil
b. Kualitas dari hasil
c. Ketepatan waktu dari hasil
d. Kehadiran
e. Kemampuan untuk bekerja sama.
Standar kinerja adalah tingkat yang diharapkan dalam pekerjaan.
Sedangkan penilaian kinerja (performance evaluation) menurut
Mathis dan Jackson (2006, h 382) adalah proses mengevaluasi seberapa
baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan
seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut
kepada karyawan.
Menurut M. B. Tika (2006, h 121), pengertian kinerja telah
dirumuskan oleh beberapa ahli manajemen sebagai berikut:
a. Stoner (1978) mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi dar
motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan.
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b. Bernardin dan Russel (1993) (dalam
Achmad S. Ruky)
mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh
dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu
tertentu.
c. Handoko mengidentifikasikan kiinerja sebagai proses di mana
organisasi mengevaluasi atau manilai prestasi kerja karyawan.
d. Prawiro Suntoro (1999) dalam Merry Dandian Panji, kinerja adalah
hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam
suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam
periode waktu tertentu.
Menurut Kreithner dan Kinicki dalam Wibowo (2007, h 351)
evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat,
perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan
rencana pengembangan personil. Newstroom dan Davis dalam Wibowo
(2007, h 352) memandang sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja
pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara
memperbaiki kinerjanya.
Pendapat lain mengemukakan sebagai proses mengevaluasi pekerja
pada berbagai dimensi yang berkaitan dengan pekerjaan menurut Geenberg
dan Baron dalam Wibowo (2007, h 352). Evaluasi kinerja dapat
dipergunakan untuk sejumlah kepentingan organisasi. Manajemen
menggunakan evaluasi untuk mengambil keputusan tentang SDM. Evaluasi
memberikan masukan untuk keputusan penting seperti promosi, mutasi,
dan pemberhentian.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 309), kinerja merupakan suatu
fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau
pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat
kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah
cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahanan yang jelas
tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja
merupakan prilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi
kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan pertanyaan dalam
perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting
dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.
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Evaluasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan.
Evaluasi menunjukan keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada
sekarang ini kurang cukup sehingga dikembangkan program. Efektifitas
pelatihan dan pengembangan diperhitungkan dengan mengukur seberapa
baik pekerja yang berprestasi mengerjakan evaluasi kinerja. Evaluasi juga
memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana
pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi kinerja
dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasi reward. Keputusan tentang
siapa yang mendapatkan kenaikan upah dan reward lain yang sering
dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja.
Untuk mempertahankan hubungan antara kinerja dan motivasi ini,
organisasi haruslah menyediakan:
a. Evaluasi yang akurat, manajemen melatih mengembangkan sebuah
sistem penilaian kinerja yang akurat untuk mengidentifikasi siapa-siapa
yang menonjol, karyawan lemah, dan pelaksanaan jelek.
b. Imbalan kinerja, manajemen harus mengidentifikasikan imbalan
organisasi yang tekait erat dengan level-level kinerja mau mengatakan
kepada karyawan mengenai gaji, peningkatan tunjangan, perubahan
dalam jam kerja atau kondisi kerja.
c. Umpan balik para penyelia, para penyelia mestilah memberikan umpan
balik yang lengkap dan akurat kepada karyawan pada saat menilai
kinerja mereka.
Pendekatan Evaluasi Kinerja
Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo (2007, h.352)
melihat sasaran evaluasi dan strategi pendekatannya, yang disebutkan
sebagai pendekatan terhadap sifat, prilaku, hasil, dan kontijensi. Sementara
menurut Robbins dalam Wibowo (2007) melihat evaluasi kinerja dalam
ukuran hasil pekerjaan individu, perilaku dan sikap. Pendapat diantara
keduanya bersifat saling melengkapi dan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pendekatan sikap
Pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik
individu. Sifat biasanya diukur dalam bentuk inisiatif, kecepatan
membuat keputusan, dan ketergantungan. Meskipun pendekatan sifat
sangat luas dipergunakan oleh manajer, pada umumnya
dipertimbangkan oleh para ahli sebagai yang paling rendah. Penilaian
sifat kurang sempurna karena relatif bermuka ganda terhadap kinerja
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aktual. Misalnya, penilaian seseorang yang mempunyai inisiatif rendah
tidak memberikan sesuatu tentang bagaimana memperbaiki prestasi
kerja. demikian juga, pekerja cenderung bereaksi defensif terhadap
umpan balik tentang keperibadiannya, terutama apabila dirasakan
kurang menguntungkan dirinya. Ciri seseorang seperti mempunyai
sikap baik menunjukan tingkat kepercayaan diri tinggi, menjadi
bergantung, kelihatan sibuk atau kaya pengalaman, namun tidak ada
korelasinya dengan hasil pekerjaan.
b. Pendekatan prilaku
Masalah dalam pendekatan prilaku menunjukan bagaimana orang
berprilaku, dan bukan tentang kepribadiannya. Kemampuan orang
untuk bertahan meningkat apabila penilaian kinerja didukung oleh
tingkat prilaku kinerja. Dan banyak hal sulit untuk mengidentifikasi
hasil spesifik yang dapat dihubungkan dengan tindakan pekerja. Hal
tersebut benar terutama apabila penugasan individu pekerja merupakan
bagian dari usaha kelompok. Kinerja kelompok mungkin siap
dievaluasi, tetapi kontribusi masing-masing anggota sulit atau tidak
mungkin diidentifikasikan dengan jelas. Dalam hal seperti ini tidak
biasa bagi manajemen mengevaluasi perilaku pekerja. Perilaku seorang
plant manager yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja adalah
ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan bulanan atau gaya
kepemimpinan yang ditunjukkan. Perilaku seorang tenaga penjualan di
tunjukan oleh rata-rata jumlah kontak telepon perhari atau jumlah hari
sakit yang dipergunakan dalam setahun.
c. Pendekatan hasil
Apabila pendekatan sikap mengfokuskan pada orang dan pendekatan
perilaku mengfokuskan pada proses, pendekatan hasil mengfokuskan
pada produk atau hasil usaha seseorang. Dengan kata lain, adalah apa
yang telah diselesaikan individu. Manajemen berdasarkan sasaran
merupakan format yang umum untuk pendekatan hasil. Dengan
menggunakan kriteria hasil, seorang plant manager dapat dinilai
berdasarkan kriteria jumlah yang diproduksi, sisa yang ditimbulkan,
dan biaya produksi per unit. Demikian pula halnya, seorang tenaga
penjualan dapat diukur dari volume penjualan seluruhnya, peningkatan
penjualan dan jumlah rekening yang akan diciptakan.
d. Pendekatan kontijensi
Pendekatan sifat, prilaku, dan hasil cocok untuk dipergunakan
tergantung pada kebutuhan situasi tertentu. Oleh kaena itu diusulkan
pendekatan kontijensi yang selalu dicocokkan dengan situasi tertentu
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yang sedang berkembang. Namun demikian, pendekatan sikap cocok
ketika harus membut keputusan promosi untuk calon yang mempunyai
pekerjaan yang tidak sama. Sementara itu, pendekatan hasil dibatasi
oleh kegagalannya menjelaskan mengapa tujuan penilai tidak tercapai.
Secara keseluruhan, pendekatan prilaku muncul sebagai yang terkuat,
tetapi tergantung pada situasi, seperti ketika pekerja dengan pekerjaan
yang tidak sama dievaluasi untuk promosi.
Sasaran Evaluasi
Menurut Kreither dan Kinicki dalam Wibowo (2007, h. 355)
evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk :
a. Administrasi penggajian
b. Umpan balik kinerja
c. Identifikasi kekuatan dan kelemahan individu
d. Mendokumentasi keputusan kepegawaian
e. Penghargaan terhadap kinerja individu
f. Mengidentifikasi kinerja buruk
g. Membantu mengidentifikasi tujuan
h. Menetapkan keputusan promosi
i. Memberhentikan pegawai
j. Mengevaluasi pencapaian tujuan
Evaluasi dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas
lagi, seperti evaluasi terhadap tujuan dan sasaran, terhadap rencana,
lingkungan, proses kerja, pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap hasil.
a. Evaluasi tujuan dan sasaran
Evaluasi terhadap tujuan dimaksudkan untuk mengetahui apakan
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terjadi atau tidak.
Apabila tujuan tidak tercapai, dicari faktor penyebabnya. Mungkin
disebabkan kesalahan dalam merumuskan tujuan organisasi sehingga
tidak dapat dijangkau oleh kinerja organisasi. Dalam hal demikian
perlu dilakukan perumusan ulang tujuan organisasi. Namun, disisi lain
mungkin saja disebabkan kinerja organisasi buruk sehingga
memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi
terhadap sasaran dilakukan untuk mengukur seberapa jauh dasaran
yang telah ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi terhadap tujuan dan
sasaran memberikan umpan balik bagi proses perencanaan dalam
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b.

c.

d.

e.

f.

penetapan tujuan dan sasaran kinerja organisasi di waktu yang akan
datang.
Evaluasi rencana
Evaluasi kinerja melakukan penilaian apakah hasil yang dicapai telah
sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila hasil yang diperoleh
tidak seperti yang diharapkan dalam rencana, dicari tahu apa yang
menyebabkan. Evaluasi terhadap rencana juga perlu dilakukan
penilaian apakah penetapan target organisasi selalu tinggi sehingga
tidak mungkin tercapai. Apakah personal contact yang dilakukan para
pekerja terlalu tinggi sehingga tidak mampu dipengaruhi pekerja atau
karena kompetensi yang dipersyaratkan tidak terpenuhi?
Evaluasi lingkungan
Evaluasi kinerja melakukan penilaian apakah kondisi lingkungan yang
dihadapi pada waktu proses pelaksanaan tidak seperti diharapkan, tidak
kondusif dan mengakibatkan kesulitan atau kegagalan dalam mencapai
hasil kinerja. Dalam hal terjadi demikian, antisipasi tindakan apa yang
perlu dilakukan untuk menghadapi kinerja di waktu yang akan datang.
Evaluasi proses kerja
Evaluasi kinerja melakukan penilaian apakah terdapat kendala dalam
proses pelaksanaan kerja. Apakah mekanisme kerja dapat berjalan
seperti diharapkan? Apakah terdapat masalah kepemimpinan dan
hubungan antarmanusia dalam organisasi? Apakah terdapat masalah
dalam SDM yang menyangkut kompetensi, produktifitas, sistem
penghargaan dan kepuasan kerja? langkah-langkah apa yang dapat
dilakukan untuk mengatasi di kemudian hari?
Evaluasi pengukuran kinerja
Evaluasi kinerja menilai apakah penilaian kinerja telah dilakukan
dengan benar, apakah sistem review dan coaching telah berjalan
dengan benar serta apakah metode yang dipergunakan dalam
pengukuran kinerja sudah tepat dan dilakukan dengan benar oleh
seorang penilai yang objektif. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja
dilakukan untuk memperbaiki metode pengukuran kinerja di kemudian
hari sehingga memberikan kesimpulan yang objektif bagi organisasi
dan menimbulkan kepercayaan dan para pekerja.
Evaluasi hasil
Evaluasi terhadap hasil kinerja dapat dilakukan terhadap hasil kinerja
organisasi, kelompok maupun individu masing-masing pekerja.
Evaluasi terhadap hasil kinerja organisasi dapat diketahui dari seberapa
besar tujuan dan sasaran organisasi telah dapat dicapai. Apabila
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terdapat deviasi, dicari faktor yang menyebabkan dan berusaha
memperbaikinya dikemudian hari. Evaluasi terhadap pencapaian hasil
juga dapat dipergunakan untuk menetapkan tujuan dan besaran sasaran
dikemudian hari. Evaluasi terhadap hasil kerja kelompok dan
memberikan indikasi apakah pelaksanaan kinerja yang dilakukan
dalam kelompok dapat diselesaikan dan masalah apa yang dihadapi.
Evaluasi terhadap kinerja dapat dijadikan referensi untuk promosi
jabatan, tanggung jawab yang lebih besar dan dapat pula dipergunakan
untuk menentukan peringkat pekerja, penggajian, pemberian
kompensasi, pemberian bonus, dan sebagainya.
Metode Evaluasi Kinerja
Metode yang digunakan dalam evaluasi kinerja menurut Gordon
C.Anderson (1993,h 23) yaitu :
a. Peringkat atas dasar huruf dan angka (Alpabetical/ numerical rating)
b. Peringkat yang dipaksakan, termasuk indikator peringkat yang
dipaksakan (Forced choice rating, including force choice rating
indices).
c. Peringkat perilaku keperibadian (Personal trait rating).
d. Skala peringkat secara grafis (Graphic rating scale).
e. Distribusi yang dipaksakan (Forced distribution)
f. Peringkat (Ranking)
g. Perbandingan Berpasangan (Paired comparison)
Seperti yang dikemukakan oleh Mondy dan Noe dalam Mutiara S.
Panggabean (2004, h. 68), metode evaluasi kinerja terdiri dari :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Skala Peringkat (rating scale)
Insiden Kritis (critical inscidents)
Esai (essay)
Standar Kerja (works Standard)
Peringkat (ranking)
Distribusi yang Dipaksakan (forced distribution)
Pilihan yang Dipaksakan dan Laporan Kinerja Tertimbang (forcedchoiced and weighted checklist performance report)
h. Skala Jangkar Perilaku (behaviorally anchored scale)
i. Pendekatan Manajemen melalui Sasaran (management by objectives).
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Menurut Wibowo (2007, h 359) metode yang dapat dipergunakan
dalam melakukan evaluasi kinerja pada dasarnya sama dengan metode
yang dipergunakan dalam mendapatkan umpan balik, melakukan penilaian
dan review.
Pandangan Vecchio, Robbins, Kreitner, dan Kinicki dalam
Wibowo (2007, h. 359) pada dasarnya sama dan bersifat saling
melengkapi. Metode yang dapat dipergunakan adalah:
a. Penilaian diri sendiri dari pekerja yang bersangkutan
b. Penilaian dari atasan langsung
c. Penilaian dari rekan sekerja
d. Penilaian dari bawahan langsung
e. Penilaian dari sumber lain seperti pelanggan, pemasok, komite para
manajer, konsultan ekternal, dan evaluasi 360-derajat.
Diantara berbagai metode evaluasi tersebut di atas, yang paling
lengkap adalah metode 360-derajat karena dapat mencakup kelima metode
lainnya di atas. Evaluasi kinerja organisasi pada umumnya dikakukan
bersifat tahunan sehingga dapat memperoleh gambaran kinerja organisasi
selama satu tahun. Penilaian kinerja organisasi sebenarnya dapat dilakukan
setiap saat dipandang perlu, berdasarkan waktu secara periodik seperti
bulanan, triwulan, atau tengah tahunan. Namun, penilaian tersebut
dinamakan evaluasi apabila dilakukan di akhir tahun sehingga dapat
diperoleh gambaran menyeluruh kinerja organisasi.
Menurut Robbins dalam Wibowo (2007,h 364) merupakan
beberapa metode yang dapat dipergunakan tentang mengevaluasi kinerja
karyawan. Teknik yang dapat dipergunakan dalam evaluasi individu adalah
sebagai berikut:
a. Written Essays
Teknik ini memberikan evaluasi kerja dengan cara mendeskripsikan
apa yang menjadi penilaian terhadap kinerja individu, tim maupun
organisasi.
b. Critical Incidents
Teknik ini mengevaluasi perilaku yang menjadi kunci dalam membuat
perbedaan antara menjalankan pekerjaan secara efektif dengan tidak
efektif.
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c. Graphic Rating Scales
Teknik ini merupakan metode evaluasi di mana evaluator
memperingkat faktor kinerja dalam skala inkermental.
d. Behaviorally Anchored Rating Scales
Teknik ini merupakan pendekatan skala yang mengkombinasi elemen
utama dari critikal incident dan graphic ranting scale. Penilai
memeringkat pekerja berdasarkan butir-butir sepanjang kontinum,
tetapi titiknya adalah contoh prilaku aktual pada pekerjaan tertentu
daripada deskripsi umum atau sifat.
e. Group Order Ranking
Teknik ini merupakan metode evaluasi yang menempatkan pekerja dari
terbaik ke terburuk.
f. Individual Ranking
Teknik ini merupakan metode evaluasi yang menyusun/rank-order
pekerja dari terbaik ke terburuk.
g. Paired Comparison
Teknik ini merupakan metode evaluasi yang membandingkan masingmasing pekerja dengan setiap pekerja lain dan menyusun peringkat
berdasarkan pada jumlah nilai supervisor yang dicapai pekerja.
Evaluasi Kinerja Tim
Konsep evaluasi kinerja hampir dikembangkan hanya dengan
pekerja individu dalam pikiran. Hal tersebut mencerminkan kepercayaan
bahwa individu merupakan bangunan utama yang dibangun di sekitar
organisasi.Namun, semakin banyak organisasi yang membangun tim,
bagaimana mereka harus mengevaluasi kinerja.
Terdapat empat saran muntuk merancang sistem yang mendukung
dan memperbaiki kinerja tim, yaitu sebagai berikut:
a. Mengikat hasil tim pada tujuan organisasi. Untuk itu, penting
menemukan ukuran yang diterapkan pada tujuan yang penting yang
diharapkan dapat diselesaikan tim.
b. Memulai dengan pelanggan tim dan proses kerja yang diikuti tim untuk
memuaskan kebutuhan pelanggan. Produk akhir yang diterima
pelanggan dapat dievaluasi dalam bentuk persyaratan pelanggan.
Transaksi di antara tim dapat dievaluasi berdasar pada pengirim dan
kualitas. Langkah proses dapat dievaluasi berdasar pada waste dan
cycle time.
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c. Mengatur kinerja tim dan individu. Untuk itu didefinisikan peran setiap
anggota tim dalam bentuk penyelesaian yang mendukung proses kerja
tim. Kemudian, mengukur kontribusi masing-masing anggota dan
kinerja menyeluruh tim. Keterampilan individu penting untuk
keberhasilan tim, tetapi tidak cukup untuk kinerja tim yang baik.
d. Melatih tim untuk menciptakan ukuran sendiri. Tim mendefinisikan
sasarannya dan setiap anggota memastikan bahwa setiap orang
memahami perannya dalam tim dan membantu mengembangkan ke
dalam unit yang lebih erat.

142

BAB VII
SISTEM INFORMASI, RISET, AUDIT DAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
7.1.

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM)
Dalam Zulkifli Amsyah (1997,h.xiii) informasi adalah data yang
sudah diolah ke dalam bentuk tertentu sesuai keperluan manajemen. Data
adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke
dalam berbagai bentuk media.
Informasi menurut Gordon B. Davis dalam Zulkifli Amsyah
(1997,h. 289) adalah data yang sudah diproses bentuk yang berguna bagi
pemakai, dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan
pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 524) informasi adalah sebuah
mata rantai kritis unkuk menuju keberhasilan berbagai kemungkinan bagi
perencanaan SDM. Dalam perannya, volume, kualitas dan ketetapan waktu
informasi dapat menyediakan potensi baru untuk kemajuan masnusia untuk
bertindak dalam menghadapi berbagai rintangan yang besar untuk
kemajuan dan perkembangan perencanaan tersebut.
Sistem informasi menurut Zulkifli Amsyah (1997,h. 4) yaitu suatu
rangkaian informasi yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang
berhubungan dan saling berketergantungan satu sama lain, mulai dari
bagian yang besar ke bagian yang lebih kecil, yaitu dari sub,subsub,
subsubsub dan seterusnya sampai yang terkecil.
Sistem informasi SDM (Human Recouces Information System)
adalah prosedur sistematik untuk pengumpulan, menyimpan,
mempertahankan, menarik dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh
sebuah perusahaan untuk meningkatkan keputusan SDM. Dengan kata lain
Sistem Informasi SDM mempunyai kemampuan untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan atau pilihan banyak orang yang lebih
berhubungan dengan aktivitas perencanaan SDM baru. Pilihan sistemnya
impresif, hal ini meliputi termasuk sentralisasi, desentralisasi, segmentasi
dan kemperhensif.
Sebagai contoh, hasil penelitian pada sebuah perusahaan besar
seperti Bank dengan bisnis yang kompleks yang disertai dengan resiko
yang besar, ada empat area utama paralel dari pertimbangan dengan
melakukan perencanaan SDM dan integritasnya kepada aktivitas karyawan
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konvensional sehingga diperlukan sistem informasi akurat dan tepat waktu untuk
mendukung.
1.

Perencanaan SDM.
Area tersebut mereflesikan analisis yang berkelanjutan dengan kunci
spesialisasi yang jarang, perubahan kemampuan dan keperluan perencanaan
yang lebih maju, yang intinya: “apa kebutuhan sistem informasi yang akan
mengembangkan program perencanaan SDM”.

2.

Kegunaan Karyawan.
Merefleksikan kebutuhan untuk meningkatkan analisis SDM, untuk
mengidentifikasikan kebutuhan kemampuan SDM dan untuk menentukan
klasifikasi pada pekerjaan tertentu. Juga, moral dari banyak SDM dan para
manajer yang masih rendah karena kekurangan akses informasi untuk
mempromosikan kesempatan pada perluasan bisnis dan jaringan bisnis.

3.

Pengembangan SDM
Banyak manajer dan karyawan merasa bahwa terlalu kecil kemajuan yang
dibuat dalam mengembangkan manajer senior dengan pandangan yang luas
dan mengerti bisnis mereka. Sebagai tambahan, karyawan pada level yang
lebih rendah, merasa sedikit kesempatan yang ada untuk kemajuan ke
penyelia dan rangking manajemen menengah. Pelatihan yang diberikan cukup
memadai. Kinerja penyelia dan manajerial membutuhkan kompetensi teknikal
dan hubungan masyarakat, tetapi tidak satupun kedua kemampuan tesebut
menerima banyak perhatian pada masalah perusahaan.

4.

Perekrutan. Manajemen trainee/program perekrutan tidak menyediakan
sejumlah orang yang cukup memadai.

Gambar 7.1. Perspektif SISDM dan SDM
Sumber :Veithzal Rivai (2008, h.527).

144

Evolusi Sistem Informasi SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008,h.528) evolusi perkembangan sistem
informasi daya manusia, yaitu:
Pertama:
a. Berorientasi manual
b. Berbasis dasar pribadi dan data ketenagakerjaan, seperti: pendidikan,
pengalaman, data pribadi
Kedua:
a.
b.
c.
d.
e.

Sistem komputer yang terpisah dan berdiri sendiri
Memperluas file daftar gaji
Menambahkan penilaian data optimal: kinerja/kualits, potensi
Dasar manajemen pelaporan
Membatasi akses sepanjang organisasi perusahaan

Ketiga:
a. Memisahkan sistem kompensasi telah dimulai unutk menjadi
terintegrasi
b. Kapabilitas kemampuan cakupan dasar berupa kalkulasi SDM yang
penting dengan proyeksi yang cukup jelas
c. Memperluas informasi file, dengan menambah data individu dan data
perilaku yang meliputi: perhatian, penilaian sendiri, dan pilihan
pekerjaan
d. Tersedia secara luas di dalam perusahaan
Keempat:
a. Terkomputerisasi dan terintegrasi secara penuh
b. Kemampuan untuk cakupan kalkulasi SDM dan proyeksi
c. Penggunaan informasi yang luas secara mikro untuk penggunaan
individu, akses on line
d. Memperluas file informasi, dengan mendesain data yang
mencerminkan aspek pekerjaan serta tingkah laku seseorang
e. Sebagai dasar taksiran kebutuhan biaya
f. Mendukung tindakan untuk rekrutmen SDM
Kegunaan Sistem Informasi SDM
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Sistem informasi SDM memberikan wahana pengumpulan,
peringkasan, dan penganalisaan data yang berhubungan erat dengan
manajemen SDM dan perencanaan SDM. Kebutuhan-kebutuhan informasi
yang bertalian dengan fungsi-fungsi SDM sangatlah banyak. Sebagai
contoh, penilaian suplay SDM melibatkan penyimpanan catatan-catatan
tentang para karyawan diseluruh perusahaan.
Aktivitas-aktivitas
rekrutmen,
seleksi,
pelatihan
dan
pengembangan, manajemen karier, kompensasi dan hubungan karyawan
juga menuntut informasi yang tepat waktu dan akurat untuk pengambilan
keputusan-keputusan.
Sebagai alat penilai suplay SDM, sistem informasi SDM
memungkinkan perusahaan menyimpan data persediaan tenaga ahli (skill
inventory) dan persediaan manajemen (managemen inventory) dalam cara
yang paling sesuai dengan kebutuhan perencanaan SDM. Manfaat-manfaat
khusus dan sistem informasi SDM adalah menilai suplay SDM yang
meliputi:
a. Memeriksa kapabilitas-kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna
mengisi kekosongan-kekosongan yang diproyeksikan di dalam
perusahaan.
b. Menyoroti posisi-posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan
akan dipromosikan, akan pensiun, atau akan diberhentikan.
c. Menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas
pekerjaan yang masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal.
d. Mempelajari kompensasi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai
pekerjaan dan kelas pekerjaan guna memastikan apakah semua itu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan rekrutmen, seleksi, pelatihan dan
pengembangan dalam rangka memastikan penemuan yang tepat waktu
karyawan-karyawan bermutu ke dalam lowongan-lowongan pekerjaan.
f. Perencanaan sumber daya manusia untuk menganisipasi pergantianpergantian dan promosi-promosi.
g. Laporan-laporan
kompensasi
untuk
memperoleh
informasi
menyangkut seberapa besar setiap karyawan dibayar, biaya-biaya
kompensasi keseluruhan, dan biaya-biaya finansial dari setiap
kenaikan-kenaikan gaji dan perubahan-perubahan kompensasi.
h. Riset sumber daya manusia untuk melaksanakan penelitian dalam
permasalahan, seperti perputaran karyawan dan ketidakhadiran, atau
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i.

menemukan temapt yang paling produktif guna mencapai calon-calon
baru.
Penilaian kebutuhan pelatihan untuk menganalisis kinerja individu dan
menentuan kayawan-karyawan mana yang memerlukan pelatihan lebih
lanjut.

Komponen Dasar Sistem Informasi SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h.534) terdapat tiga komponen
fungsional utama dalam setiap sistem informasi SDM. Komponenkomponen tersebtu adalah:
a. Fungsi masukan
Yaitu memasukan informasi karyawan ke dalam sistem informasi
SDM. Fungsi ini mencakup prosedur-prosedur yang diperlukan untuk
mengumpulkan data, seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan
dan bagaimana data diproses. Masukan-masukan sistem informasi
SDM serupa dengan sistem informasi SDM serupa dengan sistem
manual. Informasi karyawan, kebijakan-kebijakan dan prosedurprosedur SDM, dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian
lainnya mesti dimakukan ke dalam sistem agar dapat digunakan.
Informasi ini biasanya dimasukan dari dokumen-dokumen (seperti
formulir lamaran) ke dalam komputer pribadi yang dihubungkan
dengan komputer besar (mainframe computer). Informasi dapat
diketik, dibaca secara digital, atau dipindah (scanned) dari dokumendokumen, dimasukan kedalam sistem di komputer-komputer lainnya,
atau diambil dari mesin-mesin lainnya yang dihubungkan dengan
komputer (misalnya, mesin jam kehadiran yang dihubungkan langsung
dengan komputer).
b. Fungsi pemeliharaan data
Setelah data dimasukan ke dalam sistem informasi, fungsi
pemeliharaan data (data maintance function) akan memperbaharui dan
menambahkan data baru kedalam basis data yang ada. Dalam sistem
yang tidak terkomputerisasi, yang sebelumnya karyawan klerikal
melakukan hal ini dengan tangan/manual, mereka mengarsip dokumendokumen kertas dan membuat masukan-masukan data ke dalam arsiparsip. Sistem yang terkomputerisasi melakukan fungsi ini secara
akurat, cepat dan tepat.
c. Fungsi keluaran
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Fungsi yang paling terlihat jelas dari sebuah sistem informasi SDM
adalah keluaran yang dihasilkan. Untuk menghasilkan keluaran yang
bernilai bagi pemakai-pemakai komputer, sistem informasi SDM harus
memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi-kalkulasi yang
diperlukan, dan setelah itu memformat presentasinya dalam acara yang
dapat dimengerti oleh para pemakai. Sistem yang tidak
terkomputerisasi melakukan hal ini dengan cara manual menyusun
stasistik-statistik dan mengetik laporan-laporan. Sistem yang sangat
terkomputerisasi melakukan hal ini dengan menggunakan programprogram yang sangat canggih untuk melakukan ribuan kalkulasi dalam
hitungan menit, menghasilkan grafik-grafik berwarna, dan
mengirimkan hasil-hasilnya secara simultan lewat kabel dan satelit ke
komputer-komputer pribadi di atas meja para eksekutif di seluruh
dunia.

Sumber-sumber Informasi SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 535) untuk membentuk sistem
informasi SDM (SISDM) yang komperhensif, informasi haruslah diperoleh
dari berbagai sumber. Formulir-formulir khusus dan kuesioner-kuesioner
dapat dibuat untuk mengumpulkan informasi. Sumber-sumber informasi
ketika mengumpulkan informasi bagi keperluan sistem informasi SDM di
antaranya:
a.
b.
c.
d.
e.

Borang lamaran
Evaluasi-evaluasi kinerja
Maklumat-maklumat perubahan karyawan
Tindakan-tindakan indisipliner
Daftar gaji

Menurut Agus Sunyoto (2008, h. 98) Sistem Informasi Sumber
Daya Masnusia (SISDM) adalah prosedur sistematik pengumpulan,
penyimpanan, pemeliharaan, perolehan kembali (retrieval) dan validasi
data tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi tentang SDM, kegiatan
personalia dan karakteristik satuan kerja. SISDM mengelola berbagai data
personalia. Kegunaan menyimpan data mungkin tidak sepadan dengan
biaya yang harus dikeluarkannya. Karena itu penyimpanan dilakukan
hanya untuk data yang relevandan yang diperlukan organisasi sebagai
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masukan untuk kebijakan selanjutnya. Di samping data personalia, SISDM
juga mencakup berbagai data tentang organisasi dan pekerjaan yaitu:
a. Penyesuaian dan penempatan personalia memerlukan data tentang
pelamar, peraturan pemerintah mengenai penarikan, promosi dan
peraturan tentang kerja.
b. Program-program pengembangan disusun atas dasar data keterampilan
yang telah dimiliki karyawan, latihan yang pernah diikuti karyawan
seta latihan lainnyayang dilakukan organisasi, dan penilaian prestasi
kerja.
c. Pemberian kompensasi memakai data mengenai prakiraan gaji/upah,
kenaikan kompensasi yang direncanakan dan survai pasar tenaga kerja.
d. Hubungan karyawan dirumuskan berdasarkan data tentang undangundang perburuhan dan peraturan pemerintah, praktek disiplin dan
keluhan-keluhan para karyawan.
SISDM juga berguna untuk menyederhanakan kegiatan
adminisratif seperti pembuatan laporan rutin dan penyiapan surat
pemberitahuan kepada karyawan. Di samping itu, SISDM memungkinkan
para spesialis personalia untuk dapat memberikan berbagai tanggapan
secara tepat terdapat permintaan khusus yang datang dari pelamar lain yang
berkepentingan dengan data tentang perputaran tenaga kerja, atau datang
dari petugas pemerintah yang menyatakan situasi ketenagakerjaan.
Komponen Dasar Sistem Informasi SDM

Masukan

Pemeliharaan
Data

Keluaran

Fungsi masukan mencakup dua konsep dasar sistem: data dan
pemasukan data (data entry). Pemeliharaan data berhubungan dengan
kualitas data yang disimpan dalam sistem. Selanjutnya, fungsi keluaran
berkaitan dengan proses penarikan data (retrieval). Satu lagi konsep
penting dalam pengembangan SISDM adalah pembentukan Pusat
Informasi Sumber Daya Manusia. Bila salah satu konsep dasar ini
terabaikan, sistem yang sedang dibangun mungkin tidak akan dapat
memenihi sasaran yang telah ditetapkan.
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Fungsi masukan adalah tingkat kemampuan organisasi dalam
memasukan informasi personalia kedalam SISDM, meliputi berbagai
prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan data: siapa
mengumpulkan, kapan, dan bagaimana data seharusnya diproses.
Fungsi Pemeliharaan Data. Setelah data diproses, fungsi
pemeliharaan mengelola kualitas data yang disimpan. Fungsi ini
mempengaruhi, menambah data baru, dan menhilangkan data yang tidak
diperlukan lagi.
Fungsi keluaran. Fungsi sistem yang paling jelas adalah
kemampuannya memproduksi keluaran sesuai dengan kebutuhan
organisasi. Ini bisa meliputi laporan standard yang rutin maupun laporan
yang khusus. Keluaran yang disediakan sistem merupakan penghubung
penting antara SISDM dengan para pemakai. Kriteria yang penting untuk
mengevaluasi evaktivitas sistem sebagai alat bantu manajemen adalah
sistem yang mampu memproduksi informasi yang berguna dalam proses
pengambilan keputusan.
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 534) terdapat tiga komponen
fungsional utama dalam setiap sistem informasi SDM. Komponenkomponen tersebut adalah:
a. Fungsi masukan, yaitu memasukan informasi karyawan ke dalam
sistem informasi SDM. Fungsi ini mencakup prosedur-prosedur yang
diperlukan untuk mengumpulkan data, seperti siapa yang
mengumpulkan data, kapan dan bagaimana data diproses, masukanmasukan dari sistem informasi SDM serupa dengan sistem manual.
Sistem informasi SDM terkomputerisasi lebih unggul dibandingkan
sistem manual dalam banyak hal. Karena banyak informasi yang secara
otomatis dimasukan ke dalam sistem. Kesalahan-kesalahan kecil
kemungkinannya terjadi dapat dihindari. Di samping itu, kemampuan
sistem informasi SDM dapat berhubungan dengan komputer-komputer
lainnya dan dapat membuka data yang sulit atau mahal yang jika
diperoleh dengan cara lainnya.
b. Fungsi pemeliharaan data, setelah data dimasukan kedalam sistem
informasi, fungsi pemeliharaan data (data maintenance function) akan
memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang
ada. Dalam sistem yang tidak terkomputerisasi, yang sebelumnya
karyawan klerikal melakukan hal ini dengan tangan/manual, mereka
mengarsip dokumen-dokumen kertas dan membuat masukan-masukan
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data ke dalam arspi-arsip. Sistem yang terkomputerisasi melakukan
fungsi ini secara akurat, cepat dan tepat.
c. Fungsi keluaran, fungsi yang paling terlihat jelas dari sebuah sistem
informasi SDM adalah keluaran yang dihasilkan. Untuk menghasilkan
keluaran yang bernilai bagi pemakai-pemakai komputer, sistem
informasi SDM harus memproses keluaran tersebut, membuat
kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan, dan setelah itu memformat
presentasinya dalam acara yang dapat dimengerti oleh para pemakai.
Sistem yang tidak terkomputerisasi melakukan hal ini dengan cara
manual menyusun artistik-artistik dan mengetik laporan-laporan.
Sistem yang sangat terkomputersiasi melakikan hal ini dengan
menggunakan program-program yang sangat canggih untuk melakukan
ribuan kalkulasi dalam hitungan menit, mengahsilkan grafik-grafik
berwarna, dan mengirimkan hasil-hasilnya secara simultan lewat kabel
dan satelit ke komputer-komputer pribadi di atas meja para eksekutif di
seluruh dunia.
Sumber-sumber Informasi SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h.535) untuk membentuk sistem
informasi SDM (SISDM) yang kemperhensif, informasi haruslah deperoleh
dari berbagai sumber. Formulir-formulir khusus dan kuesioner-kuesioner
dapat dibuat untuk mengumpulkan informasi. Sumber-sumber informasi
ketika mengumpulkan informasi bagi keperluan sistem informasi (SDM)
diantaranya:
a. Borang lamaran
Sebenarnya setiap perusahaan menggunakan borang lamaran sebagai
dari proses pengangkatan karyawan. Borang lamaran haruslah
dirancang selengkap mengkin, guna mengumpulkan informasi yang
dibutuhkan untuk sistem informasi SDM. Informasi ini mencakup
tingkat pendidikan, keahlian, dan data biografis lainnya yang relevan.
Bebrapa perusahaan lebih menyukai borang lamaran mereka
sederhana, hanya meminta informasi yang membantu mereka
memutuskan apakah pelamar merupakan calon yang diinginkan.
Setelah si calon diseleksi, dia diminta menyerahkan borang kedua yang
meminta informasi yang lebih rinci untuk keperluan sistem
informasikan SDM.
b. Evaluasi-evaluasi kinerja
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Disebabkan banyaknya informasi yang berubah setiap tahun,
kebutuhan-kebutuhan sistem informasi SDM perlu dimutahirkan secara
berkala agar berdaya guna. Informasi penting yang harus
diinformasikan secara periodik meliputi keahlian-kealian dan bakat
karyawan,
tingkat
kinerja
kali
ini,
dan
potensi
pertumbuhannya.meskipun informasi ini dapat diperoleh dari borangborang evaluasi kerja, terdapat beberapa masalah dalam menghimpun
dan menyiapkan informasi ini.
c. Maklumat-maklumat perubahan personalia
Karena perubahan data karyawan terjadi sepanjang tahun, jenis
informasi ini perlu diperbaharui secara berkala, tidak hanya tahunan.
Beberapa perusahaan telah menciptakan borang yang sederhana yang
disebut maklumat karyawan (employee change notice), yakni penyelia
diminta melengkapi mengirimkannya ke bagian SDM. Di dalam
fomulir ini, penyelia biasanya hanya menunjukan perubahan yang telah
terjadi dalam status karyawan, seperti tranfer, pemberhentian, promosi,
dan peningkatan persyaratan pekerjaan.
d. Tindakan-tindakan indisipliner, dan
Informasi yang bekaitan dengan tindakan disipliner formal juga perlu
dimasukan dalam sistem informasi SDM. Beberapa perusahaan
menggunakan borang khusus untuk melaporkan informasi ini kepada
karyawan, kepada wakil serikat pekerja, dan kepada bagian sumber
daya manusia. Pada saat informasi ini diterima oleh departemen SDM,
informasi ini dapat ditambahkan ke dalam arsip karyawan.
e. Daftar gaji
Sistam informasi SDM kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap
karyawan, termasuk gaji dasar, persentasi kenaikan setiap tahun, setiap
bonus dan penghargaan khusus yang telah diberikan. Informasi ini
dapat menjadi bagian dari data yang disediakan melalui formulir
evaluasi kerja. meskopun demikian, beberapa perusahaan lebih
menyukai penggunaan borang yang berbeda untuk pemberian
rekomendasi bagi peningkatan gaji dan bonus.
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RISET SDM
Pengertian Riset SDM
Menurut Agus Sunyoto (2008, h. 109) riset sumber daya manusia
adalah penelitian sistematik sumber daya manusia sebuah perusahaan
untuk tujuan memaksimalkan pencapaian tujuan organisasional dan pribadi
Penerapan riset sumber daya manusia adalah banyak sekali dalam
meningkatkan dengan cepat. Keuntungan riset dari SDM yang sehat juga
banyak. Manajemen telah mulai menyadari signifikan dari komponen SDM
terhadap kemampuan subuah organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya.
Manajemen yang Efektif
Hukum, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan
pengadilan telah mempertanyakan praktik MSDM di masa silam. Sekarang
ini manajer mesti mampu membuktikan bahwa keputusan-keputusan
kepegawaian mereka didasarkan pada persyaratan yang valid.
Alasan lain meningkatnya kebutuhan akan riset sumber daya
manusia bertalian dengan perubahan yang cepat dalam komposisi tenaga
keja. Riset dibutuhkan bagaimana tujuan-tujuan anggota tenaga kerja yang
baru dapat diintegrasikan dengan tenaga kerja lainnya dalam organisasi.
Bentuk pekerjaan itu sendiri telah pula berubah dengan cepat. Hal
ini telah menyebabkan perusahaan untuk secara berkesinambungan
berjuang memuktahirkan tenaga kerja. salah satu tugas manajemen adalah
membuat karyawan menerima perubahan teknologi. Penggunaan robot
dalam pabrik perakitan otomotif telah menciptakan kebutuhan akan
pelatihan ulang (retraining). Tidaklah mudah bagi orang-orang untuk
menerima kenyataan bahwa keahlian mereka tidak lagi dibutuhkan dan
mereka haruslah mempelajari keahlian-keahlian baru. Riset dapat
menunjukan cara-cara dalam mana orang-orang menerima perubahanperubahan secara lebih cepat dan dalam demikian tetap menjadi anggota
organisasi yang produktif.
Perencanaan, Rekrutmen, dan Seleksi SDM
Rencana-rencana mestilah disusun untuk merekrut, menyeleksi dan
menahan karyawan yang produktif. Setiap organisasi memiliki kepribadian
yang berbeda seperti halnya seorang individu. Oleh karena itu, organisasi
harus mencoba untuk mencari kecocokan kebutuhan-kebutuhan mereka
dan kebutuhan karyawan. Riset membantu menjelaskan mengapa
153

seseorang bisa sukses di suatu perusahaan tapi gagal di perusahaan yang
lain, meskipun pekerjaannya serupa.
Riset rekrutmen diarahkan pada penentuan bagaimana individuindividu dengan potensi tinggi dapat didorong untuk melamar pekerjaan.
Perusahaan perlu menentukan sumber yang paling mungkin menyediakan
kandidat yang berkualitas untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Hanya
sedikit gunanya mengetahui kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh
calon karyawan dan tidak mengetahui di mana dan bagaimana merekrut
mereka.
Tujuan riset seleksi sumber daya manusia menentukan calon
karyawan dengan potensi paling besar untuk sukses. Definisi karyawan
yang sukses berbeda dari satu organisasi yang lain. Riset-riset ini sering
mencoba untuk menentukan faktor-faktor (seperti latar belakang,
pengalaman, pendidikan, dan nilai tes) yang dapat digunakan untuk
membedakan pelamar yang sukses dari yang kurang sukses.
Pengembangan SDM
Riset juga penting dalam bidang pengembangan SDM. Penelitian
dapat menetukan karyawan yang dapat memanfaatkan pelatihan. Sebagai
contoh, tingkat kesalahan yang tinggi yang dihubungkan dengan karyawan
tertentu dapat menunjukan kebutuhan untuk pelatihan tambahan.
Riset dalam program pelatihan mungkin dibutuhkan: apakah
karyawan dipersiapkan dengan lebih baik untuk melakukan pekerjaan
mereka setelah pelatihan, atau apakah pelatihan merupakan suatu
pelaksanaan yang sia-sia? Pelatihan dan pengembangan adalah mahal dan
biaya-biayanya mestilah diberikan pembenaran.
Pendekatan Riset Audit SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 570) riset juga digunakan untuk
mengaudit kegiatan SDM. Riset ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja
dari departemen tersebut. Beberapa alat pengumpul data dapat membantu
dalam menghimpun data mengenai aktivitas SDM sebuah perusahaan.
Setiap alat menyajikan pandangan yang berbeda mengenai aktivitas suatu
perusahaan. Adapun alat-alat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Interview atau Wawancara
Wawancara terhadap karyawan dan manajer memberikan auditor alat
yang sangat kuat untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan
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SDM dan mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhakan
perbaikan. Contohnya, ketika ada masalah pergantian karyawan
katakanlah pada departemen loan officer di identifikasikan, kepada
divisi SDM dan seorang konsultan mengadakan wawancara dengan
manajer yang terkait untuk mempelajari masalah tersebut. Di sini kritik
dan sasaran yang didapat dari wawancara dapat membantu
menunjukan dengan tepat persepsi dan penyebab yang dapat menyusun
dasar bagi tindakan-tindakan ke departemen tersebut. Demikian pula
sasaran dari manajer-manajer lain dapat mengungkap cara untuk
memberikan mereka pelayanan yang lebih baik. Ketika kritikan
tersebut dinyatakan cukup valid, maka perubahan harus segera
dilakukan. Melalui wawancara langsung dapat pula dilakukan dengan
mempersilahkan karyawan mengungkapkan pandangan-pandangan
mereka tentang pekerjaan dan perusahaannya, dengan menggunakan
pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh
auditor.
2. Informasi eksternal
Informasi sebagai alat utama auditor. Perbandingan dari luar
memberikan auditor suatu perspektif dalam menghadapi kegiatankegiatan perusahaan yang dapat dinilai. Beberapa informasi yang
dibutuhkan diperoleh dengan mudah, sementara data lain sulit
diperoleh. Sumber informasi yang signifikan adalah dari pemerintah.
Melalui departemen ini secara rutin mempublikasikan informasi
tentang kesempatan kerja di masa mendatang, tingkat pergantian
karyawan, proyeksi karyawan, survei upah dan gaji serta frekuensi
kecelakaan kerja yang dapat dijalankan sebagai pedoman atau
pembanding.
3. Survei
Untuk survei ini memakan waktu dan biaya yang relatif besar,
sehingga dalam praktiknya dibatasi hanya pada beberapa orang saja,
sehingga untuk ini banyak departemen SDM menggunakan kuesioner
untuk memperluas ruang lingkup penelitian mereka. Kuesioner juga
dapat memunculkan jawaban-jawaban yang lebih jujur dari pada
wawancara langsung.
4. Eksperimen SDM
Cara ini sebagai cara terakhir, terutama eksperimen lapangan, yang
membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol di
bawah kondisi nyata. Cara ini dipakai untuk penelitian ketidak hadiran,
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pergantian, kepuasan kerja, kompensasi, keselamatan kerja karyawan
dan kegiatan lainnya.
5. Analisis Sejarah
Terkadang informasi dapat berisi cacatan analisis yang seringkali
dilakukan untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prosedur
perusahaan, sebagai audit keselamatan kerja di mana auditor harus
mencari keterangan atau cacatan tentang semua pelanggaran
keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
6. Audit Internasional
Audit internasional lebih kompleks dan lebih penting. Kompleksitasnya
mengaudit kegiatan SDM lintas batas luar negeri dipersulit dengan
perbedaan dalam hal hukum, budaya, tradisi, sikap dan harapan. kesulitan
bagi auditor terletak pada masalah pengidentifikasian bidang-bidang yang
berbeda dari praktik-praktik perusahaan yang tidak sesuai dengan keadaan
negara asing. Di situ sisi fungsi SDM mencari kesefagaman pada praktik
dan prosedur semua kegiatan untuk memastikan kepatuhan pada kebijakan
perusahaan dan menjamin keseragaman budaya perusahaan. Di pihak lain,
kometisi, hukum, kebudayaan dan kepuasan karyawan dapat menuntut
perbedaan dari kebijakan, praktik dan prosedur perusahaan.

Mengaudit SDM dengan riset, ada 6 pendekatan yang dapat diterapkan,
yaitu:
1. Riset Terapan (Applied Research)
Riset ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas SDM.
Kadang kala risetnya mungkin canggih, tergantung pada desain dan
statistik yang digunakan. Melalui riset ini berupaya untuk memperbaiki
kinerja departemen.
2. Pendekatan Komparatif (Comparatif Approach)
Bentuk riset ini adalah bentuk yang sederhana. Pendekatan ini
menggunakan perusahaan lain sebagai model, setelah itu
membandingkan hasil atau prosedur mereka dengan yang dari
perusahaan lain tersebut. Pendekatan komparatif kerap digunakan
untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran karyawan,
dan data gaji. Pendekatan ini dapat membantu dalam mendeteksi
bidang-bidang yang memerlukan perbaikan.
3. Pendekatan otoritas pihak luar (Outside Authority Approach)
4. Pendekatan Statistik (Statistical Appoarch)
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AUDIT SDM
Pengertian Audit SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 550) audit SDM adalah
pemeriksaan kualitas secara menyeluruh kegiatan SDM dalam suatu
departemen, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu
perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan/perbaikan kegiatan.
Audit merupakan suatu prespektif yang komperhensif terhadap
praktik yang berlaku sekarang, sumber daya dan kebijakan menajemen
mengenai pengelolaan SDM serta menunjukan peluang dan strategi untuk
mengarahkan ulang peluang dan strategi tersebut. Audit juga menciptakan
cirta departemen SDM yang profesional antara manajer dan spesialis SDM,
membantu menjernihkan peran departemen dan menghasilkan
keseragaman yang lebih besar. Intinya, melelui audit dapat menunjukan
permasalahan dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan dan rencana-rencana strategis perusahaan.
Manajemen audit/policy audit merupakan suatu penilaian yang
dilaksanakan secara sistematis dan independen, berorientasi kepada masa
depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan
pelaksanaan fungsi manajemen, pencarian rencana yang telah ditetapkan
serta pencapaian social objective.
Peformance/operational audit merupakan suatu kegiatan penilaian
yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen,
berorientasi untuk masa depan atas semua kegiatan yang ada dalam suatu
perusahaan, utamanya dalam bidang SDM. Baik yang menyangkut
kegiatan top-middle atau low manajemen, dengan tujuan untuk
mengadakan perbaikan rencana kerja perusahaan, pencapaian tujuan serta
meningkatkan manfaat SDM yang ada pada perusahaan itu, serta
pengembangan SDM sebagai bagian dari aset perusahaan.
Financial audit, yang mempunyai orientasi pengujian/penilaian
secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan
serta data keuangan/administrasi untuk memberikan perlindungan keamana
aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol
yang diterapkan.
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Manfaat Audit SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 565) audit secara logis di mulai
dengan menelaah kerja departemen SDM. Audit SDM biasanya meliputi
langkah sebagai berikut:
1. Suatu perencanaan rapat yang melibatkan staf kunci departemen dan
manajer senior. Prosedur audit disesuaikan untuk memberi penekanan
pada isu yang dirasakan penting rencana pengumpulan data dan
wawancara yang dikembangkan.
2. Pemeriksaan informasi terkait, termasuk data karyawan, kapabilitas
komputer, buku manual karyawan dan manajerial, buku pedoman,
formulir dan materi penilaian, materi rekrutmen, komunikasi dan
bahan-bahan lainnya yang memungkinkan relevan.
3. Wawancara dengan manajer kunci unit divisi, eksekutif senior, dan
perwakilan karyawan untuk menunjuk isu yang menjadi perhatian,
kekuatan saat ini kebutuhan yang diantisipasi, dan filosofi manajerial
mengenai sumber daya manusia. Jumlah wawancara di tentukan dalam
rapat permulaan.
4. Informasi tambahan seperti rencana bisnis, anggaran, data penilaian,
dan data kompensasi dapat berguna dalam menyelidiki isu tertentu
yang diidentifikasi sebagai pembenaran konsiderasi dalam perencanaan
kebutuhan di masa yang akan datang.
5. Berbagai masukan disatukan dalam rangka menyajikan suatu gambaran
yang terintegrasi dari aktivitas saat ini, proritas, SDM, dan
permasalahan yang di identifikasi. Kebutuhan prinsipil di masa
mendatang di identifikasi sebagai kriteria untuk menilai prioritas SDM
dan program spesifik yang di usulkan.
6. Normalnya, hasil-hasil audit di diskusikan dalam serangkaian rapat
yang melibatkan manajer dan staf profesional. Kemungkinan aspekaspek tertentu dapat menjadi isu untuk penelitian lebih lanjut (sebagai
contoh, analisis staffing, pengembangan sistem informasi, dan revisi
praktik penilaian kerja).
Adapun manfaat dari audit manajemen SDM lain adalah:
1. Mengidentifikasi kontribusi departemen SDM terhadap perusahaan.
2. Meningkatkan citra profesional departemen SDM.
3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di
antara karyawan departemen SDM.
4. Memperjelas tugas dan tanggung jawab departemen SDM.
158

5.
6.
7.
8.
9.

Menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM.
Menemukan masalah-masalah SDM yang kritis.
Menyelesaikan keluhan dengan pedoman pada urutan yang berlaku.
Mengurangi biaya-biaya SDM melakui prosedur yang efektif.
Meningkatkan kesediaan untuk mau menerima perubahan yang
diperlukan di dalam departemen SDM.
10. Memberikan evaluasi yagn cermat atas sistem informasi depatemen
SDM.
Tujuan Audit SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h 567) tujuan audit SDM adalah
untuk mengevaluasi kegiatan SDM dengan maksud untuk:
1.
2.
3.
4.

Menilai efektivitas SDM
Mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki
Mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam
Menunjukan kemungkinan perbaikan, dan membuat rekomendasi
untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Pelaksanaan audit ini hendaknya
mencakup evaluasi terhadap fungsi SDM, menggunakan perosedur
oleh para manajer, dan dampak kegiatan tersebut pada sasaran dan
kepuasan kerja.

Sumber Data Audit SDM
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 567) sumber data dapat
digunakan untuk keperluan audit, dapat diperoleh dari berbagai sumber,
antara lain yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Pemerikasaan fisik
Konfirmasi
Dokumentasi
Observasi
Pertanyaan pada klien

Laporan Audit
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 578) berbagai pendekatan dan
instrumen yang digunakan mengembangkan gambaran kegiatan SDM
perusahaan. Agar informasi ini bermanfaat, perlu diwujudkan menjadi
laporan audit. Laporan audit SDM (audit report) adalah deskripsi
komperhensif yang berisi hasil olahan temuan dan kegiatan audit SDM,
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yang meliputi baik pengarahan terhadap praktik-praktik efektif maupun
rekomendasi untuk perbaikan untuk praktik-praktik yang tidak efektif.
Laporan audit tidak hanya mengemukakan pernyataan kesimpulan dan
saran-saran saja, tetapi hendaknya dapat menggambarkan seluruh informasi
yang akurat.
Laporan audit SDM kerap terdiri dari beberapa bagian. Bagian
pertama ditunjukan untuk manajer operasional, bagian kedua ditunjukan
untuk para manajer dalam departemen SDM, dan bagian terakhir
ditunjukan untuk manajer SDM.
1. Laporan untuk manajer-manajer lini
Laporan audit untuk manajer operasional meringkas tugas, tujuan dan
tanggung jawab sumber daya manusia mereka, seperti pewawancara
pelamar, pelatihan karyawan, pengevaluasian kinerja, pemotivasian
para karyawan dan pemuasan kebutuhan karyawan dan juga
mengidentifikasikan masalah-masalah orang-orang.
2. Laporan untuk MSDM
Spesialis yang menangani SDM, pelatihan, kompensasi dan aktivitas
SDM lainnya juga memerlukan umpan balik. Laporan audit yang
mereka terima mengesolusi bidang-bidang spesifik kinerja yang buruk
dan baik.
3. Laporan untuk MSDM
Laporan untuk manajer SDM berisi semua informasi yang diberikan
kepada manajer operasional dan spesialis di dalam departemen SDM
dan juga memperoleh umpan balik mengenai:
a. Sikap manajer operasi dan karyawan mengenai pelayanan
departemen SDM
b. Telaah tujuan departemen dan organisasinya untuk mencapai
tujuan tersebut
c. Permasalahan SDM dan implikasinya
d. Rekomendasi untuk yang membutuhkan perubahan yang dapat
dinyatakan dalam prioritas yang dilihat oleh auditor.
Rekomendasi Hasil Audit
Menurut Veithzal Rivai (2008, h. 580) rekomendasi hasil audit
memuat temuan atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor, temuantemuan yang bersifat negatif biasanya dibuat dalam bentuk KDT (Kertas
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Data Temuan) oleh auditor untuk dijadikan laporan kepada institusi
auditor.
Kertas Data Temuan tersebut, setelah audit selesai perlu ada
tanggapan dari perusahaan yang diaudit, sehingga penyimpanganpenyimpangan yang ditemukan dapat dijelaskan apa yang menjadi
penyebabnya dan apa upaya dari perusahaan tersebut di masa yang akan
datang, agar penyimpangan-penyimpangan itu tidak terulang kembali.

HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengertian Hubungan Industrial
Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003, h. 189) Hubungan
Industrial Pancasila (HIP) adalah hubungan antara para pelaku dalam
proses produksi barang dan jasa (buruh, pengusaha dan pemerintah)
didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang
diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.
HIP sebagai wahana menuju ketenagaan kerja dan stabilitas sosial ekonomi
untuk pembangunan nasional.
Ciri-ciri HIP sebagai berikut :
1. HIP didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpinan
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam satu pengertian yang
utuh dan bulat.
2. HIP ialah hubugan perubahan yang secara keseluruhan dijiwai olah
kelima sila Pancasila yang berbunyi:
a. Suatu hubungan perubahan yang berdasarkan asas Ketuhanan
Yang Maha Esa, yaitu hubungan yang mngikuti dan meyakini
kinerja sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan sesama manusia.
b. Suatu hubungan perubahan yang berdasarkan kemanusiaan yang
adil dan beradab tidak menganggap buruh sekedar sebagai faktor
produksi, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan
martabatnya.
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c. Suatu hubungan perubahan yang di dalam dirinya mengandung
asas yang dapat mendorong ke arah persatuan Indonesia, tidak
membedakan golongan, perbedaan keyakinan, politik, paham,
aliran, agama, suku, maupun kelamin. Pada pooknya seluruh
orientasi ditunjukan pada kepentingan nasional.
d. Suatu hubungan perubahan yang berdasarkan atas prinsip
musyawarah untuk mencapai mufakat, berusaha menghilangkan
perbedaan-perbedaan dan mencari permasalahan-permasalahan ke
arah persetujuan antara buruh dan pengusaha. Pada pokoknya
menyakini bahwa setiap permasalahan perbedaan yang timbul
tidak diselesaikan dengan paksaan sepihak.
e. Suatu hubungan perubahan yang mendorong ke arah terciptanya
keahlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk itu seluruh
hasil upaya bangsa, khususnya di dalam pembangunan ekonomi
harus dapat dinikmati bersama secara serasi, seimbang, dan
merata. Serasi dan seimbang dalam arti,, bagian yang memadai
sesuai dengan fungsi dan prestasi para pelaku. Merata dalam arti
secara nasional meliputi seluruh daerah, secara vertikal meliputi
seluruh kelompok masyarakat.
3. HIP didasarkan atas suasana serta keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan antara pihak-pihak yang tersangkut dalam keseluruhan
proses produksi, yaitu buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat
umum.
4. HIP berpegang pula pada Tridharma di mana antara buruh, pengusaha,
dan pemerintah tercipta saling merasa ikut memiliki, memelihara,
mempertanyakan dan terus-menerus mawas diri, yang mengandung
asas partnership dan tanggung jawab bersama.
Asas-asas untuk mencapai tujuan sebagai berikut :
1. HIP di dalam mencapai tujuan mendasarkan diri pada asas-asas
pembangunan nasional.
2. HIP di dalam mencapai tujuan juga mendasarkan diri pada 3 asas kerja
sama.
a. Buruh dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman
seperjuangan dalam proses produksi yang berarti baik buruh
naupun pengusaha/pimpinan perusahaan wajib bekerja sama serta
bantu-membantu dalam kelancaran usaha dengan meningkatkan
kesejahteraan dan menaikan produksi.
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b. Buruh dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman
seperjuangan dalam keuntungan, yang berarti keuntungan yang
diterima perusahaan dinikmati bersama dengan bagian yang layak
dan serasi.
c. Buruh dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman
seperjuangan dalam mempertanggungjawabkan kepada :
a) Tuhan Yang Maha Esa
b) Bangsa dan negara
c) Masyarakat sekelilingnya
d) Buruh beserta keluarganya
e) Perusahaan temapat mereka bekerja

Tujuan Hubungan Industrial
Menurut Agus Sunyoto
(2008, h. 166) undang-undang
ketenagakerjaan masih digarap. Kita belum tahu kemana arahnya, namun
banyak sekali tantangan yang gagasan alternatifnya perlu diperhatikan.
Sebelum kita mempelajar apa dan bagaimana hasil godogan dari para wakil
rakyat, marilah sementara waktu kita pelajari saja “Hubungan Industrial
Pancasila”, yang saat ini sudah disebut dengan “Hubungan Industrial” saja.
Untuk meninjau hubungan perubahan Pancasila itu dalam
pelaksanaannya harus secara keseluruhan dijiwai oleh sila-sila pancasila
secara utuh dan adil. Sedang yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan
hubungan perburuhan Pancasila ialah hubungan tersebut harus mengemban
cita-cita Proklamasi Kemedekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus
1945 didalam pembangunan nasional mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pedamaian abadi dan
keadilan sosial, melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, dan
ketertiban kerja serta ketenagan usaha, meningkatkan produksi dan
meningkatkan kesejahteraan buruh serta derajatnya sesuai dengan martabat
manusia.
Untuk mencapai tujuan Hubungan Perburuhan Pancasila
tersebut, maka perlu tiga asas kerja sama seperti yang telah dijelaskan
tersebut diatas.
Untuk dapat menyelenggarakan kebijakan seperti diuraikan diatas,
mereka yang terkait dengan ketentuan tersebut harus diperhatikan sebagai
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari hubungan perburuhan
Pancasila, namun menunjukan sikap yang mencerminkan persatuan
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nasional, agar tercipta stabilitas nasional, semangat gotong royong, sifat
tenggang rasa dan pengadilan diri yang kuat.
Pemikiran dan tekad untuk menerapkan falsafat Pancasila telah
dicetuskan pada bulan Desember 1974 dalam wujud dicapainya suatu
kesempatan nasional oleh organisasi buruh, organisasi pengusaha, wakilwakil pemerintah, wakil dari kalangan universitas dan cendikiawan
lainnya, dalam suatu seminar nasional tentang hubugan perburuhan
pancasila. Dengan adanya ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan
Dan Pengamalan Pancasila, tekad untuk mengamalkan Pancasila dalam
kehidupan perburuhan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat.
Masalah yang dihadapi ialah bagaimana wujud pelaksanaan dari
Pancasila sesuai dengan P4 itu dapat dijabarkan ke dalam bidang
perburuhan. Untuk itu diperlukan upaya yang terus menerus agar
penjabaran itu dirimuskan dengan tepat, tahap demi tahap disempurnakan,
sehingga secara operasional mudah dilaksanakan. Jika kita definisikan,
maka perhatian hubungan perburuhan Pancasila adalah hubungan diantara
para pihak yang berkaitan dengan proses produksi baik mengenai barang
maupun jasa, yang dilandasi oleh atas nilai-nilai yang merupakan
manifestasi dari seluruh sila Pancasila dan undang-undang dasar 1945,
yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan
nasional Indonesia.
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BAB VIII
PERILAKU INDIVIDU, KELOMPOK DAN ORGANISASI

Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008:5)
manajer (manager) menyelesaikan tugas melalui individu lain. Mereka
membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur aktivitas
anak buahnya untuk mencapai tujuan. Manajer melakukan pekerjaan
mereka dalam suatu organisasi (organization), yaitu sebuah unit sosial
yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua individu atau lebih, dan
berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus guna mencapai satu
atau serangkaian tujuan bersama berdasarkan definisi tersebut, perusahaan
manufaktur dan jasa adalah organisasi, begitu pula dengan sekolah, rumah
sakit, gereja, unit militer, toko ritel, departemen polisi, serta agensi
pemerintah lokal, negara dan federal. Individu yang mengawasi aktivitas
individu lain yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dalam
organisasi adalah manajer (walaupun terkadang mereka disebut
administrator, khususnya dalam organisasi nirlaba).
Menurut Agus Sunyoto (2008, h.121) manajer menyelesaikan
tugasnya melalui karya dan karsa orang lain. Manajer membuat keputusan,
mengalokasikan sumber daya, serta memberi perngarahan dan pengawasan
terhadap pekerjaannya yang dilimpahkan kepada orang lain. Karena orang
lainlah yang harus mengerjakan tugas-tugasnya dalam suatu lingkungan
kerja, yaitu lingkungan organisasi.
Menurut Henry Fayol dalam Agus Suntoyo (2008, h.121) manajer
dalam hubungannya dengan tugas yang dilakukan oleh orang lain, selalu
mengerjakan tugas kepemimpinannya melalui fungsi-fungsi: perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap
setiap pekerjaan yang dilakukan atas namanya. Kelima konsep Fayol itu
kemudian dikembangkan dan dimodifikasi, menjadi empat fungsi
manajemen, yaitu fungsi (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3)
kepemimpinan, dan (4) pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Fungsi Perencanaan
Fungsi ini mencakup upaya mendefinisikan tujuan dari organisasi,
menyusun strategi untuk mencapai tujuan, dan menyusun tahap-tahap
program pelaksanaan, sehingga tindakan manajemen menjadi kegiatan
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yang terintegrasi dan terkoodinasi. Perencanaan menjadi rujukan bagi
pelaksana, agar apa yang dikerjakan tidak menyimpang dari tujuan.
2. Fungsi Pengorganisasian
Manajer juga bertanggung jawab terhadap upaya menyusun organisasi
termasuk upaya merinci tugas yang harus diselesaikan orang lain, siapa
yang ditugaskan untuk pekerjaan itu, bagaimana tugas-tugas itu
dikelompokkan, kepada siapa pelaksana harus bertanggung jawab, dan
di mana letak dari simpul (organisasi) yang berwenang membuat
keputusan.
3. Fungsi Kepemimpinan
Organisasi terdiri atas orang-orang. Karena itu bagi mereka, yaitu yang
melaksanakan tugas atas nama kita, pekerjaannya harus diarahkan dan
dikoordinasikan. Fungsi itu terdiri atas tugas (1) memberi motivasi, (2)
mengarahkan setiap kegiatan, (3) memilih dan menggunakan saluran
dan cara berkomunikasi yang terbaik, dan (4) menyelesaikan setiap
perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian antar petugas pelaksana, agar
tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu jalannya pekerjaan.
4. Fungsi pengawasan
Sesudah tujuan organisasi dirumuskan, rencana disusun, struktur
organisasi ditetapkan, dan orang-orang direkrut, dilatih, dan
dimotivasi, masih mungkin terjadi penyimpangan pekerjaan yang tidak
sesuai dengan harapan. manajer harus melakukan fungsi pengawasan,
yang pada intinya terdiri dari kegiatan memonitor, membandingkan
apa yang terjadi dengan yang tercantum dalam rencana, dan kemudian
jika terjadi penyimpangan meluruskannya kembali, sehingga sesuai
dengan rencana.
Peran Manajer Menurut Mintzberg
1. Peran Interpersonal
Manajer dapat berperan sebagai tokoh dan pimpinan yang mampu
memberikan dorongan dan motivasi kepada karyawan. Peran lainnya
yang juga sangat penting adalah sebagai jembatan penghubung untuk
menyalurkan informasi yang telah diolah. Informasi itu sangat
diperlukan dalam pelaksanaan tugas karyawan sehari-hari.
2. Peran Informasi
Manajer memperoleh informasi dari lingkungan luar organisasi,
melalui kontak dengan pihak lain atau dari media masa, menyalurkan
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informasi itu kepada pihak-pihak yang memerlukan, dan bertindak
sebagai juru bicara yang membawa informasi (sumber pembaharuan
dan perubahan) itu ke dalam organisasi.
3. Peran Keputusan
Manajer berperan dalam menyelesaikan kemelut yang mungkin terjadi.
Manajer juga menjadi penentu alokasi sumber daya, dan manajer juga
dapat bertindak sebagai negisiator.
Keterampilan Manajer
Manajer dalam menjalankan fungsinya dan perannya, harus mempunyai:
1. Keterampilan teknis
Kemampuan menerapkan pengetahuan yang khusus atau yang
tersepesialisasi. Keterampilan teknis dapat diperoleh pada waktu
melakukan tugas, dan karenanya kemampuan teknis ini bisa saja
diperoleh pada kurun waktu seseorang bekerja.
2. Keterampilan hubungan antar manusia, humaniora
Kemampuan seseorang bekerja berkelompok, bersama-sama dengan
orang lain, dan mendorong atau memotivasi orang lain, baik secara
perseorangan maupun secara berkelompok.
3. Keterampilan konseptual
Kemampuan berfikir untuk membuat analisis atau diagnosis dari
situasi yang kompleks, sehingga akhirnya setiap persoalan yang timbul
dapat diselesaikan dengan baik, dengan memperhatikan faktor-faktor
yang terkait.
Kegaiatan Manajerial (Menurut Luthans)
1. Kegiatan tradisional
Kegiatan secara tradisional selalu dituntut untuk dilaksanakan oleh
seorang manajer, seperti kegiatan melaksanakan keempat fungsi dan
pengambilan keputusan.
2. Kegiatan komunikasi
Pertukaran informasi antara atasan dan bawahan, antara pimpinan
dengan pihak luar, antara sesama pimpinan, antara sesama bawaha, dan
kegiatan melaksanakan tugas rutin administrasi khususnya suratmenysurat dan pelaporan (termasuk menyimak laporan).
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Dasar Tugas Manajer
Menurut Agus Sunyoto (2008, h.124) dasar tugas dan peran
manajer itu adalah perilaku yang diharapkan diperlihatkan oleh seorang
manajer dalam organisasi untuk meraih suksesnya organisasi, dalam hal ini
untuk bisnisnya. Kepada seorang manajer mungkin akan jauh lebih mudah
menyakinkannya, karana motif memimpin organisasinya supaya sukses,
cukup besar. Namun bagaimana meyakinkan bawahannya? Tentu tidaklah
semudah itu. Motif inilah yang menyadarkan kita bahwa untuk mencapai
suatu team yang dinamika di dalam organisasi, diperlukan pengetahuan
mengenai prilaku manusia sebagai dasar kita untuk menerapkan kebijakan
yang sesuai dengan jiwa dan karakternya manusia.
PERILAKU INDIVIDU
Menurut Robbins, Stephen P. (2006, h. 47) Faktor-faktor yang
mudah didefinisikan dan tersedia; data yang dapat diperoleh, pada sebagian
besar, semata-mata dari informasi yang tersedia dalam berkas personlaia
seorang karyawan. Berupa faktor-faktor apakah itu? Karakteristik yang
jelas adalah usia, jenis kelamin, status kawin, banyaknya tanggungan, dan
masa kerja dalam organisasi. Untunglah, terdapat cukup banyak penelitian
yang telah secara spesifik menganalisis banyak dari karakteristikkarakteristik biografis ini.

1. Usia
Hubungan antara usia kinerja pekerjaan kemungkinan adalah isu
yang semakin penting dalam dekade mendatang. Mengapa? Sekurangkurangnya karena tiga alasan. Pertama, terdapat keyakinan meluas bahwa
kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Tak peduli apakah itu benar
atau tidak, banyak orang yang meyakininya dan bertindak atas dasar
keyakinan itu. Kedua adalah realita bahwa angkatan kerja telah menua.
Misalnya, pekerja berusia 55 tahun dan yang lebih tua merupakan sektor
yang berkembang paling cepat dari angkatan kerja dewasa ini. Alasan
ketiga adalah perundang-undangan Amerika yang beru-baru ini
menyatakan bahwa, dengan maksud dan tujuan apa pun, melarang perintah
pensiun. Sebagian besar pekerja dewasa ini tidak lagi harus pensiun pada
usaia 70 tahun.
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Ada persepsi terhadap pekerja yang sudah tua? Bukti menunjukan
bahwa para majikan mempunyai perasaan yang campur aduk. Mereka
melihat sejumlah kualitas positif yang dibawa orang tua kedalam pekerjaan
mereka: khususnya, pengalaman, pertimbangan, etika kerja yang kuat, dan
komitmen terhadap mutu. Namun pekerja-pekerja tua juga dianggap
kurang luwes dan menolak teknologi baru. Dan pada suatu saat ketika
organisasi mencari individu-individu yang dapat menyesauaikan diri dan
terbuka terhadap perubahan, hal-hal negatif yang terkait dengan usia jelas
mengganjal dalam seleksi awal atas karyawan tua dan meningkatkan
kemungkinan bahwa mereka akan dibiarkan pergi selama perampingan
organisasi. Dampak apakah yang sebenarnya ditimbulkan oleh usia pada
pengunduran diri, ketidakhadiran, produktivitas dan kepuasan?
Semakin tua Anda, maka akan semakin kecil kemungkinan Anda
berhenti dari pekerjaan. Itulah kesimpulan yang sering kali ditarik
berdasarkan studi-studi mengenai hubungan antara usia dan pengunduran
diri karyawan. Tentu saja kesimpulan ini tidak terlalu mengejutkan. Namun
makin tuanya para pekerja, makin sedikit peluang pekerjaan alternatif bagi
mereka. Di samping itu, pekerja yang paling tua berkemungkinan kecil
untuk berhenti karena masa kerja mereka yang lebih panjang cenderung
memberikan tingkat upah yang lebih tinggi kepada mereka, liburan
ditanggung perusahaan yang lebih panjang, dan tunjangan pensiun yang
lebih menarik.
2. Jenis kelamin
Sedikit isu yang memunculkan lebih banyak perdebatan,
kesalahpahaman, dan pendapat-pendapat tanpa tidak berdasar
dibandingkan dengan apakah kinerja wanita sama dengan kinerja pria
ketika bekerja.
Bukti menujukkan bahwa tempat terbaik untuk memulai adalah
dengan pengakuan bahwa terdapat hanya sedikit, jika ada, perbedaan
penting antara pria dan wanita yang akan yang akan mempengaruhi kinerja
kerja mereka. Misalnya, tidak terdapat perbedaan yang konsisten pada pria
dan wanita dalam hal kemampuan memecahkan masalah, keterampilan
analisis, pendorong persaingan, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan
belajar.
Satu isu yang tampaknya membedakan dalam hal jenis kelamin,
khususnya saat karyawan mempunyai anak-anak pra-sekolah, adalah
pemilihan jadual kerja. Ibu-ibu yang bekerja berkemungkinan lebih besar
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untuk memilih pekerjaan paruh waktu, jadwal kerja yang fleksibel, dan
menyelesaikan pekerjaan kantor di rumah agar bisa memenuhi tanggung
jawab mereka terhadap keluarga.
Tetapi bagaiman dengan tingkat keabsenan/ketidakhadiran dan
pengunduran diri karyawan? Apakah wanita merupakan wanita merupakan
yang kurang stabil dibandingkan pria? Pertama, mengenai masalah tingkat
pengunduran diri karyawan, bukti menunjukan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang mencolok dalam hal itu. Tingkat pengunduran wanita sama
dengan pria. Akan tetapi penelitian tentang keabsena, secara konsisten
menunjukan bahwa wanita memiliki tingkat keabsenan yang lebih tinggi
dibanding pria. Penjelasan yang paling logis untuk temuan ini adalah riset
ini dilakukan di Amerika Utara, dan Budaya Amerika Utara secara historis
menempatkan tanggung jawab rumah tangga dan keluarga para wanita.
3. Status perkawinan
Perkawinan menurut tanggung jawab lebih besar yang mungkin
membuat pekerjaan tetap lebih berharga dan penting. Tetapi pertanyaan
tentang alasannya tidaklah jelas. Sangatlah mungkin karyawan yang tekun
dan puas berkemungkinan lebih besar untuk menikah. Satu hasil lain dari
isu ini adalah bahwa penelitian belum menelaah status-status lain
disamping bujangan atau menikah. Apakah status cerai atau duda/janda
berdampak pada kinerja dan kepuasan karyawan? Bagaimana dengan
pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah? Pertanyaan-pertanyaan ini
memerlukan penyelidikan.
4. Masa kerja
Riset menghubungkan masa kerja dengan keabsenan sangatlah
tegas. Secara konsisten penelitian-penelitian menunjukan bahwa senioritas
berkaitan negatif dengan absen. Faktanya, dalam hal frekuensi keabsenan
maupun dalam total hari yang hilang pada saat bekerja, masa kerja
merupakan variabel penjelas tunggal yang paling penting.
Masa kerja juga merupakan variabel yang penting dalam
menjelaskan tingkat pengunduran diri karyawan. Semakin lama seseorang
berada dalam pekerjaan, semakin kecil kemungkinan ia akan
mengundurkan diri. Lagi pula, konsisten dengan penelitian yang
menunjukan bahwa perilaku masa lalu merupakan indikator peramalan
terbaik untuk memperkirakan perilaku masa depan, bukti menunjukan
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bahwa masa kerja pekerjaan terdahulu dari seorang karyawan merupakan
indikator perkiraan yang ampuh atas pengunduran diri karyawan di masa
mendatang.
Bukti tersebut menunjukkan bahwa masa kerja dan kepuasan
saling berkaitan positif. Mendatang, ketika usia dalam masa kerja
diperlakukan secara terpisah, tampaknya masa kerja akan menjadi
indikator perkiraan yang lebih konsisten dan mantap atas kepuasan kerja
daripada usia kronologis.
Kemampuan
Menurut Robbins, Stephen P. (2006, h. 52) kemampuan merujuk
ke kapasitas individu utnuk menunjukan berbagai tugas dalam pekrjaan
tertentu. Itukah penilainan tentang apa yang dapat dilakukan seseorang.
Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya tersusun dari dua
faktor kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
1. Kemampuan Intelektual
Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan
untuk menjalankan kegiatan mental. Tes IQ misalnya, dirancang untuk
memastikan kemampuan umum seseorang. Demikian juga tes saringan
masuk universitas yang poputar seperti SAT dan ACT serta tes masuk
pascasarjana dalam bidang bisnis (GMAT), dalam ilmu hukum (LSAT),
dan dalam kedokteran (MCAT). Tujuan dimensi yang paling sering dikutip
yang membentuk kemampuan intelektual adalah kemahiran berhitung,
pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran
deduktif, visualisasi ruang, dan daya ingat.
3. Kemampuan fisik
Pada derajat yang sama dengan kemampuan intelektual dalam
memainkan peran yang lebih besar dalam pekerjaan kompleks yang
menuntut persyaratan pemrosesan informasi, kemampuan fisik khusus
bermakna penting bagi keberhasilan dan yang lebih standar. Misalnya,
pekerjaan yang keberhasilannya menuntut stamina, kecekatan fisik,
kekuatan tungkai, atau bakat-bakat serupa menuntut manajemen untuk
mengenali kemampuan fisik seorang karyawan.
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4. Kesesuaian Pekerjaan dengan Kemampaun
Kemampuan intelelektual atau fisik khusus yang diperlukan untuk
kinerja pekerjaan yang memadai pada pekerjaan itu. Jadi, misalnya, pilot
pesawat terbang memerlukan kemampuan visualisasi-ruang yang kuat;
penjaga keselamatan pantai memerlukan baik visualisasi-ruang yang kuat
maupun koordinasi tubuh; eksekutif senior memerlukan kemampuan
verbal; pekerja konsultasi bangunan-tinggi memerlukan keseimbangan; dan
wartawan yang berkemampuan penalaran lemah kemungkinan besar akan
kesulitan memenuhi standar kinerja pekerjaan minimum. Mengarahkan
perhatian pada hanya kemampuan karyawan atau persyaratan kemampuan
dari pekerjaan itu mengabaikan kenyataan bahwa kinerja karyawan
bergantung pada interaksi dari keduanya.
Pembelajaran
Definisi seorang psikolog jauh lebih luas daripada pandangan
orang awam bahwa “pembelajaran adalah apa yang kita lakukan ketika
bersekolah.” Dalam kenyataannya, masing-masing dari kita tiada hentinya
pergi “ke sekolah.” Pembelajaran terjadi pada setiap saat. Oleh karena itu
definisi secara umum dapat diterima atas pembelajaran adalah setiap
perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari
pengalaman. Ironisnya, kita dapat mengatakan bahwa perubahanperubahan perilaku menunjukan bahwa pembelajaran merupakan
perubahan perilaku.
Jelas, definisi terdahulu mengemukakan bahwa kita tidak pernah
menyaksikan seseorang belajar “belajar.” Kita dapat melihat perubahanperubahan berlangsung, tetapi tidak melihat pembelajaran itu sendiri.
Konsep itu teoritis, oleh karena itu, tidak dapat diamati secara langsung.
1. Teori Pembelajaran
Tiga teori dikemukakan untuk menjelaskan proses itu yang
dengannya kita mengenali pola-pola perilaku. Teori-teori tersebut adalah
pengkondisian klasik (classical conditioning), pengkondisian operan
(oprant conditioning), dan pembelajaran sosial (social learning).
a. Pengkondisian klasik
Tipe pengkondisian yang didalamnya individu menanggapi sejumlah
perangsang yang tidak secara biasa menghasilkan tanggapan semacam
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itu. Mempelajari respon terkondisi melibatkan pembinaan ikatan antara
rangsangan terkondisi dan rangsangan tak terkondisi. Dengan
menggunakan rangsangan yang berperasaan, satu memaksa dan yang
lain netral, rangsangan yang netral menjadi rangsangan terkondisi dan
kemudian meneruskan sifat-sifat rangsangan tak terkondisi.
b. Pengkondisian Operan
Pengorganisasian operan merupakan tipe pengkondisian yang
didalamnya perilaku sukarela yang diharapkan membutuhkan hadiah
atau mencegah hukuman. Orang berlajar berperilaku untuk
mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu
yang tidak mereka inginkan. Perilaku operan berarti perilaku yang
sukarela atau yang dipelajari sebagai lawan dari perilaku refleksif atau
tak dipelajari. Kecenderungan untuk mengulangi perilaku semacam itu
dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi perilaku tersebut. Oleh
karena itu, penguatan mengukuhkan perilaku tertentu dan
meningkatkan kemungkinan perilaku itu akan diulangi.
5. Pembelajaran Sosial
Pembelajaran sosial merupakan perpanjangan dari pengkondisian
operant– yakni, teori itu mengasumsikan perilaku sebagai fungsi dari
frekuensi -teori itu juga mengakui eksistensi pembelajaran
observasional dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Orangorang menanggapi cara mereka membuat persepsi dan mendefinisikan
konsekuensi-konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu sendiri.
Pengaruh model merupakan inti pandangan pembelajaran sosial. Telah
ditentukan temapt proses yang menentukan pengaruh model para
individu.

PERILAKU KELOMPOK
Menurut Robbins, Stephen P. (2006, h. 303),
kelompok
didefinisikan sebagai dua individu atau lebih, yang berinteraksi dan saling
bergantung, yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok
dapat bersifat formal maupun informal. Kelompok formal adalah kelompok
yang diterapkan berdasarkan struktur organisasi, dengan penugasan kerja
yang sudah ditentukan. Dalam kelompok formal, perilaku-perilaku yang
harus ditunjukan dalam kelompok ini ditentukan oleh dan diarahkan ke
sasaran organisasi. Enam anggota awak pesawat merupakan contoh
kelompok formal. Kelompok informal adalah persekutuan yang tidak
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terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara organisasi. Kelompok
ini terbentuk secara alamiah dalam suasana kerja yang muncul sebagai
tanggapan terjadap kebutuhan akan kontak sosial. Tiga karyawan dari
departemen berbeda yang secara teratur makan siang bersama merupakan
contoh keompok informal.
Kondisi Eksternal yang Dipaksakan ke Kelompok
Untuk mulai memahami perilaku kelompok kerja, perlu
memandangnya sebagai substansi yang tertanam ke dalam sistem yang
lebih besar. Kelompok kerja tidak muncul dalam isolasi. Dia merupakan
bagian dari organisasi yang lebih besar. Tim riset di Divisi Plastik Dow,
misalnya, harus hidup dalam aturan-aturan dan kebijakan yang
diberlakukan oleh kantor pusat divisi itu dan kantor-kantor korporasi Dow.
Jadi semua kelompok kerja dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang
dipaksakan dari luar. Kondisi-kondisi eksternal ini mencakup strategi
keseluruhan organisasi, struktur wewenag, peraturan formal, sumber daya,
proses seleksi karyawan, evaluasi kerja dan sistem imbalan, budaya, dan
tatanan kerja fisik.
Gambar 8.1. Model Perilaku Kelompok
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Sebagian besar potensi tingkat kinerja kelompok bergantung pada
sumber daya yang dibawa masing-masing anggota ke kelompok. Dalam
bagian ini, kita melihat dua sumber daya yang telah menerima paling besar,
yaitu kemampuan dan karakteristik keperibadian.
1. Pengetahuan, keterampilan dan kemampuan
Sebagian kinerja kelompok dapat diperkirakan dengan menilai
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masing-masing anggota.
Tentu, kadang kita baca berita mengenai tim atletik yang dibentuk dari
pemain-pemain biasa yang karena pelatihan yang bagus sekali, tekad
dan kerja tim yang cermat, mampu mengalahkan kelompok pemain
yang jauh lebih berbakat. Tetapi kasus semacam itu dimunculkan
sebagai berita karena merupakan penyimpangan.
Tinjauan terhadap bukti telah menemukan bahwa keterapmilan
hubungan antarpersonal secara konsisten muncul sebagai hal yang
penting bagi kinerja tinggi kelompok kerja. Semua ini mencakup
manajemen konflik dan resolusinya, pemecahan masalah kolaboratif,
dan komunikasi. Sebagai contoh, para anggota harus mampu mengenal
jenis dan sumber konflik yang melanda kelompok dan
mengimplementasikan strategi resolusi konflik yang tepat, untuk
mengidentifikasi situasi-situasi yang menuntut pemecahan masalah
kelompok secara partisipatif dan memanfaatkan tingkat dan jenis
partisipatif secara tepat, dan untuk mendengar tanpa melakukan
penilaian setara menggunakan secara tepat teknik pendengaran aktif.
2. Karakteristik kepribadian
Ada banyak riset tentang hubungan antara ciri kepribadian, dan sikap
beserta perilaku kelompok. Kesimpulan umumnya adalah bahwa ciri
yang cenderung mempunyai konotasi positif dalam budaya kita akan
cenderung berhubungan secara positif dengan produktifitas, semangat,
dan kohesifan kelompok. Ini mencakup ciri-ciri seperti misalnya
kemahiran bergaul (sosiabilitas), inisiatif, keterbukaan, dan kelenturan.
Karekteristik yang dievasluasi secara negatif seperti misalnya
otorititarisme, dominasi, dan ketidakkonvensionalan cenderung
berhubungan secara negatif dengan dengan variabel-variabel
bergantung. Ciri-ciri keperibadian ini berdampak pada kinerja
kelompok yang sangat mempengaruhi cara individu itu berinteraksi
dengan anggota kelompok yang lain.
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Struktur kelompok
Kelompok kerja bukanlah gerombolan yang tidak terorganisasi.
Mereka mempunyai struktur membentuk perilaku anggotanya dan
memungkinkan untuk menjelaskan dan meramalkan sebagaian besar
perilaku individu di dalam kelompok maupun kinerja kelompok itu sendiri.
Variabel struktur ini adalah kepemimpinan formal, peran, status kelompok,
ukuran kelompok, komposisi kelompok, dan tingkat kohesivitas (keeratan)
kelompok.

Proses Kelompok
Mengapa proses penting untuk memahahi perilaku kerja? Salah datu cara
untuk menjawab pertanyaan ini adalah kembali ke topik mengenai
kemalasan sosial (social loafing). Kita jumpai bahwa 1+1+1 tidak
seharusnya sama dengan 3. Dalam tugas-tugas kelompok di mana
sumbangan tiap anggota tidak tampak dengan jelas, ada kecenderungan
bagi individu untuk mengurangi upaya mereka. Dengan kata lain,
kemalasan sosial melukiskan derugian juga dapat menghasilkan hasil yang
positif. Yaitu, kelompok dapat menciptakan output yang lebih besar
daripada jumlah input-nya.
Sinergi adalah istilah yang digunakan dalam biologi yang mengacu ke
tindakan dua atau lebih substansi (zat) yang menghasilkan dampak atau
efek yang berbeda dari penjumlahan masing-masing substansi itu. Kita
dapat menggunakan konsep itu untuk memahami proses kelompok dengan
lebih baik.
Gambar 8.2. Dampak dari Proses Kelompok
Keefektifan +
kelompok
potensial

KeuntunganProses

Kerugian=
Proses

Sumber : Stephen P.Robbins (2006,h.330)
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Tugas-tugas Kelompok
Tugas dapat dijeneralisasikan sebagai hal yang sederhana atau
rumit. Tugas rumit adalah tugas yang cenderung baru atau tak rutin. Tugas
sederhana adalah tugas rutin dan terbaku. Kami akan memberikan hipotesis
bahwa makin rumit tugas itu, makin banyak kelompok itu mendapatkan
manfaat dari diskusi antara anggota-anggotanya mengenai metode kerja
alternatif. Jika tugas itu sederhana, anggota kelompok tidak perlu
membahas alternatif-alternatif semacam itu. Mereka dapat mengandalkan
pada prosedur operasi yang baku untuk mengerjakan tugas itu. Sama
halnya pula, jika interdependensi itu tinggi diantara tugas-tugas yang harus
dilakukan oleh para anggota kelompok, mereka memerlukan lebih banyak
interaksi.
Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan tingkat konflik
minimum seharusnya lebih relevan dengan kinerja kelompok bila tugas itu
interdependensi. Kesimpulan dari konsisten dengan apa yang kita ketahui
mengenai kapasitas pemrosesan informasi dan ketidakpastian. Tugas yang
mempunyai ketidakpastian yang tinggi yaitu tugas yang rumit dengan
interdependen menuntut lebih banyak pemrosesan informasi. Selanjutnya
ini menyebabkan pemrosesan kelompok menjadi lebih penting. Jadi hanya
karena kelompok dicairkan oleh komunikasi yang buruk, kepemimpinan
yang lemah, tingkat konflik yang tinggi dan semacamnya, namun tidak
harus berarti kinerjanya akan rendah. Jika proses kelompok sederhana dan
tidak banyak menuntut interdependensi di antara anggota-anggotanya,
kelompok itu masih mungkin efektif.

PERILAKU ORGANISASI
Menurut Agus Sunyoto (2008, h. 124), Perilaku Organisasi (PO)
adalah bidang studi yang meneliti dampak dari pengaruh perorangan di
dalam kelompok, pengaruh kelompok itu sendiri terhadap perorangan serta
terhadap kelompoknya, dan struktur dari kelompok terhadap prilaku di
dalam organisasi. Banyak penelitian yang dilakukan mengenai
beroperasinya kelompok, dan karena itu tujuan utama dari kita mempelajari
prilaku organisasi adalah penerapan dari hasil penelitian itu kepada
peningkatan efektivitas organisasi melalui tindakan manajemen terarah
kepada para pelaku organisasi. Pada definisi ini ada dua hal penting, yang
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selalu harus kita perhatikan pada waktu kita mempelajari perlaku
organsasi:
1. Prilaku Organisasi mempelajari perilaku orang, dimulai dari prilaku
individu, kemudian prilaku individu dalam kelompok, dan perilaku
kelompok dalam suatu struktur organisasi. Akhirnya yang ingin kita
lihat, bagaimana orang-orang itu berperilaku dalam organsiasi.
Mengapa? Karena, sumbangan prilaku mereka kepada kinerja
organisasi sangat besar. MSDM, melihat perilaku mereka secara
individu, perilaku mereka dalam kelompok, dan perilaku mereka dalam
organisasi adalah dalam rangka pembinaannya, pembinaan SDM.
2. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian mengenai individu,
kelompok dan dalam organisasi, atau struktur, diusahakan agar
diterapkan pada waktu manajemen memimpin orang-orang di dalam
organisasi, agar organisasi menjadi lebih efektif.
.
Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2003, h. 10)
Perilaku Organisasi (PO) adalah bidang kajian interdisipliner untuk
memahami dan mengatur sumber daya manusia di tempat kerja yang lebih
baik. Melihat dari definisinya, perilaku organisasi berorientasi baik pada
penelitian maupun aplikasi. Tiga tingkatan analisis pada perilaku
organisasi adalah individu, kelopok dan organisasi. Perilaku organisasi
mencakup disiplin ilmu yang beraneka ragam, termasuk psikologi,
manajemen, sosiologi, teori organisasi, psikologi sosial, statistik,
antropologi, teori sistem umum, ekonomi, teknologi informasi,
pengetahuan politik, konsultasi kerja, manajermen stres pada manusia,
psikometrik, ergonomik, teori kepuasan, dan etika. Hal ini telah
menghasilkan banyak pendangan dan teori yang saling bersaing tentang
perilaku kerja manusia. Sejak pertengahan tahun 1980, seorang peneliti
telah mengidentifikasikan 110 teori yang berbeda tentang perilaku yang
berhubungan dengan bidang perilaku organisasi.
Perilaku Organisasi (PO) adalah sebuah kerangka akademis.
Dengan pengecualian posisi untuk bidang pendidikan/penelitian. perilaku
organisasi bukanlan kategori pekerjaan sehari-hari seperti akuntansi,
pemasaran, atau keuangan. Orang yang mempelajari perilaku organisasi
tidak selalu harus mendapatkan pekerjaan di bidang perilaku organisasi
dengan sendirinya. Kenyataan inilah yang merendahkan perilaku organisasi
atau mengurangi pentingnya dalam manajemen organisasi yang efektif.
Perilaku organisasi adalah sebuah disipin horizontal yang mengkaji setiap
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kategori pekerjaan, fungsi usaha dan keahlian profesional. Setiap orang
yang berencana untuk bekerja dalam organisasi yang besar maupun kecil,
milik pemerintah maupun swasta, harus mempelajari perilaku organisasi.
Sebuah pandangan historis mengenai kajian tentang orang dalam
bekerja membantu kita dalam mempelajari perilaku organisasi. Menurut
seorang ahli sejarah manajemen, hal ini penting karena: Pandangan historis
adalah kajian tentang sebuah subjek dalam melihat tahap awal dan evaluasi
selanjutnya. Pandangan historis berbeda dengan sejarah karena tujaun dari
pandangan historis adalah untuk mempertajam penglihatan seseoang pada
masa sekarang, bukan pada masa lalu.
Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008, h. 5)
Perilaku Organisasi adalah sebuah bidang studi, berarti bahwa PO adalah
sebuah bidang keahlian khusus untuk mempunyai pokok ilmu pengetahuan
yang umum. Apakah yang diajarkan? PO mengajarkan tiga faktor penentu
perilaku dalam organisasi: individu, kelompok dan struktur. Selain itu, PO
menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh tentang individu, kelompok,
dan pengaruh dari struktur terhadap perilaku untuk membuat organisasi
bekerja secara lebih efektif.
PO terkait dengan studi mengenai apa yang dilakuan individu
dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi
kinerja perusahaan. Karena PO sangat berhubungan dengan situasi-situasi
yang berkaitan dengan pekerjaan. Seharusnya tidak terkejut untuk
menemukan bahwa hal ini menekankan perilaku yang bersangkutan dengan
pekerjaan, kerja, ketidakhadiran, perputaran karyawan, produktivitas,
kinerja manusia, dan manajemen.
Terdapat semakin banyak persetujuan terkait komponen atau topik
yang membentuk PO. Meski masih terdapat perdebatan serius mengenai
relatif pentingnya komponen-komponen tersebut, terdapat kesepakatan
umum bahwa PO mencakup topik inti dari motivasi, perilaku dan kekuatan
pimpinan, komunikasi antarpersonal, struktur dan proses kelompok,
pembelajaran, persepsi dan pengembangan sikap, proses perubahan,
konflik, rancangan kerja, dan stres kerja.
Menurut Robbins, Stephen P. (2006,h. 10), Perilaku Organisasi
(sering disingkat dengan OB) adalah suatu bidang studi yang mempelajari
dalam perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organsasi
dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi

179

perbaikan efektivitas organisasi. Karena definisi ini panjang, maka mari
kita pecah-pecah.
Perilaku organisasi adalah satu bidang studi. Pernyataan ini berarti
OB merupakan bidang keahlian yang terpisah dari bidang pengetahuan
umum. Apa yang dipelajari? OB mempelajari tiga determinan perilaku
dalam organisasi: individu, kelompok dan struktur. Di samping itu, OB
menerpakan pengetahuan yang didapatkan tentang dampak individu,
kelompok, dan struktur pada perilaku agar organisasi berjalan lebih efektif.
Untuk meringkas definisi ini, OB terkait dengan studi terhadap apa
yang dilakukan orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku tersebut
mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Dan karena OB secara khusus
mengamati keadaan yang terkait ketenagakerjaan, hendaknya Anda tidak
terkejut billa mendapati OB menekankan pada perilaku yang terkait dengan
pekerjaan, kerja, keabsenan, pengunduran diri karyawan, produktivitas,
kinerja manusia, dan manajemen.
Perilaku umumnya dapat diperkirakan bagaimana orang tersebut
menyikapi situasi dan apa yang penting baginya. Meski perilaku seseorang
mungkin tampak tidak rasional bagi orang lain, terdapat alasan untuk
meyakini bahwa perilaku tersebut biasanya dimaksudkan agar rasional dan
dianggap rasional oleh mereka. Seorang pengamat itu tidak mempunyai
infornasi yang sama atau tidak menyikapi lingkungan dengan cara yang
sama.
Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku terapan yang
dibangun dengan dukungan sejumlah disiplin perilaku. Bidang-bidang
yang menonjol adalah psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi,
dan ilmu politik. Kontribusi terutama terdapat pada analisis tingkat
individu atau mikro, sementara keempat disiplin lainnya meyumbangkan
pada pemehaman kita terhadap konsep-konsep makro seperti proses
kelompok dan organisasi.
Penerapan Pada MSDM: Variabel Independen
Menurut Agus Sunyoto (hal.130) apa yang menjadi penentu
(determinan) dari keempat variabel yang dependen tersebut?
Variabel independen (variabel bebas) :
1. Variabel pada Tingkat Individual
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Karyawan memasuki organisasi perusahaan dengan latar belakang
yang berbeda-beda. Sifat mereka sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat
biografik, yang telah terbina sejak mereka masih muda. Sifat tersebut
berpengaruh besar terhadap prilaku sesudah mereka itu memasuki
organisasi. Sifat-sifat biografik adalah usia, jenis kelamin, status
perkawinan, sifat-sifat pribadi, nilai serta sikap, dan tingkat
kemampuan perorangan. Sifat-sifat ini tidak bisa terurai begitu saja,
dan berfungsi secara utuh ketika mereka memasuki organisasi. Sifat
biografik yang penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah (1)
keperibadian, (2) nilai dan sikap, (3) kemampuan. Demikian juga
pengaruh latar belakang kepada perilaku karyawan sangat besar antara
lain terhadap persepsi, motivasi dan proses pembelajaran. Ketiganya
(persepsi, motivasi dan proses pembelajaran) kemudian berdampak
kuat terhadap cara karyawan itu mengambil keputusan dalam
menghadapi persoalan organisasional.
2. Variabel pada Tingkat Kelompok
Perilaku orang-orang dalam kelompok bukan sekedar penjumlahan
agregatif perilaku individu-individunya, namun lebih kompleks dari
sekedar penjumlahan. Perilaku individualpun akan berbeda-beda jika
seseorang atau individu berbeda di dalam suatu kelompok. Lebih-lebih
jika berada pada kelompok yang berlain-lainan. Individu di dalam
kelompok dipengaruhi oleh pola perilaku yang diharapkan sesudah
individu itu memasuki kelompok, apa yang oleh kelompoknya itu
dianggap prilaku yang dapat diteima sebagai standar kelompoknya itu,
dan oleh tingkat sejumlah mana setiap anggota kelompok itu tertarik
satu sama lain. Demikian juga terlihat pengarah dari: pola komunikasi,
pengambilan keputusan kelompok, gaya kepemimpinan, kekuasaan
serta politik, hubungan antar kelompok dan konflik di dalam
kelompok.
3. Variabel pada Tingkat Organisasi
Pemahaman PO akan lebih jelas jika kita rumuskan struktur yang
formal pada perilaku individu dan kelompok. Seperti juga kelompok,
yang lebih dari sekedar jumlah dar individu-individu yang membentuk
kelompok itu, organisasipun bukan sekedar jumlah dari kelompoknya
sebagai anggota. Pada sistem organisasi kerja (stress) dan budaya
organisasi, terhadap prilaku organisasi sangat besar.
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Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008, h. 36)
variabel dependen (dependent variable) adalah faktor utama yang ingin
Anda jelaskan atau prediksikan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain.
Apa saja variabel dependen yang utama dalam PO? Menurut sejarah, para
cenderung menekankan produktifitas, ketdakhadiran, peraturan karyawan,
dan kepuasan pekerjaan. Baru-baru ini, dua variabel lain-perilaku
menyimpang di tempat kerja dan perilaku kewagaan organisasional -telah
ditambahkan daftar ini.
Produktivitas
Suatu organisasi dikatakan produktif bila mencapai tujuantujuannya dan melakukannya dengan cara mengubah masukan menjadi
hasil dengan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, produktivitas
(produktivity) mengimplikasikan sebuah persoalan untuk efektivitas
(effectiveness) maupun efisiensi (efficiency). Salah satu persoalan utama
PO adalah produktivitas. Berikutnya kita akan membahas faktor-faktor
yang akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi individu, kelompok dan
organisasi secara keseluruhan.
Mangkir
Mangkir (absenteeism) dedefinisikan sebagai ketidakhadiran di
kantor tanpa izin. Mangkir merupakan kerugian dan gangguan yang sangat
besar bagi para pemberi kerja. sulit bagi organisasi untuk beroperasi
dengan lancar dan mencapai tujuan-tujuannya apabila karyawan mangkir.
Arus kerja terganggu dan acap kali keputusan-keputusan penting harus
ditunda. Dalam organisasi yang sangat mengandalkan produksi lini
perakitan, ketidakhadiran lebih daripada sebuah gangguan; mengakibatkan
pengurangan drastis dalam kualitas hasil, dan dalam beberapa kasus
menyebabkan penutupan menyeluruh fasilitas produksi. Tetapi, tingkat
ketidakhadiran di luar batas normal dalam organisasi mana pun memiliki
pengaruh langsung terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi tersebut.
Perputaran Karyawan
Perputaran karyawan (employee turnover) adalah pengunduran diri
permanen secara sukarela maupun tidak sukarela dari suatu organisasi.
Angka perputaran karyawan yang tinggi mengakibatkan bengkaknya biaya
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perekrutan, seleksi, dan pelatihan. Angka perputaran karyawan yang tinggi
bisa mengganggu poroses operasi yang efisien dari suatu organisasi ketika
personel yang cakap dan berpengalaman pergi dan penggantinya harus
didapatkan serta dipersiapkan untuk mengambil alih posisi yang
ditinggalkan.
Perilaku Menyimpang di Tempat Kerja
Perilaku menyimpang di tempat kerja (deviant workpace behavior)
sebagai
perilaku sukarela yang melamar norma-norma organisasi yang
signifikan dan dengan demikian, memecahkan kesejahteraan atau anggotaanggotanya. Apakah yang dimaksud dengan norma-norma organisasi
dalam konteks ini? Norma-norma tersebut adalah kebijaksanaan
perusahaan yang melamar perilaku-perilaku tertentu, seperti mencuri.
Tetapi norma-norma tersebut juga bisa merupakan peraturan tidak tertulis
yang diketahui secara luas, seperti tidak memutar musik keras di temapat
kerja seseorang.

Perilaku Kewargaan Organisasi
Perilaku kewargaan organisasi (organizational citizenship
behavior) adalah perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari
kewajianan kerja formal seorang karyawan, namun mendukung
berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Organisasi yang sukses
membutuhkan karyawan yang akan melakukan lebih dari sekedar tugas
mereka-yang akan memberikan kinerja yang melebihi harapan. Dalam
dunia kerja yang dinamis seperti saat ini, di mana tugas semakin sering
dikerjakan dalam tim dan fleksibelitas sangatlah penting, organisasi
membutuhkan karyawan yang akan melibatkan perilaku “kewargaan yang
baik”, seperti membantu individu lain dalam tim, mengajukan dari untuk
melakukan pekerjaan ekstra, menghindari konflik yang tidak perlu,
menghormati dan gangguan terkait pekerjaan yang kadang terjadi.
Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja (job satisfaction), yaitu suatu perasaan positif
tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi
karakteristiknya. Tidak seperti kelima variabel sebelumnya, kepuasan kerja
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lebih menggambarkan sikap daripada perilaku. Lalu, mengapa hal ini
menjadi variabel dependen yang utama? Alasannya ada dua, yaitu:
hubungan yang ditunjukannya dengan faktor-faktor kinerja dan preferensi
nilai yang dimiliki oleh banyak peneliti PO.
Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008, h. 42)
variabel independen (Idependent Variable) adalah sebab yang diperkirakan
dari beberapa perubahan dalam variabel dependen. Konsistensi dengan
keyakinan kita bahwa PO paling baik dipahami ketika dipandang sebagai
serangkaian balok pembentuk bangunan yang semakin rumit, dasar atau
tingkat pertama model kita terletak pada pemehaman perilaku individual.
1. Variabel Tingkat Individual
Telah dikatakan bahwa “manajer”, tidak seperti orang tua, harus
bekerja dengan manusia-manusia lama, bukan baru – manusia-manusia
yang sebelumnya telah dididik oleh orang lain. Ketika individu
memasuki organisasi, mereka dapat dikatakan seperti mobil bekas.
Setiap individu berbeda. Beberapa diantaranya “memiliki jarak tempuh
yang pendek” mereka dirawat dengan baik dan hanya sedikit
terpengaruh elemen realitas. Lainnya “digunakan secara maksimal”,
setelah dikendarai melewati sejumlah medan berat. Metafora ini
menunjukkan bahwa individu memasuki organisasi dengan
karakteristik utuh tertentu yang akan mempengaruhi perilaku mereka
di tempat kerja. Karekteristik yang paling jelas adalah karakteristik
pribadi atau karakteristik yang berkaitan dengan biografi, seperti usia,
gender, dan status marital; karakteristik pribadi; kerangka emosional
bawahan; nilai dan sikap; dan level kemampuan dasar. Karakteristikkarakteristik tersebut pada dasarnya sudah ada ketika seorang individu
memasuki temapt kerja, dan acap kali tidak ada banyak hal yang bisa
dilakukan oleh manajemen untuk mengubahnya.
Terdapat empat variabel-variabel independen lain yang telah
dibuktikan dapat mempengaruhi perilaku karyawan: persepsi,
pembuatan keputusan individual, pembelajaran, dan motivasi.
2. Variabel Tingkatan Kelompok
Perilaku individu dalam kelompok lebih banyak daripada jumlah dari
semua individu yang bertindak sesuai kehendak mereka. Kerumitan
model kita meningkat ketika kita menyadari bahwa perilaku individu
ketika berada dalam kelompok bebeda dengan ketika mereka sendirian.
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Oleh karena itu, tahap berikutnya dalam pengembangan pemahaman
PO adalah studi terhadap perilaku kelompok.
3. Variabel Tingkatan Sistem Organisasi
Perilaku organisasi mencapai tingkat kecanggihan yang paling tinggi
ketika kita menambahkan struktur formal ke salam pengetahuan kita
sebelumnya mengenai perilaku individual dan kelompok. Seperti
halnya kelompok lebih banyak dari jumlah anggota individual mereka,
begitu pula dengan organisasi yang lebih banyak dari jumlah anggota
kelompok mereka. Desain organisasi formal: kultur internal organisasi;
kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia organisasi (proses
seleksi, program pelatihan dan pengembangan, serta metode evaluasi
kinerja) seluruhnya memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
Menurut Keith Davis dan John W. Newstrom (1985, h.5) perilaku
organisasi adalah telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana
orang-orang bertindak di dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah
sarana manusia bagi keuntungan manusia. Perilaku organisasi dapat
diterapkan secara luas dalam perilaku orang-orang di semua jenis
organisasi itu, seperti bisnis, pemerintah, sekolah dan organisasi jasa. Ada
pun organisasi itu, ada kebutuhan untuk memahami perilaku organisasi.
Unsur pokok dalam prilaku organisasi adalah orang, struktur,
teknologi, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Apabila orangorang bergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, diperlukan
jenis struktur tertentu. Orang-orang juga menggunakan teknologi untuk
membantu penyelesaian pekerjaan, jadi ada interaksi antara orang, struktur,
dan teknologi. Disamping itu, unsur-unsur tersebut dipengaruhi oleh
lingkungan luar, dan unsur itu juga mempengaruhinya.
Model Prilaku Organisasi
Menurut Stephen P. Robbins (2006, h.35) model adalah abstraksi
kenyataan, gambaran sederhana dari beberapa fenomena nyata dunia.
Manekin di toko ritel adalah sebuah model.demikian pula dengan rumus
akuntan:
Aset + Kewajiban = Ekuitas Pemilik.
Dikemukakan adanya tiga tingkat analisis dalam PO dan ketika
berpindah dari tingkat individual menuju tingkat sistem organisasi, secara
sistematis kita menambah pemahaman mengenai perilaku dalam
organisasi. Tiga tingkat dasar tersebut sama dengan balok-balok bangunan,
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setiap tingkat berdiri di atas tingkat sebelumnya. Konsep kelompok
melebihi dasar yang ada dibagian individu; kita meletakkan batasan
struktural di atas tingkat individu dalam kelompok untuk mencapai PO.

Gambar 8.3. Model OB Dasar Tingkat 1
Tingkat Sistem
Organisasi

Tingkat kelompok

Tingkat Individual

Sumber : Stephen P.Robbins (2006,h.35)

Menurut Keith Davis dan Jhon W. Newstrom (1985:28) organisasi
berbeda dalam kualitas prilaku organisasi yang dikembangkannya.
Perbedaan ini secara substansial disebabkan oleh model prilaku yang tidak
serupa yang mendominasi pemikiran manajemen dalam setiap organisasi.
Model yang dianut seorang manajer biasanya diawali dengan asumsi
tertentu tentang orang-orang dan menimbulkan penafsiran tertentu tentang
berbagai peristiwa. Oleh karena itu, teori yang mendasari adalah pedoman
yang tidak didasari tetapi berpengaruh bagi prilaku manajerial. Para
manajer cenderung bertindak seperti yang difikirkan. Akhirnya ini berarti
bahwa model yang mendasari yang berlaku dalam manajemen organisasi
(khususnya pejabat eksekutif kepala perusahaan) menentukan iklim dalam
perusahaan yang bersangkutan. Karena alasannya ini model prilaku
organisasi sangat penting.
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Tabel 4.1. Empat Model Perilaku Organisasi
Dasar model
Orientasi
manajemen
Orientasi
pegawai
Dampak
psikologis
bagi pegawai
Kebutuhan
pegawai yang
terpengaruhi
Hasil prestasi

AUTOKRTATIS
Kekuasaan
Wewenang
Kepatuhan
Bergantung pada
boss
Nafkahh hidup

Minimum

KUSTODIAL
Sumber daya
ekonomi
Uang

SUPORTIF
KOLEGIAL
Kepemimpinan Kemitraan
Dukungan

Kerja tim

Rasa aman
dan maslahat
Bergantung
pada
organisasi
Rasa aman

Prestasi kerja
Keikutsertaan

Tanggung
jawab
Disiplin diri

Status dan
pengakuan

Perwujudan
diri

Keja sama
pasif

Penyadaran

Antusiasme
moderat

Model Autokratis
Model autokratis sangat berakar dalam sejarah, dan tentunya
model ini kemudian menjadi model revolusi industri yang berlaku luas,
model ini bergantung pada kekuasaan. Mereka yang memegang tampuk
komando harus memiliki kekuasaan untuk menuntut, “Anda melakukan ini
– atau yang lain,” yang berarti bahwa pegawai yang tidak mematuhi
perintah akan memperoleh hukuman.
Dalam lingkungan yang autokratis orientasi manajemen adalah
wewenang formal yang resmi. Wewenang ini didelegasikan berdasarkan
hal memerintah orang-orang tertentu. Pimpinan percaya bahwa mereka
mengetahui apa yang terbaik dan para pegawai berkewajiban untuk
mematuhi perintah. Pimpinan berasumsi bahwa pegawai harus dibujuk dan
didorong untuk berprestasi, dan inilah tugas pimpinan. Pimpinan
melakukan tugas berfikir, para pegawai mematuhi perintah. Pandangan
manajemen yang konvensional ini menimbulkan pengendalian yang ketat
atas para pegawai di tempat kerja.
Dalam kondisi autokratis orientasi pegawai adalah kepatuhan
kepada boss, bukan pada manajer. Dampak psikologisnya bagi para
pegawai adalah kebergantungan kepada atasan, yang kekuasaannya dapat
mengangkat, memberhentikan, dan memerintah pegawai merupakan hal
yang hampir mutlak. Boss membayar gaji minimum. Pegawai berprestasi
minimum – adakalanya dengan perasaan agak berat – karena mereka harus
memenuhi kebutuhan pokok bagi mereka sendiri dan keluarganya.
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Sebagaian pegawai berprestasi lebih tinggi karena dorongan berprestasi
dari dalam, karena secara pribadi mereka menyukai boss, karena boss
adalah “pemimpinan yang berbakat”, atau karena berbagai faktor lainnya,
tetapi sebgaian besar pegawai berprestasi minimum.
Model Kustodial
Pada saat para manajer mulai menelaah pegawai, mereka segera
mengakui bahwa meskipun para pegawai yang dikelola secara autokratis
tidak berbicara kembali kepada boss, mereka pasti “berfikir kembali”.
Banyak hal yang ingin mereka katakan, dan adakalanya meraka memang
mengungkapkannya pada saat mereka memutuskan untuk berhenti bekerja
atau kehilangan kesabaran. Para pegawai dibebani dengan perasaan tidak
aman, frustasi dan agresif terhadap boss mereka. Karena mereka tidak
dapat menyalurkan perasaan itu secara langsung, adakalanya mereka
pulang ke rumah dan meluntarkan uneg-uneg kepada anggota keluarga dan
tetangga. Jadi masyarakat keseluruhan mungkin akan merasakan dampak
hubungan itu.
Pendekatan kustodial yang berhasil bergantung pada sumber daya
ekonomi, apabila organisasi tidak memiliki kekayaan untuk menyediakan
dana pensiun dan membayar tunjangan lainnya, ia tidak dapat menerapkan
pendekatan kustodial. Orientasi manajemen dalam pendekatan ini adalah
uang untuk membayar upah dan tunjangan. Karena kebutuhan fisik para
pegawai telah cukup terpenuhi, majikan beralih ke kebutuhan rasa aman
sebagai kekuatan memotivasi. Pendekatan kustodial mengakibatkan
kebergantungan pegawai terhadap organisasi. Ketimbang bergantung
kepada boss mereka untuk memperoleh nafkah mingguan, para pegawai
sekarang bergantung pada organisasi untuk memperoleh jaminan dan
kesejahteraan. Barangkali lebih tepat apabila dikemukakan bahwa
keberuntungan organisasi ditambahkan bagi berkurangnya keberagaman
perjanjian perburuhan dan program pensiun yang baik, mereka tidak akan
berusaha mencari pekerjaan lain, sekalipun rumput rumput ditempat lain
tampaknya lebih segar.
Para pegawai yang bekerja pada lingkungan kustodial secara
psikologis semakin asyik dengan imbalan dan maslahat ekonomi yang
mereka peroleh. Hasil dari perlakuan itu, para pegawai terbina dengan
baik, mereka tidak akan berusaha berproduksi lebih keras dibandingan
apabila bagi mereka diterapkan pendekatan autokratis.
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Model Suportif
Model prilaku organisasi yang suportif berasal dari “prinsip
hubungan suportif” seperti yang ditegaskan Rensis Likert, yang berkata,
“kepemimpinan dan proses organisasi lainnya haruslah menjamin
kemungkinan maksimum bahwa dalam semua interaksi dan seluruh
hubungan dengan organisasi setiap anggota, dalam kaitannya dengan latar
belakang , nilai dan harapannya, akan memandang pengalaman sebagai hal
yang suportif dan sebagai hal yang menimbulkan dan mempertahankan
rasa berharga dan penting”.
Model suportif bergantung pada kepemimpinan ketimbang pada
kekuasaan atau uang. Melalui kepemimpinan, para manajer berusaha
menciptakan iklim untuk membantu pegawai agar dapat tumbuh dan
mencapai hal-hal yang dapat mereka lakukan bagi kepentingan organisasi.
Pimpinan berasumsi bahwa karyawan pada hakikatnya tidak pasif dan
menolak kebutuhan organisasi, tetapi mereka bersikap seperti itu karena
iklim kerja tidak cukup positif. Mereka mau memikul tanggung jawab,
menumbuhkan dorongan untuk memberikan konstribusi, dan
meningkatkan diri sendiri apabila pimpinan memberikan kesempatan. Oleh
karena itu, orientasi manajemen mendukung prestasi kerja pegawai,
ketimbang hanya memdukung pegawai melalui bayaran tunjangan seperti
halnya dalam pendekatan kustodinal.
Perilaku yang suportif bukanlah jenis prilaku yang mensyaratkan
adanya uang. Sebaliknya, perilaku itu merupakan bagian dari gaya hidup
pimpinan di tempat kerja, yang tercermin dalam cara mereka berhubungan
dengan orang lain. Peranan manajer adalah membantu pegawai dalam
menanggulangi masalah dan penyelesaian pekerjaan.
Model suportif cenderung lebih efektif dalam negara-negara
berkembang dengan teknologi yang canggih karena model ini dapat
memenuhi berbagai kebutuhan pegawai. Model ini mungkin kurang dapat
diterapkan dalam negara-negara yang kurang berkembang karena
kebutuhan para pegawai itu dan kondisi sosialnya berbeda.
Model Kolegial
Perluasan dari model suportif adalah model kolegial. Istilah
“kolegial” berkaitan dengan sekumpulan orang yang memiliki tujuan
bersama. Ini merupakan konsep tim. Model kolegal sangat berguna dalam
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laboratorium penelitian dan lingkungan kerja yang serupa, dan secara
berangsur-angsur juga bermanfaat bagi situasi kerja lainnya.
Model kolegial kurang bermanfaat dalam lini perakitan, karena
lingkungan kerja yang kaku menyukarkan di tempat itu. Adanya hubungan
kontingensi menyebabkan model kolegial cenderung lebih berguna dalam
pekerjaan yang tidak diprogram, lingkungan intelektual, dan dalam
pekerjaan dengan kebebasan secukupnya. Dalam lingkungan lainnya para
manajer sering menemukan bahwa model lain mungkin lebih berhasil.
Model kolegial bergantung pada upaya manjer menimbulkan
perasaan kemitraan (partnership) dengan para pegawai. Mereka merasa
bahwa para manajer turut menyumbang, sehingga mudah menerima dan
menghormati peranan mereka dalam organisasi. Para manajer lebih
dipandang sama sebagai penyumbang lainnya ketimbang sebagai boss.
Orientasi kerja adalah kerja tim. Pimpinan adalah pendamping
untuk membentuk tim yang lebih baik. Tanggapan pegawai terahadap
situasi ini adalah tanggungn jawab.
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Sistem Prilaku Organisasi
Iklim setiap perusahaan dikembangkan dan dikomunikasikan
melalui sistem prilaku organisasi, berikut ini gambar dan uraikan unsurunsur utama sistem tersebut.
Gambar 8.4. Sistem Prilaku Organisasi

FALSAFAH DAN TUJUAN
Sumber :
Individu
Kelompok
Lembaga

Jenis :
Psikologi
Sosial
Ekonomi

KEPEMIMPINAN
Organisasi Formal
 Kebijakan
 Struktur
 Prosedur

Organisasi Informal
 Pemimpin
 Norma
 Gosip

Lingkungan
 Serikat Kerja
 Pemerintah
 Keluarga

KOMUNIKASI

SISTEM PENGENDALIAN
Sikap Karyawan

Situasi

MOTIVASI
PENCAPAIAN TUJUAN
Sumber : Davis dan Newstroom dalam Agus Sunyoto (2008,h.135)
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Iklim suatu organisasi berdasarkan filsafat dan tujuan orang-orang
yang bekerja sama menciptakannya. Filsafat perilaku organisasi yang
dianut oleh manajer berasal dari premis fakta dan nilai. Premis fakta
mewakili pandangan kita tentang bagaimana dunia berprilaku, dan ini
dipelajari dari telaah ilmu prilaku dan pengalaman pribadi. Dengan
demikian, Anda tidak akan melompat dari lantai sepuluh sebuah gedung,
karena Anda yakin bahwa daya tarik bumi akan menarik Anda ke bawah
sehingga meremukredamkan tubuh Anda setibanya di bawah. Sebaliknya,
premis nilai mewakili pandangan kita tentang lingkungan tujuan tertentu.
Apabila Anda merasa sangat tidak bahagia sehingga ingin mati saja, Anda
kemudian mungkin memilih untuk meloncat dari gedung berlantai sepuluh.
Anda masih menerima premis fakta tentang gravitasi tersebut kita
mengetahui bahwa premis nilai berubah-ubah dan karenanya dapat kita
kendalikan.
Orang-orang juga membawa serta tujuan psikologis, sosial, dan
ekonominya ke dalam organisasi yang di ungkapkan secara individual dan
kolektif. Semua kepentingan yang berbeda-beda ini menghablur dalam
sistem kerja.
Filsafat dan tujuan orang-orang diterapkan dengan kepemimpinan
yang berfungsi melalui organisasi formal dan informal. Organisasi formal
dan informal menyediakan struktur untuk mengikat lembaga menjadi suatu
tim kerja.
Sistem Pengendalian di Temapat Kerja
Sistem pengendalian dalam suatu organisasi berinteraksi dengan
sikap pegawai dan dengan faktor situasi untuk menghasilkan motivasi bagi
setiap pegawai pada saat tertentu. Apabila salah satu dari ketiga hal itu –
pengendalian, sikap, atau situasi – diubah, motivasi juga akan berbeda.
Hubungan merupakan hal yang bersifat kontingensi. Sebagai contoh,
apabila pengendalian diperketat tetapi sikap dan situasinya tetap sama,
motivasi akan berubah dan menimbulkan hasil yang berbeda. Hasil dari
sistem prilaku yang efektif adalah motivasi yang produktif. Motivasi
seperti ini seyogyanya menghasilkan prestasi di atas rata-rata pegawai
umumnya. Motivasi ini mengembangkan para pemecah masalah, bukan
pembuat masalah. Jenis motivasi ini membentuk hubungan dua arah, yang
berarti bahwa manajer dan pegawai saling mempengaruhi satu sama lain
dan sama-sama memperoleh maslahat. Tidak ada manipulasi satu arah dari
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satu pihak terhadap pihak lain. Orang-orang diperlakukan sebagai manusia,
tidak kurang dan tidak pula lebih.
Iklim Organisasi
Iklim organisasi adalah lingkungan manusia dimana para
pegawaimelakukan pekerjaan mereka. Pengertian ini dapat mengacu
lingkungan atau departemen, unit perusahaan yang penting seperti pabrik
cabang, atau suatu organisasi secara keseluruhan. Kita tidak dapat melihat
dan menyentuh iklim, tetapi ia ada. Seperti udara dalam ruangan, ia
mengitari dan mempengaruhi segala hal yang terjadi dalam suatu
organisasi. Pada gilirannya, iklim dipengaruhi oleh hampir semua hal yang
terjadi dalam suatu organisasi, dan beberapa model alternatif prilaku
organisasi.
Iklim dapat dipengaruhi oleh motivasi, prestasi dan kepuasan kerja.
Iklim mempengaruhi hal itu dengan membentuk harapan pegawai tentang
konsekuensi yang akan timbul dari berbagai tindakan. Para prgawai
mengaharapkan imbalan, kepuasan, frustasi atas dasar persepsi mereka
terhadap iklim organisasi. Bagaimana cara harapan ini menimbulkan
motivasi akan dijelaskan dalam bab-bab yang mengulas motivasi dan
kepuasan.
Iklim yang sehat merupakan rencana jangka panjang. Para manajer
perlu melakukan pendekatan aktiva (asset approach) terhadap masalah
iklim, yang berarti bahwa mereka memiliki pandangan jangka penjang
tentang iklim sebagai aktiva organisasi. Pendisiplinan yang tidak bijaksana
dan penekanan terhadap orang-orang mungkin mengahsilkan prestasi yang
lebih baik secara temporer, tetapi hal itu mengorbankan iklim organisasi.
Organisasi seperti itu akhirnya akan gulung tikar karena kehabisan modal.
Nilai Tambah
Nilai manusia yang membentuk iklim agak berbeda dari nilai
ekonomi dalam suatu organisasi. Ekonomi berurusan dengan
pengalokasian sumber daya yang langka. Apabila Anda memiliki mobil A,
saya tidak dapat memilikinya: apabila Anda memiliki anggaran B, dana itu
tidak tersedia bagi departemen saya. Oleh karena itu, nilai ekonomi
sebagian besar bersifat alokatif, tetapi nilai manusia sebgaian besar bersifat
tambahan (incremental). Nilai itu timbul dengan sendirinya yang tercipta di
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dalam diri orang-orang atau kelompok sebagai hasil dari sikap dan gaya
hidup mereka.
Ada pengecualian bagi nilai tambah iklim karena banyak peristiwa
dalam suatu organisasi yang bersifat alokatif. Akan tetapi, iklim organisasi
terutama bersifat tambahan. Sebagai contoh, terdapat cukup banyak
kepuasan kerja yang tinggi bagi hampir setiap anggota.
Mengukur Iklim
Beberapa instrumen telah dikembangkan untuk mengukur iklim organisasi
perusahaan. Instrumen itu secara khas mengidentifikasi sejumlah unsur itu,
dan para pegawai mengharkat (rate) unsur tersebut dalam sekala angkawi
(numberical scales). Angka yang diperoleh kemudian dikombinasikan dan
ditafsirkan bagi manajemen.
Unsur khas yang membentuk iklim yang menyenangkan
 Kualitas
 Kadar kepercayaan
 Komunikasi, ke atas dan ke bawah
 Perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat
 Tanggung jawab
 Imbalan yang adil
 Tekanan pekerjaan yang nalar
 Kesempatan
 Pengendalian, struktur dan birokrasi yang nalar
 Keterlibatan pegawai, keikutsertaan
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BAB IX
SISTEM NILAI, SIKAP, KEPUASAN KERJA DAN PERSEPSI
SISTEM NILAI
Menurut Agus Suntoyo (2008, h.143) tidak mudah membuat
definisi “nilai”. Kita merasakan adanya, tetapi kita tidak bisa dengan jelas
menunjukannya. Nilai merupakan keyakinan mendasar, bahwa suatu cara
bertindak tertentu, atau suatu keadaan yang diciptakan oleh cara bertindak
itu, adalah diskusi atau tidak diskusi oleh seseorang atau masyarakat
tertentu. Cara itu lebih disukai, atau tidak disukai dibandingkan dengan
cara bertindak yang berlawanan, atau keadaan yang diciptakan oleh cara
bertindak yang berlawanan itu, keyakinan yang mendasar itu berintikan
unsur pertimbangan dari orang atau masyarakat tertentu. Semuanya
merupakan penilaian, mengenai: apakah suatu tindakan itu benar, apakah
tidakan itu baik, atau memang tindakan itu dianjurkan.
Isi (content)
Nilai
Intensitas

Nilai mempunyai ciri yang melekat kepadanya dalam bentuk
isinya, dan dalam bentuk intensitasnya. Isi merujuk: apakah suatu tindakan
itu penting atau tidak penting, sedangkan intensitas merujuk kepada urutan
pentingnya, seberapa jauh tindakan itu penting dibandingkan dengan
tindakan yang lainnya. Dari intensitas itu, kita menurunkan pengertian
“sistem nilai”. Setiap orang memiliki bentuk hirarki dari nilai-nilai yang
membentuk sistem nilai. Dengan sistem itu kita evaluasi mana nilai yang
lebih penting (dari 6 nilai di bawah ini, yang membentuk sistem dari
Allport,sehingga kita dapat membuat urutan pentingnya nilai. Keenam nilai
itu: kemerdekaan, kesenagan, harga diri, kejujuran, kepatuhan, dan
persamaan hak).
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Menurut Allport dkk dalam Agus Suntoyo (2008, h.144) berusaha
membuat kategori dari berbagai perangkat nilai, dan menurutnya ada enam
tipe nilai utama:
1. Teoritik: menaganggap penting upaya mencari kebenaran melalui
pendekatan yang kritis dan rasional.
2. Ekonomi: menekankan pentingnya segala sesuatu dari segi kegunaan
dan dari segi praktisnya.
3. Estetika: menekankan pentingnya nilai bentuk dan keselarasan dalam
keindahan.
4. Sosial: menekankan pentingnya nilai kesukaan kepada manusia dan
kemanusiaan.
5. Politik: menekankan pentingnya kewenangan dan pengaruh
6. Religi: menekankan pentingnya keseragaman pengalaman dan
pengertian masalah kehidupan di dunia dan di akhirat.
Menurut Stephen P. Robbins (2006:84) nilai mencerminkan
keyakinan-keyakinan dasar bahwa pola perilaku khusus atau bentuk akhir
keberadaan secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada pola perilaku
atau bentuk akhir keberadaan yang berlawanan atau kebaikan. Nilai
mengadung unsur pertimbangan yang mengemban gagasan-gagasan
seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai
mempunyai baik atribut isi maupun intensitas. Atribut isi mengatakan
bahwa bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan adalah penting.
Atribut intensitas menjelasan seberapa penting hal itu. Ketika kita
memperingkatkan nilai-nilai individu berdasarkan intensitasnya, kita
peroleh sistem nilai orang tersebut. Kita semua mempunyai hirarki nilai
yang membentuk sistem nilai kita. Sistem nilai didefinisikan berdasarkan
kepentingan relatif yang kita berikan ke nilai-nilai seperti kebebasan,
kesenangan, harga diri, kejujuran, kepatuhan dan keikutsertaan.
1. Pentingnya Nilai
Nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai
menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta karena nilai
mempengaruhi persepsi kita. Individu-individu memasuki organisasi
dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang
“seharusnya” dan “tidak seharusnya”. Tentu saja gagasan itu sendiri
tidaklah bebas nilai. Sebaliknya, gagasan-gagasan tersebut mengandung
penafsiran tentang benar dan salah. Lebih jauh, gagasan itu menyiratkan
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bahwa perilaku-perilaku atau hasil tertentu lebih disukai daripada yang
lain. Akibatnya, nilai memperkeruh obyektivitas dan rasionalitas.
Nilai umumnya mempengaruhi sikap dan perilaku. Andaikan Anda
memasuki organisasi dengan keyakinan bahwa penentuan gaji berdasarkan
kinerja adalah benar, sedangkan penentuan gaji berdasarkan senioritas
dimana Anda baru saja bergabung memberi ganjaran berdasarkan
senioritas dan bukan kinerja? Kemungkinan besar Anda akan kecewa dan
ini dapat memicu ketidakpuasan kerja dan kepuasan untuk tidak
memaksimalkan kinerja karena “penentuan gaji itu mungkin tidak akan
mendatangkan lebih banyak uang”. Apakah sikap dan perilaku Anda jika
nilai-nilai Anda selaras dengan kebijakan upah dalam organisasi itu?
Sangat mungkin.
2. Tipe Nilai
Milton Rokeach menciptakan Survei Nilai Rokeach (RVS). RVS
itu terdiri atas dua perangkat nilai, dengan tiap perangkat berisi 18 butir
nilai individu. Satu perangkat, yang disebut nilai terminal, merujuk pada
bentuk-akhir keberadaan yang sangat diinginkan. Ini adalah sasaran yang
ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Perangkat yang lain, yang disebut
nilai instrumental, merujuk pada bentuk perilaku, atau upaya-upaya untuk
mencapai nilai-nilai terminal yang lebih disukai oleh orang tertentu.
SIKAP
Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2007,h. 92)
sikap (attitude) adalah pernyataan evaluatif – baik yang menyenangkan
maupun tidak menyenangkan – terhadap objek, individu, atau peristiwa.
Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu.
Ketika saya berkata, “saya menyukai pekerjaan saya”, saya sedang
mengungkapkan pemikiran saya tentang pekerjaan.
Menurut Stephen P. Robbins (2006, h.93) sikap adalah pernyataanpernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan
mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap tidak sama dengan nilai,
namun keduanya saling berhubungan. Anda dapat mengetahui ini dengan
melihat pada tiga komponen sikap” kognitif, afektif dan perilaku.
Keyakinan bahwa “diskriminasi adalah salah” merupakan
pernyataan nilai. Pendapat semacam itu merupakan komponen kognitif dari
sikap. Komponen tersebut menentukan tahapan untuk bagian yang lebih
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kritis dari sikap – komponen afektifnya. Keperdulian (affect) adalah sgmen
emosional atau perasaan dari sikap dan dicerminkan dalam pernyataan
“saya tidak menyukai Jhon karena ia mendiskriminasi orang-orang
minoritas”. Komponen perilaku dari sikap merujuk ke maksud untuk
berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu.
Komponen Utama Sikap
Biasanya para peneliti telah berasumsi bahwa sikap mempunyai
tiga komponen yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Mari kita lihat
setiap komponen ini.
Keyakinan bahwa “diskriminasi itu salah” merupakan sebuah
pernyataan evaluatif. Opini semacam ini adalah komponen kognitif
(cognitive component) dari sikap. Komponen afektif-nya (affective
component). Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah
sikap dan tercermin dalam sebuah pernyataan “saya tidak menyukai Jhon
karena ia mendiskriminasi orang-orang minoritas”. Komponen perikalu
(behavioral component) dari sebuah sikap merujuk pada suatu maksud
untuk berprilaku dalam acara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu.
Pandangan bahwa sikap terdiri atas tiga komponen : kesadaran,
perasaan dan perilaku sangat bermanfaat dalam memahami kerumitan hal
ini dan hubungan potensial antara sikap dan perilaku. Perlu diingat bahwa
komponen-komponen ini sangat berkaitan. Secara khusus, dalam banyak
cara kesadaran menyimpulkan bahwa seseorang baru saja memperlakukan
diri Anda dengan tidak adil. Kemungkinan besar tindakan Anda
mempunyai perasaan-perasaan akan hal itu, yang muncul pada saat itu juga
bersama dengan pemikiran tersebut? Jadi kesadaran dan perasaan saling
berkaitan.
Dalam organisasi, sikap sangatlah penting karena komponen
perilakunya. Sebagai contoh, apabila para pekerja percaya bahwa
pengawas, auditor, atasan dan teknisi efisiensi berkomplot untuk membuat
karyawan bekerja lebih keras untuk bayaran yang sama atau lebih sedikit,
adalah masuk akal untuk berusaha memahami bagamana sikap ini
terbentuk, hubungan mereka dengan perilaku pekerjaan yang aktual, dan
bagaimana mereka bisa diubah.
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Gambar 9.1. Komponen-komponen Sikap
Kognitif = evaluasi
Pengawas saya memberi promosi
kepada seseotang rekan kerja
yang tidak begitu pantas
mendapatkan bila dibandingkan
dengan diri saya. Pengawas saya
tidak adil.
Afektif = perasaan
Saya tidak menyukai pengawas
saya!

Sikap
negatif
terhadap
pengawas

Perilaku = tindakan
Saya akan mencari pekerjaan lain,
saya telah mengadukan pengawas
saya ke semua orang yang mau
mendengarkan.

Sumber : Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2007, h.92)

Menurut Agus Suntoyo (2008, h.145) sikap merupakan pernyataan
yang evaluatif, yang bersifat menilai, secara positif atau baik, maupun
secara negatif atau kurang baik, mengenai suatu objek, seseorang atau
suatu kejadian. Sikap memberi gambaran bagaiamana perasaan seseorang
terhadap sesuatu. Jika kita mengatakan bahwa “saya suka akan pekerjaan
saya sekarang”, kita menyatakan suatu sikap mengenai pekerjaan kita.
Sikap tidak sama dengan nilai, namun keduanya terkait satu sama lain.
Unsur dari sikap adalah kognisi, afeksi dan prilaku.
Unsur kognitif adalah segi dari kepercayaan yang mendasari unsur
lainnya. Katakanlah seseorang percaya bahwa diskriminasi dalam rangka
SARA adalah salah. Unsur afektif adalah melibatkan emosi atau perasaan
dari sikap itu, yaitu kognitif dari kepercayaan bahwa diskriminasi itu salah.
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Misalnya ungkapan “saya tidak suka si Anu, karena si Anu itu
mempraktekan diskriminasi di pabriknya”. Akhirnya karena unsur kognitif
itu terdoronglah keluar unsur perilaku, yaitu maksud atau tujuan berprilaku
dan bertindak tertentu terhadap seseorang atau di dalam masyarakat, sesuai
dengan unsur afektif. Misalnya dalam bentuk dihindarkan berhubungan
dengan si Anu.
Seperti juga nilai, sikap kita peroleh pada saat kita masih muda
belia, kita bentuk sikap kita sesuai dengan sikap mereka yang kita kagumi,
sikap mereka yang kita hormati, dan mungkin mereka yang kita tidak
sukai. Kita mengamati sikap dari orang tua, tetangga, teman dan mungkin
sebagian besar dari lingkungan, dan kita berprilaku sesuai dengan sikap
mereka itu. Jika teman ulang tahun dirayakan di restoran, kemungkinan
kita pun meniru. Sehingga jika kita berulang tahun, kita rayakan di restoran
tersebut. Berlawanan dengan nilai sikap lebih lentur, lebih bisa berubah
sesuai dengan situasi. Perilaku dari bintang iklan yang ditampilkan adalah
usaha untuk mencoba menaruh sikap seseorang terhadap suatu produk.
Tipologi Sikap
1. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja adalah sikap seorang karyawan terhadap pekerjaannya.
Seorang karyawan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi mempunyai
sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Karena pentingnya kepuasan
kerja ini dalam pembinaan karyawan.
2. Keikutsertaan Kerja
Sikap seseorang terhadap pekerjaannya hanya sekedar untuk mengikuti
ketentuan dan peraturan yang berlaku. Orang tersebut tidak
mempunyai komitmen, tidak mempunyai involvement, namun hanya
satu tingkat “attachment” yang ringan saja, sudah menganggap dirinya
bekerja dengan baik.
3. Keterlibatan Kerja
Mengukur sejumlah mana seseorang mengidentifikasi dirinya (secara
psikologi) dengan pekerjaannya, dan bagaimana orang itu mengukur
keberhasilan pekerjaannya sebagai peningkatan harga dirinya.
Karyawan yang memiliki tingkat keterlibatan kerja yang tinggi pasti
mengidentifikasikan diri dengan pekerjaannya, karena menganggap
berhasil dalam pekerjaan adalah ukuran keberhasilan meningkatnya
harga diri. Keterlibatan kerja sangat berkaitan dengan tingginya
kehadiran dan rendahnya tingkat turnover.
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4. Komitmen Organisasi
Usaha seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan tujuan dari suatu
organisasi tertentu, dan keinginan untuk menjadi atau mempertahankan
keanggotaan kerja yang tinggi pasti mengidentifikasikan diri dengan
pekerjaannya, bangga akan pekerjaannya, berusaha untuk berhasil
dalam pekerjaannya, karena menganggap berhasil dalam pekerjaan
adalah ukuran keberhasilan meningkatkan harga diri. Keterlibatan
kerja dangat berkaitan dengan tingginya kehadiran temapt orang itu
bekerja.
Konsistensi dalam Sikap
Menurut berbagai penelitian sosial, manusia itu cenderung
memertahankan ketepatan-ketepatan (konsistensi) pada sikapnya, berusaha
mencari argumentasi jika terjadi perubahan nilai, atau juga berusaha
mencari alasan yang kuat jika terjadi perubahan perilaku. Rasionalisasi
atau argumentasi terhadap suatu perubahan sikap atau perubahan nilai
dianggap sebagai jalan keluar yang baik. Namun jika seseorang sangat kuat
memegang nilai dan diejawantahkan dalam sikapnya pula, maka akan
sukar baginya untuk menerima argumentasi dan rasionalisasi orang lain
dan kemudian diikuti perilaku yang menunjukan sikanya yang kuat
tersebut.
Teori Disonansi Kognitif
Menurut Leon Festinger dalam Agus Suntoyo (2008, h.148)
menerangkan hubungan antara sikap dengan perilaku melalui teori yang
disebutnya teori disonansi kognitif. Disonasi berarti ketidak sesuaian, tidak
adanya sifat tepat-asas. Jadi disonansi kognitif merujuk kepada adanya
ketidak sesuaian, ketidakcocokan terhadap persepsi seseorang, antara dua
atau lebih sikap, atau antara sikap dan perilaku. Setiap disonansi akan
mengganggu ketentraman berfikir dan berbuat dari seseorang, dan orang
itu akan berusaha agar tidak ada disonasi dalam sikap dan perbuatannya.
Keinginan untuk mengurangi ketegangan karena disonansi itu, adalah:
1. Tergantung dari tingkat kepentingan unsur yang menyebabkan disonasi
itu.
2. Tergantung dari tingkat kepercayaan dari orang tuanya itu terhadap
unsur-unsur yang menyebabkan disonansi
3. Imbalan yang mungkin diperoleh dari hilangnya disonansi.
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Mengukur keterkaitan antara sikap dan perilaku
Hubungan atau keterkaitan antara sikap dan perilaku (S-P) dapat
ditingkatkan dengan mengikutsertakan suatu variabel tambahan, yang
disebut variabel penghubung kontinjen.
Variabel kontinjen adalah penelitian mengenai hubungan antara SP menyatakan bahwa jika ingin meningkatkan keterkaitan, maka sikap
yang disorot hendaknya sikap tertentu dan perilakunya hendaknya yang
dianggap sebagai turunan (rujukan) dari sikap terhadap lingkungan
hendaknya dikaitkan dengan sikap meningkatkan upaya mendaur ulangkan
limbah.
Variabel lainnya adalah tekanan sosial yang dialami oleh seorang
kariawan dalam menyatakan pendapatnya secara bebas. Seandainya ada
tekanan terhadap suatu sikap, maka seseorang akan selalu mengikutinya.
Namun jika karyawan itu terbebas dari tekanan sosialnya, perilakunya akan
berubah.

KEPUASAN KERJA
Menurut Agus Suntoyo (2008, h.146) kepuasan kerja adalah sikap
seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Seorang karyawan dengan
tingkat kepuasan kerja tinggi mempunyai sikap yang positif terhadap
pekerjaannya. Karena pentingnya kepuasan kerja ini dalam pembinaan
karyawan.
Kepuasan kerja sebagai sikap seorang karyawan terhadap
pekerjaannya. Seorang karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang
tinggi mempunyai pandangan yang positif terhadap pekerjaannya. Namun
harus diingat bahwa kepuasan kerja itu tidak hanya diperoleh dari kegiatan
mengerjakan tugasnya saja, namun juga diperoleh hubungan antara pribadi
baik dengan lingkungan maupun dengan mitra kerjanya.
Menurut Robbins dalam Wibowo (2007, h.299) kepuasan kerja
adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukan
pebedaan atara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang
mereka yakini seharusnya mereka terima.
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Menurut Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2007, h.299)
mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang
dilakukan individual terhadap pekerjaan mereka. Sementara Vecchio
(1995, h.124) menyatakan kepuasan kerja sebagai pemikiran, perasaan, dan
kecenderungan tindakan seseorang, yang merupakan sikap seseorang
terhadap pekerjaan.
Pandangan senada dikemukakan Gibson
dalam Wibowo
(2007,h.199) menyatakan, kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki
pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal tersebut merupakan hasil dari
persepsi mereka tentang pekerjaan.
Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2007, h.107)
mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu perasaan positif tentang
pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi
karekteristiknya. Definisi ini benar-benar merupakan sebuah definisi yang
sangat luas. Namun, ini melekat pada konsep tersebut. Ingat, pekerjaan
seseorang lebih dari sekedar aktivitas mengatur kertas, menulis kode
program, menunggu pelanggan, atau mengendarai sebuah truk. Setiap
pekerjaan menurut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan,
mengikuti peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan oranisasional,
mengetahui standar-standar kinerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang
acap kali kurang ideal, dan lain-lain. Ini berarti bahwa penilaian seorang
karyawan tentang seberapa ia merasa puas atau tidak puas dengan
pekerjaan merupakan penyajian yang rumit dari sejumlah elemen pekerjaan
yang berlainan. Kemudian, bagaimana kita mengukur konsep tersebut?
Dua pendekatan yang paling luas digunakan adalah penilaian
tunggal secara umum dan nilai penyajian akhir yang terdiri atas sejumlah
aspek pekerjaan. metode penilaian tunggal secara umum sekedar meminta
individu untuk merespon atau pertanyaan, seperti "dengan
mempertimbangkan semua hal, seberapa puaskah diri Anda dengan
pekerjaan Anda?” kemudian para responden menjawab dengan cara
melingkari sebuah angka antara 1 dan 5 yang cocok dengan jawaban dari
“sangat puas” sampai “sangat tidak puas”. Pendekatan yang lain –
penyajian akhir aspek pekerjaan – lebih rumit. Pendekatan ini
mengidentifikasikan elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan
menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen. Faktor-faktor
khsusus yang akan dimasukkan adalah sifat pekerjaan, pengawasan,
bayaran saat ini, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja.
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Faktor-faktor ini dinilai bedasarkan skala standar dan kemudian
dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kepuasan kerja secara keseluaruhan.
Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan.
Keperibadian juga memainkan sebuah peran. Sebagai contoh, beberapa
individu dipengaruhi untuk menyukai hampir segala hal, dan individu lain
merasa tidak senang bahkan dalam pekerjaan yang tampaknya sangat
hebat.
Menurut Keith Davis & John W. Newsrtom (1985, h.105)
kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tetang menyenangkan
atau tidaknya pekerjaan mereka. Ada perbedaan yang penting antara
perasaan ini dengan dua unsur lainya dari sikap pegawai. Kepuasan kerja
adalah perasaan senang atau tidak senang yang relatif (“saya senang
melakukan tugas yang beraneka”) saya berbeda dari pemikiran objektif
(“pekerjaan saya rumit”) dan keinginan perilaku (“saya merencanakan
untuk tidak lagi melakukan pekerjaan ini dalam tiga bulan”). Ketiga bagian
sikap itu membantu para manajer memahami reaksi pegawai terhadap
pekerjaan mereka dan memperkirakan dampaknya pada perilaku di masa
datang.
Kepusan kerja umumnya mengacu pada sikap seorang pegawai.
Sebagai contoh, seorang administrator mungkin menyimpulkan bahwa
“Endro Susanto tampaknya sangat senang dengan promosinya yang
sekarang. Kepuasan kerja menunjukan kesesuaian antara harapan
seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan, jadi
kepuasan kerja juga berkaitan erat dengan teori keadilan, perjanjuan
psikologis dan motivasi”.
Kepuasan kerja mempunyai banyak dimensi. Ia dapat mewakili
sikap secara menyeluruh, atau mengacu pada bagian pekerjaan seseorang.
Sebagai contoh, meskipun kepuasan kerja Endro Susanto secara umum
mungkin tinggi dan ia menyukai promosi itu, ia mungkin tidak puas
dengan jadwal liburnya. Studi kepuasan kerja seringkali berfokus pada halhal itu dan memilihnya menjadi hal-hal yang langsung berkaitan dengan isi
pekerjaan (hakikat tugas yang dilakukan Endro) dan konteks pekerjaan
(perasaan Endro tentang lingkungan tugasnya – penylia, rekan kerja, dan
organisasi)
Kepuasan kerja adalah bagian kepuasan hidup. Sifat lingkungan
seseorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan.
Demikian juga halnya, karena pekerjaan merupakan bagian penting
kehidupan, kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang.
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Hasilnya, terdapat dampak bolak-balik (spillover effect) yang terjadi antara
kepuasan kerja dan kepuasan hidup. Konsekuensinya, para manajer
mungkin tidak hanya perlu membantu pekrjaan dengan lingkungan lainnya.

Pentingnya Kepuasan Kerja
a. Tingkat kepuasan kerja
Sejak tahun 1970-an banyak terjadi perubahan sosial yang
menimbulkan pernyataan luas bahwa kepuasan kerja sangat menurun.
harapan karyawan secara dramantis meningkat. Corak tenaga kerja
berubah ketika orang muda, wanita dan golongan minoritas mencuri
pekerjaan. Meskipun harapan tenaga kerja meningkat, kualitas praktek
manajemen juga meningkat, sehingga beberapa telaah menunjukan
bahwa lebih dari 80 persen tenaga kerja masih melaporkan adanya
kepuasan kerja.
b. Kepuasan kerja dan prestasi
Sebagaian manajer berasumsi bahwa kepuasan yang tinggi selamanya
akan menimbulkan prestasi yang tinggi, tetapi asumsi itu tidak benar.
karyawan yang puas boleh jadi adalah karyawan yang memproduksi
tinggi, sedang, atau rendah dan mereka akan cenderung meneruskan
tingkat prestasi yang menimbulkan keuasan dari mereka. Hubungan
kepuasan-prestasi lebih rumit ketimbang pernyataan sederhana bahwa
“kepuasan menimbulkan prestasi”.
c. Pergantian pegawai (turnover)
Kepuasan yang lebih tinggi berkaitan dengan tinggi rendahnya tingkat
pergantian pegawai, yaitu proporsi pegawai yang meninggalkan
organisasi. Para pegawai yang lebih puas kemungkinan besar lebih
lama bertahan dengan majikan mereka.
d. Kemangkiran (absences)
Pegawai yang kurang puas cenderung lebih sering mangkir. Kepuasan
kerja mungkin tidak sangat mempengaruhi kemangkiran seperti halnya
dengan pengertian, karena sebagain kemangkiran adalah sahih (valid).
Pegawai yang tidak puas tidak harus merencanakan untuk mangkir,
tetapi mereka merasa lebih mudah bereaksi terhadap kesempatan untuk
melakukan itu. Semua yang kemangkiran yang tidak sahih itu dapat
dikurangi dengan menyediakan berbagai inisiatif yang mendorong
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pegawai masuk kerja, seperti undian modifikasi perilaku organisasi
yang dibahas.
e. Pencurian
Meskipun banyak sebab yang mendorong pegawai melakukan
perbuatan ini, bebrapa pegawai mencuri karena putus asa perlakuan
organisasi yang dipandang tidak adil. Menurut pegawai tindakan itu
dapat dibenarkan sebagai cara membalas perlakuan tidak sehat yang
mereka terima dari penyelia.
Mengukur kepuasan kerja
Menurut Stephen P. Robbins (2006, h.103) pekerjaan seseorang
lebih dari sekedar kegiatan mencolok menata kertas, menulis kode
pemprograman, menunggu konsumen, atau mengemudikan truk. Pekerjaan
membutuhkan intersksi dengan rekan kerja dan para atasan; mematuhi
perturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan organisasi, memenuhi standar
kerja, hidup dengan suasana kerja yang sering kali kurang dari ideal, dan
semacamnya. Hal itu berarti penilaian karyawan atas seberapa puas atau
tidak puas dirinya dengan pekerjaanya adalah perhitungan rumit dari
sejumlah elemen pekerjaan yang sensitif.
Kedua pendekatan yang paling banyak digunakan adalah peringkat
global tunggal (single global ranting) dan skor perhitungan (summation
score) yang terdiri dari sejumlah aspek pekerjaan. Metode peringkat global
tunggal tidak lebih dari sekedar menanyai karyawan untuk menanggapi
pernyataan, seperti “berdasarkan semua hal, seberapa puas Anda dengan
pekerjaan Anda.” Para responen kemudian menjawab dengan melingkari
angka antara satu sampai lima dengan mencerminkan kewajiban dari
“sangat puas” sampai “sangat puas”. Pendekatan lainya – perhitungan
aspek pekerjaan lebih canggih. Pendekatan itu mengidentifikasi elemenelemen pekerjaan tertentu dan menanyakan persanaan karyawan terhadap
setiap elemen tersebut. Faktor-faktor yang umumnya disertakan adalah
suasana pekerjaan, pengawasan, tingkat upah saat ini, peluang promosi,
dan hubungan dengan mitra kerja. Faktor-faktor tersebut diperingkatkan
bedasarkan skala yang distandarkan dan kemudian ditambahkan untuk
mendapatkan skor kepuasan kerja secara keseluruhan.
Kepuasan kerja dan kinerja
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Seperti yang disimpulkan dalam “mitos atau ilmu pengetahuan?”,
pekerja yang bahagia cenderung lebih produktif, meskipun sulit untuk
mengatakan ke mana arah hubungan sebab akibat tersebut. Akan tetapi,
beberapa peneliti biasanya percaya bahwa hubungan antara kepuasan kerja
dan kinerja adalah mitos manajemen. tetapi, sebuah tinjauan dari 300
penelitian menunjukan bahwa korelasi tersebut cukup kuat. Ketika kita
pindah dari tingkat individual ke tingkat organisasi, kita menemukan
bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang lebih puas cenderung
lebih efektif bila dibandingkan organisasi yang mempunyai karyawan yang
kurang puas.

Kepuasan kerja dan OCB
Tampaknya, adalah logis untuk menganggap bahwa kepuasan kerja
seharusnya menjadi faktor penentu utama dari perilaku kewarganegaraan
organisasional (organizational citizenship behavior – OCB) seorang
karyawan. Karyawan yang puas tampaknya cenderung berbicara secara
positif tentang organisasi, membantu individu lain, dan melewati harapan
normal dalam pekerjaan meraka. Selain itu, karyawan yang puas mungkin
lebih mudah berbuat lebih dalam pekerjaan karena mereka ingin merespon
pengalaman positif meraka. Selain, diskusi-diskusi awal mengenai OCB
beranggapan bahwa hal ini sangat berhubungan dengan kepuasan. Bukti
terbaru menunjukan bahwa kepuasan memenuhi OCB, tetapi melalui
persepsi-persepsi keadilan.
Terdapat hubungan keseluruhan yang sederhana antara kepuasan
kerja dan OCB. Tetapi, kepuasan tidak berkaitan dengan OCB ketika
keadilan diperhitungkan. Apa artinya? Pada dasarnya, kepuasan kerja
bergantung pada gambaran-gambaran mengenai hasil, perlakuan, dan
prosedur-prosedur yang adil. Apabila Anda tidak merasa bahwa pengawas
Anda, prosedur organisasi, atau kebijasanaan bayaran adil, kepuasnan kerja
Anda cenderung menurun secara signifikan. Namun, ketika Anda merasa
bahwa proses dan hasil-hasil organisasional tersebut adil, berkembanglah
rasa percaya. Selain itu, selain Anda mempercayai perilaku-perilaku yang
melebihi persyaratan kerja formal Anda.
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Kepusan kerja dan kepuasan pelanggan
Kayawan dalam pekerjaan jasa sering berinteraksi dengan
pelanggan. Karena manajemen organisasi jasa harus menyenangkan
pelanggan, adalah masuk akal untuk bertanya: Apakah kepuasan karyawan
berhubungan dengan hasil pelanggan yang positif? Untuk karyawan garis
depan yang mempunyai hubungan tetap dengan para pelanggan,
jawabannya adalah “ya”.
Bukti menunjukan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan
kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Mengapa? Dalam organisasi jasa,
pemeliharaan dan peninggalan pelanggan sangat bergantung pada
bagaimana karyawan garis depan berhubungan dengan pelanggan.
Karyawan yang merasa puas cenderung lebih ramah, ceria, dan responsif –
yang dihargai oleh para pelanggan. Karena karyawan yang puas tidak
mudah berpindah kerja, pelanggan kemungkinan besar menemui wajahwajah yang familiar dan menerima layanan yang berpengalaman. Kualitas
ini membangun kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Selain itu, hubungan
tersebut tampaknya bisa diterapkan sebaliknya: pelanggan yang tidak puas
bisa meningkatkan ketidaksuasan kerja seorang karyawan. Karyawan yang
mempunyai hubungan tetap dengan pelanggan melaporkan bahwa
pelanggan yang kasar, tidak mempertimbangkan orang lain, atau menuntut
dengan tidak masuk akal mempengaruhi kepuasan karja karyawan.
Gambar 9.2. Respon-respon terhadap ketidakpuasan kerja
Aktif
KELUAR

ASPIRASI

Destruktif

Konstruktif
PENGABAIAN

KESETIAAN

Pasif

Sumber : Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2007, h.115)
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Kepuasan Kerja sebagai Vasiabel Terpengaruh
Penelitian yang dilakukan
mengenai
kepuasan
kerja
mengungkapkan bahwa kepuasan kerja tergantung dari:
a. Jenis pekerjaannya, makin beragam dan makin rumit suatu pekerjaan,
makin memberikan tantangan mentalnya suatu pekerjaan, makin
banyak kemungkinan untuk memperoleh kepuasan kerja jika karyawan
itu berhasil menyelesaikan tugasnya.
b. Imbalan yang adil, karyawan yang menghendaki suatu sistem imbalan
dan sistem promosi yang adil, juga sesuai dengan ketentuan, dan sesuai
dengan harapannya (ekpectation). Gaji atau upah yang adil jika
diberikan sesuai dengan tugas, sesuai dengan kemampuan dan
keterampilannya, sesuai pula dengan standar yang berlaku dengan
lingkungan kerjanya, maka kemungkinan orang puas, dan
memertahankan kerja sangat besar.karyawan tidak selalu mengukur
pretasinya dengan uang. Yang dipermasalahkan sebenarnya bukan
jumlahnya semata-mata, namun kesan atau persepsi adilnya yang lebih
penting.
c. Lingkungan kerja yang menujang, lingkungan kerja yang baik, yang
memberikan kenyamanan kerja dan fasilitas yang memadai untuk kerja
menjadi faktor penentu keberhasilan tugas. Keamanan dan kebersihan
juga menjadi faktor yang disukai para karyawan. Karena deman
pekerjaan terlalu besar, sedangkan lowongan yang tersedia sangat
terbatas, sering para pengusaha mengabaikan hal-hal tersebut, dan kita
sering menyaksikan musibah yang seharusnya tidak terjadi.
d. Mitra kerja yang mendukung, adanya kelompok orang yang
memberikan dukungan pekerjaan, sangat menentukan kepuasan dan
kemungkian betahnya pekerja di dalam satu lingkungan. Penyelia yang
memberikan dukungan dan pengertian kepada karyawannya
mendorong terjadinya interaksi yang positif, yang membuat orang itu
betah bekerja dalam perusahaan, meskipun persyaratan lain mungkin
tidak seluruhnya terpenuhi.
Kepuasan Keja sebgai Variabel Bebas
a. Kepuasan kerja dan produktivitas
Bebrbagai penelitian juru meunjukkan tidak adanya korelasi yang kuat
antara kepuasan dengan produktivias. Namun seperti juga pada
variabel terpengaruh lainnya, diperlukan suatu faktor penunjang atau
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penguat sehingga keterkaitannya menjadi kuat (moderating variables).
Antara lain juga faktor hambatan sosial dapat disebutkan sebagai
variabel penguat. Variabel lainnya tentu secara substansif tergantung
dari hal-hal spesifik yang berkaitan dengan variabel bebas tadi.
b. Kepuasan kerja dengan absenteeisme
Hubungan antara kepuasan dengan absenteeisme dapat digambarkan
dengan korelasi yang negatif. Karyawan yang puas dalam pekerjaan
menunjukan angka yang rendah dalam ketidakhadirannya. Namun
penyebab hubungan itu tentu tidak bisa seluruhnya dibebankan kepada
ketidakpuasan kerja saja. Banyak faktor lain yang ikut bekerja
mempengaruhi absenteeme, sehingga hasil penelitian menunjukan
kesempatan untuk tidak hadir, misalnya hak untuk hadir, yang diambil
karyawan, tidak tergantung apakah karyawan mempunyai tingkat
kepuasan kerja tinggi atau rendah.
c. Kepuasan kerja dengan turnover
Kepuasan kerja memang terkorelasi secara negatif dengan turnover.
Namun tingkat korelasinya jauh lebih tinggi daripada tingkat korelasi
antara kepuasan absenteeisme. Penyebab dari turover itu tidak bisa
dilemparkan pada kepuasan kerja semata, namun kepada banyak
faktor. Juga berlaku disini adalah variabel penguat, seperti tingkat
kinerja karyawan. Perlu juga diperhatikan adalah pengaruh kinerja
kepada mereka yang prestasinya rendah dan kepada mereka yang
memang berprestasi.
PERSEPSI
Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2007,h.175)
persepsi (perception) adalah proses dimana individu mengatur dan
menterprestasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi
lingkungan mereka. Namun apa yang diterima seseorang pada dasarnya
bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada,
perbedaan tersebut sering timbul. Sebagai contoh, sesuatu yang mungkin
bila semua karyawan dalam sebuah perusahaan menganggapnya sebagai
tempat kerja yang baik – kondisi kerja yang menyenangkan, penugasan
pekerjaan yang menarik, bayaran yang bagus, tunjangan yang sangat
bagus, manajemen yang pengertian dan tanggung jawab – tetapi, seperti
yang diketahui oleh sebgaian besar dari kita, adalah sangat luar biasa untuk
menemukan kecocokan yang seperti itu.
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Menurut Stephen P. Robbins (2006, h.170) proses yang digunakan
individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka
memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian apa yang
dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan objektif. Tidak harus
selalu berbeda, namun sering terdapat ketidaksepakatan. Misalnya,
dimungkinkan bahwa semua karyawan dalam perusahaan tertentu
memandang perusahaan tersebut sebagai tempat yang hebat untuk bekerja
– kondisi kerja yang menyenagkan, tugas pekerjaa yang menarik, upaya
yang baik, manajemen yang bijaksana dan bertanggung jawab – namum,
seperti sebagain besar dari kita tahu, sangatlah tidak bisa untuk
mendapatkan kesepakatan seperi itu.
Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2003, h. 208)
persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan kita dapat
menafsirkan dan memahami lingkungan sekitar kita. Pengenalan bendabenda merupakan salah satu dari fungsi utama proses ini. Misalnya, orang
dan bintang mengenali benda-benda yang sama di lingkungan mereka.
Anda akan mengenali gambar sahabat Anda; anjing dan kucing dapat
mengenali mangkok makanan atau mainan kesayangan mereka. Membanca
melibatkan pengenalan pola-pola visual yang menggambarkan huruf-hirif
alfabet. Orang harus mengenali benda-benda agar dapat berinteraksi
dengan lingkungan mereka. Namun karena fokus utama perilaku organisasi
adalah pada manusia.
Menurut Agus Suntoyo (2008, hal.153) persepsi didefinisikan
sebagai “proses penyeleksian dan pengorganisasian dari rangsangan yang
telah diterima, sehingga dapat memberikan pengalaman yang memiliki
makna, kepada orang yang menerima rangsangan itu.”
Pada dasarnya seseorang yang menerima infornasi itu kemudian
mengumpulkannya dan menurutnya ke dalam suatu sistem, sehingga dia
dapat memanfaatkannya sebagai pengalaman. Proses terjadinya persepsi
sangat subyektif, sangat individual. Jika seseorang melihat sebuah gambar
atau foto, penyimpanan seseorang terhadap foto itu tentu akan berlainan
dengan penyimakan ornag lain mengenai foto itu. Jika kita tidak punya
kepentingan, kita hanya menyimak secara sepintas saja, dan melaporkan
kepada pendengar (orang lain yang bertanya) apa yang kita lihat. Namun
jika kita tidak diminta atau tidak ditanya, penyimakannya itu tidak
diketahui orang lain. Karena itu memang sukar sekali bagi kita untuk
mengetahui bagaimana orang lain menyimak (perpersepsi) apa dilihatnya
itu.
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Pada keadaan yang kita jumpai sehari-hari, satu kesan atau
pertimbangan yang diberikan oleh orang lain, dan demikian juga suatu
peristiwa, diciptakan pada lingkungan yang sangat beragam, dan dengan
tahapan yang tertentu. Dari gambar di bawah ini dapat dikutip proses
terjadinya suatu persepsi, senagai berikut:
Gambar 9.3. Beberapa Faktor Operasional Pada Proses
Perseptual
Keadaan Fisik

Perasaan terdahulu

Sifat keperibadian

Perilaku yang
dinyatakan dan
yang verbal

Stereotip

Perasaan terhadap
rangsangan

Perilaku verbal

Konsep diri

Persepsi karena
kebetulan atau
pendalaman

Sumber : Agus Sunyoto (2008,h.154).
a. Kotak pertama: berbagai bentuk yang mendasar dari rangsangan atau
sensai
b. Kotak kedua: faktor yang mempengruhi reaksi pada waktu menerima
rangsangan, seperti pengalaman, keterkaitan dari rangsangan itu
dengan (1) orang atau peristiwa terdahulu, (2) dengan bentuk-bentuk
steriotip, dan (3) dengan persepsi diri dari orng yang menerima
rangsangan.
c. Kotak ketiga: berbagai jenis impesi atau kesan yang terbebtuk karena
rangsangan. Penerima rangsangan mengaitkan sifat atau ciri yang
dibentuknya itu dengan ornag lain atau kejadian terdahulu. Terjadilah
rasa suka atau benci, rasa hormat atau tidak hormat. Terakhir
terbentuklah apa yang disebut impresi, kesan menyeluruh, yang
mungkin terpengaruh oleh faktor situasional, atau bentuk karena
memang sengaja tercipta.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2007, h.175)
ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk
menginterprestasikan apa yang ia lihat, interprestasi itu sangat dipengaruhi
oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individu tersebut.
Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap,
kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan
seseorang. Sebagai contoh, apabila Anda mengarapkan para petugas polisi
memiliki wewenang, orang-orang muda menjadi malas, atau para individu
yang mendiami kantor umum tidak mengindahkan moral, Anda mungkin
menganggap mereka seperti itu tanpa memperdulikan sifat-sifat mereka
yang sebenarnya.
Karakteristik target yang diobservasi bisa mempengaruhi apa yang
diartikan. Individu yang bersuara keras cenderung diperhatikan dalam
sebuah kelompok dibandingkan individu yang diam. Begitu pula dengan
individu yang luar biasa menarik atau tidak menarik. Oleh karena target
tidak dilihat secara khusus, seperti halnya kecederungan sebuah target
dengan latar belakangnya juga mempengaruhi persepsi, seperti halnya
kecenderungan kita untuk mengelompokan hal-hal yang dekat dan hal-hal
yang mirip. Sebgai contoh, kaum wanita, orang-orang kulit berwarna, atau
anggota dari kelompok lain yang mempunyai berbagai karakteristik yang
dapat dibedakan dengan jelas menurut ciri-ciri atau warna kulit kering
sering kali dianggap sama dalam karakteristik-karakteristik lain yang tidak
terkait.
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Gambar 9.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Faktor-faktor dalam diri di
pengarti:
 Sikap-sikap
 Motif-motif
 Minat-minat
 Pengalaman
 Harapan-harapan
Faktor-faktor dalam situasi:
 Waktu
 Keadaan kerja
 Keadaan sosial

Persepsi

Faktor-faktor dalam diri
target:
 Sesuatu yang baru
 Gerakan
 Ukuran
 Latar belakang
 Kedekatan
 Kemiripan

Sumber : Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2007, h.175)
Menurut Agus Suntoyo (2008, h.155) untuk memperoleh kesan
(impresis) dan gambar dari orang lain, yang sesuai dengan stimuli yang
diterima oleh seseorang, seperti yang telah disampaikan terdahulu,
lingkungan sosial dan fisik dapat membantu kita untuk membentuk kesan
tersebut. Namun ada dua faktor lain yang juga menentukan proses
terjadinya persepsi itu, yaitu (a) seleksi dan pemilihan (screening) dan (b)
pengorganisasian.
a. Persepsi adalah peoses seleksi. Tidak mungkin kita menyimak semua
informasi yang kita terima. Karenanya kita memilih rangsangan atau
informasi yang sangat kita perlukan yang ada hubungannya dengan
kita, atau yang kita punya perhatian. Kita menata rangasangan atau
informasi itu sesuai dengan keperluan kita. Ambil contoh pada waktu
kita di dalam kelas, satu saat merasa terganggu oleh teman kita yang
ngobrol di belakang. Sebetulnya kebiasaan mereka ngobrol itu sudah
sejak lama. Namun kenapa kita baru menyimaknya sekarang ini saja?
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Mungkin pada waktu sekarang ini kita akan menghadapi ujian negara,
sehingga kita memang mghendaki suatu konsentrasi yang kuat untuk
menhadapi ujuan tersebut.
b. Organisasi
Informasi yang luas dalam screening harus ditata atau diadministrasi
dengan baik sehingga secara keseluruhan memberikan arti kepada
sekumpulan informasi itu. Misalnya setiap orang menyadari bahwa
sebuah kursi adalah temapt duduk yang mempunyai kaki emapt, yang
mempunyai sandaran punggung, sandaran kaki, terbuat dari kayu, dan
ada joknya. Jadi jika kita melihat ada sebgaian saja ciri0ciri itu, kita
dapat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kursi, dan bukan yang
lain. Jadi menghemat penyimpangan dan menghemat pengindraan.
Untuk itu, setiap orang akan memilih infornasi dari ciri kursi yang
tentu berlainan satu sama lain.
Persepsi bukanlah keterampilan yang singular, artinya bukan
ketrerampilan yang setnya tunggal, persepsi orang disadari oleh
banyaknya faktor, dan hasilnya yaitu gambaran menyeluruh mengenai
orang atau peristiwa, atau suatu permasalahan, juga bermuka banyak.
Kemampuan memberikan persepsi yang objektif sangat tergantung dari
kemampuan orang itu membedakan dua objek rinci, dan juga
tergantung dari nilai yang dipergunakan sebgai dasar untuk menilai
orang lain itu. Karena itu seorang manajer yang ingin melihat dengan
persepsi yang positif terhadap karyawannya, hendaknya tidak
mencontohkan dirinya sendiri saja, namun juga harus melihat
ketauladanan diri orang lain.
c. Persepsi diri
Persepsi diri adalah gambaran mengenai diri kita, sebgaimana yang
kita sendiri ingin gambarkan, dan sebgaimana yang kita inginkan dari
orang lain. Jadi selain kita ingin dianggap seperti apa yang kita
inginkan, juga ingin dianggap oleh orang lain sesuai dengan keinginan
kita sendiri.
d. Situasi
Seperangkat keadaan dimana seseorang berada, dan keadaan itu terkait
dengan persepsi orang itu mengenai diri orang lain, di sebut situasi.
Persepsi mengenai situasi merupakan faktor (variabel) yang
terpengaruh (dependen) dari segi-segi historik. Itulah sebabnya
pengalaman masa lalu, budaya, dan pembelajaran, sangat berpengaruh
terhadap
pengambilan
keputusan
mengenai
seleksi
dan
pengorgansasian dari proses prestasi.
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Kekudukan seseorang dalam organisasi menentukan persepsi orang
tersebut terhadap suatu permasalahan organisasional. Setiap manajer
atau pimpian eksekutif, melihat lebih kuat dan lebih teliti permasalahan
yang hanya menyangkut bidangnya, dan cenderung untuk tidak
memperihatikan persoalan dari bidang lain, atau persoalan orang
(pejabat) lain,
Persepsi Seseorang: Membuat Penialian Tentang Individu Lain
Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2007:176)
konsep persepsi yang paling relevan dengan PO adalah persoalan tentang
persepsi seseoang, yaitu berbagai persepsi yang dibuat tentang individu
lainnya.
Teori Hubungan
Persepsi kita tentang individu berbeda dari persepsi kita tentang
benda-benda mati seperti meja, mesin, datau gedung karena kita membuat
kesimpulan tetang berbgai tidakan dari individu yang tidak kita temui pada
benda mati. Benda-benda mati tergantung pada hukum alam, tetapi tidak
memiliki keyakinan, motif, atau niat, sementara manusia memiliki semua
hal tersebut. Hasilnya adalah ketika mengobservasi individu, kita berusaha
untuk mengembangkan berbagai penjelasan tentang mengapa mereka
berprilaku dalam acara-acara tertentu. Oleh karenanya, persepsi dan
penilaian kita tentang tindakan seseorang akan dipengaruhi secara
signifikan oleh asumsi-asumsi yang kita buat tentang keadaan internal
orang itu.
Teori hubungan (attribution theory)
Telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tetang caracara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita
hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini
mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu,
kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan pada
tiga faktor:
1. Kekuasaan
2. Konsensus
3. Konsentrasi
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Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang
diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang
disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat sari sebab-sebab luar;
yaitu, individu tersebut dianggap telah dipaksa berprilaku demikian oleh
situasi. Sebgai contoh, apabila salah seorang karyawan Anda terlambat
kerja, Anda mungkin menghubungkan keterlambatannya dengan
kecelakaan mobil yang membuat kemacetan lalu lintas pada jalan yang bisa
digunakan oleh karyawan ini, Anda membuat suatu hubungan eksternal.
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BAB X
MOTIVASI, KONSEP DAN APLIKASI
MANAGEMENT BY OBJECTIVE (MBO)
10.1

PENGERTIAN MOTIVASI

Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner (1854:109) dalam
H.B. Siswanto (2005:119) :
All those inner striving conditions variously describes as wishes,
desires, needs, drives, and the like.
Motivasi dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap
mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan
(moves), dan mengarah atau menyalurkan perilkau kearah
mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi
ketidakseimbangan.
Kebutuhan tersebut timbul akibat adanya berbagai hubungan.
Kebutuhan dapat berwujud fisik biologis serta sosial ekonomis. Akan
tetapi, yang lebih penting adalah adanya kebutuhan (needs) yang bersifat
sosial psikis, misalnya penghargaan, pengakuan, keselamatan,
perlindungan, keamanan, jaminan sosial dan sebagainya.
Menurut Berelson dan Steiner (1964) dalam Koontz, dkk (1984)
mendefinisikan bahwa :
A motive ”is an inner state that energizes, activates, or moves
(hence ’motivation’), and that directs or channels behavior toward
goals.” In other words, “motivation” is a general term applying to
the entire class of drives, desires, needs, wishes, and similar
forces. Likewise, to say that managers motivate their subordinates
is to say that they do those things which they hope will satisfy these
drives and desires and induce the subordinates to act in a desired
manner.
(Suatu motif adalah kondisi di dalam diri yang memberikan energi,
aktivitas atau gerakan.motivasi, dan yang mengarahkan atau
memberikan jalan pada perilaku untuk mencapai tujuan. Dengan
kata lain, motivasi adalah suatu istilah umum yang diterapkan
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kepada keseluruhan kelompok yang mengarahkan, menimbulkan
keinginan, kebutuhan, keinginan yang kuat dan dorongan yang
sejenis. Jadi, manajer memotivasi bawahannya dengan alasan
untuk melakukan semua pekerjaan yang mereka harapkan dapat
memberi kepuasan apa yang diinginkan dan keinginan yang kuat
dan menyebabkan bawahannya bertindak sesuai dengan apa yang
dinginkan.).
Gambaran ini dapat ditunjukkan ke dalam hubungan rantai
kebutuhan-keinginan-kepuasan (need-want-satisfaction chain)
dalam gambar di bawah ini.

Gambar 10.1. Rantai Kebutuhan-Keinginan-Kepuasan
Sumber : Koontz, dkk (1984,h.479).

Menurut Keith Davis dan John W. Newstrom (1985:88) motivasi
prestasi adalah dorongan dari orang-orang untuk mengatasi segala
tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Orang yang
memiliki dorongan ini ingin berkembang dan tumbuh, serta ingin maju
menelusuri tangga keberhasilan. Penyelesaian sesuatu merupakan hal yang
penting demi penyelesaian itu sendiri, tidak untuk imbalan yang
menyertainya.
Menurut J. Winardi (2001:1) istilah motivasi (motivation) berasal
dari perkataan bahasa latin, yakni movere, yang berarti “menggerakan”. (to
move). Menurut Gray et al (1984:69) dalam J. Winardi (2001:2) motivasi
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merupakan hasil sejumlah proses, yang bersifat internal, atau eksternal bagi
seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap entusiasme dan
persistensi, dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.
Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2003:248) istilah
motivasi diambil dari istilah Latin movere, berarti “pindah”. Dalam
konteks sekarang motivasi adalah proses-proses psikologis meminta
mengarahkan, arahan, dan menetapkan tindakan sukarela yang mengarah
pada tujuan. Para manajer perlu memahami proses psikologi ini jika ungin
berhasil memandu para karyawan menuju mencapai sasaran organisasi.
Bagian ini oleh karena itu memberikan suatu kerangka kerja konsep untuk
memahami motivasi dan menguji akar sejarah beberapa konsep yang
berkaitan dengan motivasi.
Terence Mitchel, seorang peneliti Perilaku Organisasi yang terkenal,
mengusulkan suatu model konsep yang menjelaskan bagaimana motivasi
mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja.
Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2002:320) motivasi
merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menentukan perilaku
seseorang, termasuk perilaku kerja. untuk dapat memotivasi seseorang
diperlukan pemahaman tentang bagaimana proses terbentuknya motivasi.
Menurut Stephen P. Robbins (2006:213) mendefinisikan motivasi
sebagai proses yang kuat menentukan intensitas, arah, dan ketentuan
individu dalam usaha mencapai sasaran.
Tiga unsur definisi kita adalah intensitas,, arah, dan berlangsung
lama. Intensitas terkait dengan seberapa keras seseorang berusaha. Ini
adalah unsur yang mendapatkan perhatian paling besar dari kita bila bicara
tentang motivasi. Akan tetapi, intensitas yang tinggi kemungkinan tidak
akan menhasilkan kerja yang diinginkan jika upaya itu tidak disalurkan ke
arah yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, kita harus
mempertimbangkan kualitas upaya itu maupun integritasnya. Upaya yang
diarahkan ke sasaran dan konsisten dengan sasaran organisasi adalah hal
yang seharusnya kita usahakan. Pada akhirnya,, motivasi memiliki dimensi
berlangsung laima. Ini adalah ukuran tentang berapa lama seseorang dapat
mempertahankan usahanya. Individu-individu yang termotivasi tetap
bertahan dengan pekerjaannya dalam waktu lama untuk mencapai sasaran
mereka.
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Gibson, dkk (2006,h. 132) menyatakan motivasi sebagai berikut :
Motivation is the concept we use when we describe the forces
acting on or within an individual to initiate and direct behavior.
(Motivasi adalah pemikiran kita gunakan ketika kita menyatakan
adanya dorongan kepada atau dalam diri kita sendiri untuk
memulai dan mengarahkan perilaku).
Menurut R.L. Mathis dan J.H.Jackson (2006, h.548), motivasi
adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut
bertindak.
Motivasi menurut F.Luthans (2006,h.270), motivasi adalah proses
yang dimulai dengan defisiensi
fisiologis atau psikologis yang
menggerakkan perilaku atau dorongan yang diajukan untuk tujuan atau
insentif. Dengan demikian, kunci memahami motivasi bergantung kepada
pengertian kebutuhan, dorongan dan insentif.
Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Jugde (2007:222)
motivasi (motivation) sebagai proses yang menjelaskan intensias, arah, dan
kekuatan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Sementara motivasi
umum berkaitan dengan usaha mencapai tujuan apa pun.
Menurut Agus Suntoyo (2008, h.160) motivasi adalah kekuatan
yang dinamik yang mendorong seseorangan utnuk berprestasi disebut
motivasi. Motivasi sering diberi atasan sebagai dorongan untuk
mengurangi tekanan (stress) yang disebabkan oleh kebutuhan yang belum
terpenuhi. jika seorang manajer dapat memenuhi seluruh kebutuhan
karyawan, maka karyawan tersebut tidak termotivasi lagi untuk bertindak.
Kebutuhan diartikan debagai keadaan dimana intern seseorang
yang jika berhasil dipenuhi menjadi menarik bagi orang tersebut.
Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan memaksa orang merasa stress, tegang
yang menyebabkan terjadinya suatu dorongan kuat didalam diri orang itu,
untuk bertindak dan berperilaku dakam mencapai tujuan, yang jika berhasil
akan memenuhi tuntutan kebutuhan itu, dan akan mengurangi ketegangan
yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan itu.
Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud dalam organisasi adalah
yang ditunjukan kepada tujuan organisasi. Seorang karyawan bisa saja di
tempat kerjanya berhubungan dengan teman-teman dan mitra kerja lainnya
dalam rangka penuasan kebutuhan akan masyarakat, namun dari sudut
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padang organisasi, kegiatan itu bertentangan dengan tujuan dan dapat
mengurangi produktivitas karyawan.
10.2. TEORI MOTIVASI
Untk menjelaskan teori motivasi berawal dari individu diri sendiri.
Secara teoritis munculnya motif dan motivasi tidak terlepas dari
kesenjangan atau kekurangan (defieciency). Kesenjangan tidak lain adalah
kesenjangan dalam kebutuhan karena kebutuhan (needs) adalah sesuatu
yang harus dipenuhi. Gibson, dkk (2006,h. 132) menyatakan bahwa :
A need is a defieciency or lack of something of value that an
individual experiences at a particular of time. Defieciencies may
be phsysiological (e.g. a need for food), psychological (e.g. a need
for self esteem), or sociological (e.g. a need social interaction).
(Kebutuhan adalah kesenjangan atau kekurangan sesuatu nilai
yang mana individu mengalaminya pada waktu tertentu.
Kesenjangan itu mungkin fisiologis, seperti kebutuhan untuk
makan, psikologis, seperti kebutuhan untuk penghargaan diri, atau
sosiologis, seperti kebutuhan interaksi sosial).
Secara garis besar teori motivasi dibagi 2 (dua) klasifikasi yaitu :
a. Teori Motivasi Isi (Content Motivation Theories) : teori motivasi yang
memfokuskan pada faktor-faktor yang ada di dalam diri seseorang
yang memberikan energi, dorongan, berkelanjutan,menghentikan
perilaku.
b. Teori Motivasi Proses (Process Motivation Theories) : teori yang
menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku diberi energi,
didorong, dilanjutkan bahkan dihentikan oleh faktor-faktor dari
(eksternal) utama terhadap seseorang.
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Tabel 10.1. Perspektif Manajerial Teori Isi dan Teori Proses
Klasifikasi
Teori
Teori
Motivasi Isi

Teori
Motivasi
Proses

Penjelasan Teori

Penggagas Teori

Fokus pada faktorfaktor yang ada di
dalam diri
seseorang yang
memberi energi,
mendorong,
melanjutkan dan
menghentikan
perilaku. Ini hanya
dapat
disimpulkan.

Maslow : hirarki
lima tingkatan
kebutuhan.
Alderfer : hirarki
tiga tingkatan
kebutuhan (ERG).
Herzberg : dua
faktor yaitu
hygiene dan
motivator.
McClelland : tiga
kebutuhan yang
diperlukan sesuai
budaya yaitu
pencapaian, afiliasi
dan kekuasaan.
Vroom : teori
harapan dan
pilihan.
Adams : teori
keadilan atas
perbandingan
individu.
Skinner : teori
penegakkan yang
terjadi sebagai
akibat perilaku.
Locke : teori
pencapaian tujuan
yang mana tujuan
dan keinginan
sebagai
determinan
perilaku.

Menjabarkan,
menjelaskan dan
menganalisis
bagaimana
perilaku diberi
energi, didorong,
dilanjutkan dan
dihentikan.

Sumber : Gibson, dkk (2006,h.135).
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Penerapan
Manajerial
Manager
menyadari
adanya
perbedaan
kebutuhan,
keinginan,
tujuan karena
masing-masing
individu adalah
unik dalam
segala hal.

Manajer perlu
memahami
proses motivasi
dan bagaimana
indiividu
membuat
keputusan atas
dasar preferensi,
imbalan dan
pencapaian
sesuatu.

TEORI MOTIVASI ISI
TEORI HIRARKI KEBUTUHAN MASLOW
Salah satu model teori motivasi isi adalah yang dikemukakan oleh
Abraham Maslow. Teori Maslow mengemukakan tentang hirarki
kebutuhan manusia terdiri dari 5 (lima) untuk memuaskan keinginannya
dalam rangka memotivasi dirinya, yaitu :
a. Fisiologi (pshysiological) : kebutuhan akan makan, minum, tempat
tinggal dan kesehatan.
b. Keamanan (safety and security) : kebutuhan akan bebas ancaman,
bebas ancaman dari perisitiwa dan lingkungan sekitarnya.
c. Sosial (belongingness, social and love) : kebutuhan akan persahabatan,
afiliasi, interaksi, dan kasih saying.
d. Penghargaan (esteem) : kebutuhan akan kebanggan diri dann rasa
hormat dari pihak lain.
e. Aktualisasi diri (self actualization) : kebutuhan untuk memenuhi
dengan memaksimalkan penggunaan kemampuan, keterampilan dan
potensi yang dimiliknya.
Berikut adalah tingkatan hirarki kebutuhan menurut Maslow :
Gambar 10.1. Hirarki Kebutuhan Menurut Maslow
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TEORI ERG ALDERFER
Teori ini juga mengajukan teori kebutuhan seperti teori Maslow.
Tetapi Clayton P.Alderfer mengajukan 3 (tiga) hirarki kebutuhan yaitu :
a. Eksistensi (existence) atau E : kebutuhan yang dapat dipenuhi dan
dipuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan, udara, air, imbalan dan
kondisi kerja.
b. Hubungan (relatedness) atau R : kebutuhan yang dapat dipenuhi dan
dipuaskan melalui hubungan sosial dan antar pribadi.
c. Pertumbuha (growth) atau G: kebutuhan yang dapat dipenuhi dan
dipuaskan dengan membuat kontribusi yang produktif dan kreatif.
Teori kebutuhan ini juga disebut teori ERG.
TEORI DUA FAKTOR HERZBERG
Frederick Herzberg mengemukakan ke dalam 2 (dua) faktor yaitu :
faktor-faktor ketidakpuasan-kepuasan (dissatisfiers-satisfiers); higinemotivator (hygiene-motivators); ekstinsik-intrinsik (extrinsic-intrinsic).
Hasil studi Herzberg disimpulkan ke dalam 2 (dua) hal spesifik
yaitu : kondisi ektrinsik, job context atau dissatisfiers atau hygiene factors
yang meliputi ; imbalan, status dan kondisi kerja. Keberadaannya
membawa kepuasan, dan tidak semestinya memotivasi pegawai yang
bersangkutan. Namun demikian ketidakberadaannya akan menimbulkan
ketidakpuasan. Kedua, yaitu kondisi intrinsik, job content, atau satisfiers
atau motivators yang meliputi pencapaian tujuan, tanggung jawab dan
penghargaan. Ketidakberadaannya akan menciptakan tidak akan
menimbulkan ketidakpuasan. Keberadaannya akan membangun tingkat
motivasi yang kuat serta berakibat pada kinerja baik.
TEORI KEBUTUHAN MCCLELLAND
David C. Mc Clelland mengajukan motivasi teori kebutuhan
pembelajaran motivasi (learned need theory of motivation). Mc Clelland
yakin bahwa banyak kebutuhan terkait dengan budaya dalam masyarakat.
Terdapat 3 (tiga) kebutuhan yaitu : kebutuhan pencapaian (need for
achievement-n Ach), kebutuhan afiliasi
( need for affiliation n Aff),
kebutuhan kekuasaan (need for power n Pow). Untuk mengukur seseorang
terhadap ketiga kebutuha tersebut digunakan uji ”Thematic Apperception
Test” (TAT).
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TEORI MOTIVASI PROSES
TEORI HARAPAN VROOM
Victor Vroom dalam Gibson, dkk (2006,h.147) membuat definisi
sebagai berikut :
Motivation as a process governing choices among alternatives
forms of voluntary activity.
(Motivasi adalah suatu proses menentukan pilihan diantara bentuk
aktivitas yang bebas untuk dipilih).
Pada dasarnya teori Vroom adalah mengenai Teori Harapan
Motivasi (expectation theory of motivation). Teori ini pada dasarnya
pegawai dihadapkan pada suatu kumpulan hasil tingkat pertama (first-level
outcome) dan seleksi hasil atas dasar bagaimana pilihan dikaitkan dengan
hasil tingkat kedua (second-level outcome) . Preferensi seseorang
didasarkan pada kekuatan (valensi = valence) dari keinginan yang kuat
untuk mencapai tingkat kedua dan persepsi hubungan antara hasil tingkat
pertama dan kedua.
Yang dimaksud dengan hasil tingkat pertama (first-level outcome)
adalah hasil perilaku yang dikaitkan dengan pekerjaan itu sendiri seperti
produktivitas, absenteeism, perputaran pegawai, serta kualitas
produktivitas. Hasil tingkat kedua (second-level outcome) adalah peristiwa
yang menyangkut imbalan dan hukuman yang mana hasil dari tingkat
pertama seperti kenaikan upah, harapan kelompok dan penolakan serta
promosi.
Selain itu menyangkut instrumentalitas (instrumentality) yaitu
pemikiran yang berdasarkan persepsi seseorang kaitannya antara hasil
tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua.
Valensi (valence) adalah kekuatan dari preferensi seseoran
terhadap hasil. Dengan demikian secara prinsipil dapat dijabarkan sebagai
berikut :
V1

= S (V2 x I)

M

= f (V1 x E)

P

= f (M x A)
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Keterangan :
V1
V2
I
M
A
P

=
=
=
=
=
=

valensi tingkat pertama
valensi tingkat kedua
Instrumentalitas
Motivasi
Kemampuan
Kinerja

Teori harapan (expectaancy theory) berdasarkan prinsip bahwa
tindakan seseorang akan cenderung untuk dilakukan karena harapan hasil
yang akan dicapai. Harapan ini seperti bonus, kenaikan gaji, promosi dan
penghargaan. Teori ini memfokuskan hubungan sebagai berikut : a) effortperformance yakni probabilitas yang akan diterima oleh individu dengan
mengerahkan kemampuannya untuk suatu hasil kerja; b) performancereward relationship yakni tingkatan kepercayaan individu atas hasil kerja
tertentu mengakibatkan harapan yang diinginkannya; c) reward-personal
goal relationship yaitu penghargaan organisasi atas seseorang
mengakibatkan kepuasan individu di dalam bekerja.
Teori ini berusaha menjelaskan mengapa banyak karyawan tidak
termotivasi dalam pekerjaan mereka dan hanya melakukan usaha minimum
untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa pertanyaan perlu diajukan yakni
: a) apabila saya memberikan usaha maksimum, akankah usaha saya
mendapat pengakuan dalam penilaian kinerja saya ? ; b) apabila saya
mendapat penilaian kerja yang baik, akankah penilaian tersebut membawa
penghargaan organisasional ?; c) bila saya mendapat penghargaan, apakah
penghargaan yang saya terima sanggup memenuhi kebutuhan pribadi saya
?
Secara skematis hubungan tersebut dapat ditunjukkan sebagai
berikut :
A
Usaha
Individual

B
Kinerja
Individual

C
Penghargaan
Organisasional

Sumber : S. P. Robbin dan T.A.Judge (2008,h.254).
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Tujuan
Pribadi

A = Hubungan Usaha Kinerja
B = Hubungan Kinerja-Penghargaan
C = Hubungan Penghargaan-Tujuan Pribadi
Dalam bentuk formula sebagai berikut :
P = f (M x A)
Dimana : P
M
A

= performance
= motivation
= ability

TEORI KEADILAN STACEY ADAMS
Menurut J.Stacey Adam, Teori keadilan (equity theory)
menekankan bahwa bawahan membandingkan usaha mereka dan imbalan
mereka dengan usaha dan imbalan yang diterima orang lain dalam iklim
kerja yang sama. Dasar dari teori motivasi ini dengan dimensi bahwa
individu dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil. Dalam
pekerjaan, individu bekerja untuk memperoleh imbalan.
Empat hal yang penting dalam teori keadilan adalah :
a. Orang : orang yang secara individu merasa adil atau tidak adil
b. Perbandingan dengan pihak lain : siapa saja atau kelompok yang
dibandingkan sebagai rasio masukan dan hasil.
c. Masukan (input) : karaktaeristik individu seseorang dari pekerjaaan
(misalnya : keterampilan, keahlian, pendidikan) atau bisa juga umur,
jenis kelamin atau ras, dan sebagainya.
d. Hasil (outcome) : apa yang diterima yang bersangkutan dari pekerjaan
(penghargaan, tunjangan, gaji dan upah, dsb).
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Proses tersebut dapat digambarkan pada skema di bawah ini

Seseorang dengan
masukan (I) dan
hasil (O)

Perbandingan
dengan Rasio
I/O

Refrenesi
seseorang
(RP),
I dan O

Persepsi

OP/IP =
ORP/IRP =
berarti Adil

OP/IP <
ORP/IRP =
berarti tidak
Adil

OP/IP >
ORP/IRP =
berarti tidak
Adil

Sumber : Gibson, dkk (2006,h.152).
Keterangan :
IP
OP
IRP
ORP

= masukan seseorang
= hasil seseorang
= masukan referensi seseorang
= hasil referensi seseorang

TEORI PRILAKU SKINNER
Teori yang dikemukakan oleh B.F. Skinner dikenal dengan teori
penguatan (reinforcement theory) menjelaskan tentang bagaimana
konsekuensi perilaku di masa yang lalu mempengaruhi tindakan di masa
yang akan datang dalam suatu siklus proses belajar. Individu bertingkah
laku tertentu karena di masa lalu mereka belajar bahwa perilaku seseorang
akan berhubungan dengan hasil yang menyenangkan terhadap orang lain,
dan perilaku tertentu akan menyebabkan akibat yang tidak menyenangkan.
Pada umumnya individu akan lebih suka akibat yang menyenangkan,
karena mereka akan mengulangi konsekuensi yang menyenangkan.

229

Dalam contoh tersebut adalah ilustrasi dalam penguatan
kontingensi dari S1, R1, S2 dan R2 dalam pemberian tugas penyusunan
anggaran melalui memo sebagai berikut :
S1
Perintah/memo
kepada bawahan
untuk menyusun
anggaran.
Rangsangan
bersyarat

Antcedent

R1
Menyusun
anggaran
mingguan.

S2
Mendapat
penghargaan
dari
pimpinan

Operant response
bersyarat

Penguatan
rangsangan

Behavior

R2
Merasa puas

Respons
dipenuhi

Consequence

Sumber : Gibson, dkk (2006,h.163).
TEORI PENETAPAN TUJUAN LOCKE
Menurut Edwin Locke ini merupakan teori penetepan tujuan (goalsetting) yaitu proses penentuan tujuan yang melibatkan atasan dan
bawahan yang bekerja sama dalam menentukan tujuan bawahan untuk
periode waktu tertentu.
Tujuan yang secara sadar (conscious goals) adalah tujuan utama
yang diperjuangkan seseorang dan menyadari dalam mengarahkan
perilakunya. Tujuan (goal) adalah sasaran spesifik yang mana seseorang
berusaha mencapainya; sasaran (obyek) dari suatu tindakan.
Menurut Locke ada 4 (empat) macam tujuan yaitu : tujuan spesifik
(goal specificity) adalah tingkat presisi kuantitatif tujuan; tujuan kesulitan
(goal difficulty) adalah tingkat profisiensi atau tingkatan kinerja tujuan
yang dicari; tujuan intensitas (goal intensity) adalah proses dalam
penentuan tujuan atau penentuan bagaimana mencapainya; tujuan
komitmen (goal committment) adalah sejumlah usaha yang nyata
digunakan untuk mencapai tujuan.
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Teori Penetapan-Sasaran/Tujuan menurut Stephen P. Robbins
(2006:227) pada akhir tahun 1960-an Edwin Locke mengemukakan bahwa
niat-niat untuk bekerja menuju sasaran merupakan sumber utama dari
motivasi kerja. Artinya, sasaran memberitahu karyawan apa yang perlu
dikerjakan dan berapa banyak upaya akan harus dilakukan. Bukti sangat
medukung nilai ini dari sasaran. Teori penetapan-sasaran bahwa sasaran
yang khusus dan sulit akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi.
Teori penguatan menurut Stephen P. Robbins (2006:230) lawan
pendapat terhadap teori penentuan-sasaran adalah teori penguatan
(reinforcement theory). Yang pertama merupakan pendekatan kognitif,
yang mengemukakan bahwa sasaran individu mengarahkan tindakannya.
Dalam teori penguatan, kita mempunyai pendekatan perilaku
(bihavioristik), yang berargumen bahwa penguatan yang mengkondisikan
perilaku. Jelas secara fisiologis bahwa keduanya berlawanan.

10.3. KONSEP APLIKASI MANAGEMENT BY OBJECTIVE
(MBO)
Menurut Agus Suntoyo (2008,h.172) MBO sering disebut dengan
tool atau alat manajemen lengkap, yang penuh dengan pertimbangan
perilaku karyawan. Alat manajemen tersebut sering dianggap sebagai
aktualisasi dan interaksi dari pengetahuan mengenai perilaku manusia
secara utuh, Suatu pendekatan sistem yang mencakup seluruh segi dan
bidang yang dianggap manajemen. yang menjadi tanggung jawab seorang
manajer pimpinan.
Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Jugde (2007:240)
manajemen berdasarkan tujuan-tujuan nyata yang ditentukan secara
partisipasi, bisa diuji, dan bisa diukur. Daya tarik MBO niscaya terletak
pada penekanannya terhadap perubahan tujuan-tujuan organisasional
menjadi tujuan-tujuan khusus untuk unit-unit organisasional dan anggotaanggota individual. MBO mengoprasionalkan konsep tujuan-tujuan
tersebut dengan memikirkan sebuah proses dimana tujuan-tujuan tersebut.
Tujuan-tujuan keseluruhan organisasi menjadi tujuan-tujuan untuk
setiap tungkat di bawahnya (divisional, departemental, dan individual).
Tetapi karena unit yang lebih rendah bersama-sama berpartisipasi dalam
menetukan tujuan-tujuan mereka sendiri, MBO bekerja dari : ’bawah ke
atas” (bottom-up) dan dari “atas ke bawah” (top-down) hasilnya adalah
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sebuah hierarki yang menghibungkan tujuan-tujuan di satu tingkat dengan
tujuan-tujuan di tingkat berikutnya. Untuk karyawan individual, MBO
memberikan tujuan-tujuan kinerja pribadi yang spesifik.
Banyak elemen dari program MBOyang seseuai dengan proporsi
teori penentuan tujuan. Sebagai contoh, memepunyai periode waktu yang
eksplisit untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan penekanan teori
penentuan tujuan pada kekhususan tujuan. Demikian halnya, kita telah
mengemukakan sebelumnya bahwa umapan balik tetang kemajuan tujuan
merupakan elemen penting dalam teori penentuan tujuan. Satu-satunya
bidang yang memungkinkan adalah pertentangan antara MBO dan teori
penentuan tujuan berhubungan dengan persoalan partisipasi-MBO sanagat
mendukungnya, sementara teori penentuan tujuan menunjukan bahwa
manajer menetapkan tujuan-tujuan yang biasanya sama efektifnya.
Menurut Stephen. P. Robbins (2006:262) manajemen berdasarkan
tujuan (MBO) menetapkan sasaran secara partisipatif yang berwujud, dapat
tercipta kebenarannya, dan dapat diukur. Itu bukanlah gagasan baru.
Bahkan MBO dikemukakan lebih dari 45 tahun lalu sebagai sarana
penggunaan sasaran untuk memotivasi karyawan, bukanya untuk
mengendalikan mereka.
Tidak diragukan lagi, daya tarik MBO terletak pada tekanannya
untuk mengubah tujuan organisasi secara keseluruhan menjadi tujuan
khusus untuk unit-unit organisasi dan para individu yang menjadi
anggotanya. MBO menjalankan konsep tujuan dengan merancang suatu
proses, dimana dengan proses tersebut sasaran-sasaran secara beringkat
diturunkan kesepanjang organisasi itu. Ada empat unsur umum dalam
program MBO yakni spesifikasi sasaran pengambilan keputusan
partisipatif, jangka waktu yang eksplisit, serta umpan balik kinerja.
MBO hendaknya merupakan pernyataan ringkas mengenai
pencapaian tujuan yang diharapkan. Tidaklah memadai, misalnya, untuk
sekedar menyatakan hasrat mengurangi biaya, memperbaiki pelayanan,
atau meningkatkan kualitas. Keinginan-keinginan semacam itu harus
diubah menjadi tujuan yang dapat diukur dan dievaluasi. Untung
mengurangi biaya departemen sebanyak 7 persen, memperbaiki layanan
dengan memastikan bahwa semua pesanan lewat telepon diproses dalam 24
jam setelah diterima, atau untuk meningkatkan kualitas dengan
mempertahankan laba kurang dari 1 persen dari penjualan merupakan
contoh dari tujuan spesifik.
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Tujuan dari MBO tidaklah ditentukan secara sepihak oleh atasan
dan kemudian ditugaskan ke bawahan. MBO. Menggantikan sasaran yang
dipaksakan dengan sasaran yang ditentukan secara partisipasif. Atasan dan
bawahan bergantung untuk memilih sasaran dan sepakat mengenai cara
mengukur sasaran itu. Tiap tujuan mempunyai kurun waktu penyelesaian
yang spesifik, lazimnya kurun waktu itu adalah tiga bulan, enam bulan,
atau stahun. Jadi para manajer dan bawahan tidak hanya mempunyai tujuan
yang spesifik, tetapi juga kurun waktu yang ditetapkan untuk mencapai
tujuan itu.
Unsur terakhir dari MBO adalah upman balik terhadap kinerja.
MBO berusaha memberikan umpan balik yang terus-menerus mengenai
kemajuan ke sasaran. Idealnya, ini dicapai untuk memberikan upan balik
berkelanjutan ke individu sehingga mereka dapat membantu dan
mengkoreksi tindakan mereka sendiri. Ini dilengkapi dengan evaluasid
manajerial secara berkala, ketika kemajuan itu ditunjau ulang.
Menurut Edwin Locke dalam Robert Kreitner dan Angelo Kinicki
(2003:308) mendefinisikan tujuan sebagai “sesuatu yang ingin dicapai
individu, tujuan merupakan sasaran atau target dari tindakan. Untuk
memperluas definisi ini mereka menambahkan:
Konsep tersebut serupa dengan pengertian tujuan dan maksud…
konsep lain yang sering kali digunakan dalam pengertian tujuan adalah
standar prestasi (suatu pengurutan untuk mengevaluasi prestasi), kuota
(suatu jumlah pekerjaan atau produksi minimal), norma kerja (suatu
standar perilaku yang ditentukan oleh sebiah kelompok kerja), tugas (suatu
pekerjaan yang harus diselesaikan), sasaran (target mutlak dari suatu
tindakan atau serangkaian tindakan), jatuh tempo (batas waktu untuk
menyelesaikan tugas), dan anggaran (biaya untuk mencapai tujuan atau
batas yang digunakan)
Belakangan ini, penetapan tujuan telah diperkenalkanagar melalui
suatu teknik manajemen yang digunakan secara luas yang disebut sebagai
management by objective (MBO).
Management of objective adalah sistem manajemen yang berkaitan
dengan partisipasi dalam pembuatan kepuasan, penetapan tujuan, dan
sasaran umpan balik. Suatu meta analisis terhadap program MBO
menunjukan terhadap peningkatan produktivitas antara 68 dampai 80
organisasi yang berlainan. Secara khusus, penelitian pengungkapan
peningkatan produktivitas rata-rata 56% pada saat top manajemen memiliki
komitmen tinggi. Penilaian rata-rata 6% pada saat komitmen rendah. Meta
analisis kedua yang terdiri dari 18 penelitian menunjukan bahwa kepuasan
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kerja para karyawan berkaitan secara signifikan dengan komitmen top
manajemen dari penerapan MBO. Hasil yang mengesahkan ini menyoroti
manfaat positif dari penerapan MBO dan penetapan tujuan. Untuk
memahami lebih lanjut mengenai bagaimana program-program MBO dapat
meningkatkan produktivitas maupun kepuasan, marilah kita menguji proses
penetapan di mana penetapan tujuan berkembang.
Teori penetapan-sasaran menunjukan bahwa yang sulit
menghasilkan tingkat kinerja individu yang lebih tinggi daripada sasaran
yang mudah. Selain itu, sasaran sulit yang spesefik menghasilkan tingkat
kinerja yang lebih tinggi daripada tanpa sasaran sama sekali atau sasasran
yang bersifat umum seperti “berusaha sebaik-baiknya”. Juga, umpan balik
terhadap kinerja seseorang akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi.
Bandingkan penemuan-penemuan ini dengan MBO.
MBO secara langsung mendukung sasaran spesifik dan umpan
balik. MBO menyiratkan, bukannya menyatakan secara eksplisit, bahwa
sasaran harus dipersiapkan sebagai hal yang dapat dilaksanakan (feasible).
Konsisten dengan penerapan-sasaran, MBO akan sangat efektif bila
sasaran itu cukup sulit agar dapat menuntut orang itu memaksa diri bekerja.
Satu-satunya wilayah yang mungkin terdapat ketidakcocokan
antara MBO dan teori penetapan-sasaran adalah yang berkaitan dengan isu
partisipasi: MBO sangat mendukung partisipasi itu sedangkan penetapansasaran menunjukan bahwa penugasan sasaran ke bawahan sering sama
berhasilnya. Bagaimanapun, manfaat utama penggunaan partisipasi adalah
untuk mendorong individu menetapkan sasaran yang lebih sukar.
MBO dalam Praktik
Seberapa luas dari penggunaan MBO? Tinjauan ulang dari studistudi yang diusahakan untuk menjawab pernyataan ini menunjukan bahwa
MBO merupakan teknik yang populer. Anda akan menemukan programprogram MBO dalam banyak organisasi bisnis, pemeliharaan kesehatan,
pendidikan, pemerintahan, dan nirlaba.
Kepopuleran MBO hendaknya tidak ditafsirkan bahwa MBO
selalu berhasil. Dalam sejumlah kasus yang terdokumentasi, MBO teleh
dilaksanakan tetapi gagal memenuhi harapan manajemen. Tetapi bila
kasus-kasus ini dicermati, ternyata jarang masalahnya disebabkan karena
komponen-komponen dasar MBO itu. Sebabnya lebih cenderung berupa
faktor-faktor seperti misalnya penghargaan yang tak realistis mengenai
hasil, kurangnya komitmen manajemen puncak, dan ketidakmampuan atau
ketidaksediakan manajemen untuk memberikan imbalan yang didasarkan
pada pencapaian sasaran. Kegagalan dapat juga muncul karena
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ketidaksesuaian budaya, seperti contoh, Fujitsu telah membatalkan
program jenis MBO-nya karena manajemen menilaki tidak cocok dengan
tekanan budaya Jepang soal meminimalkan risiko dan sasaran jangka
panjang.
Langkah-langkah Proses MBO (antara karyawan & manajer)
1. Menyatakan dengan tertulis tanggung jawab pokok dari pekerjaannya.
MBO dimulai dengan persetujuan dengan atasan langsung, tentang
tanggung jawab pokok dari pekerjaan karyawan yang dinyatakan
secara tertulis. Pernyataan tertulis ini sangat berarti, karena jika terjadi
perbedaan pendapat, mereka selaku bisa merujuk kembali kepada
kesepakatan tertulis hendaknya rinci untuk menghindarkan pebedaan
yang harus dilakukan oleh karyawan, dan uraian dari tugas yang harus
dilakukan menurut harapan dari manajemen.
2. Pernyataan sementara dari sasaran (objective)
Karyawan menmbuat usulan (pernyataan) sementara dari tujuan
pekerjaanyan untuk periode yang akan datang. Ini tidak berarti bahwa
tanggung jawab manajer tentang pernyataan objektif itu diserahkan
sepenuhnya kepada karyawan. Manajer harus memeriksa dan jika
setuju, menyatakan persetujuannya secara tertulis.
3. Manajer membuat review dari butir 2 di atas.
Sesudah data terkumpul, manajer membuat review dari setiap
peryataan ( draft), mendiskusikan dengan karyawan yang membuat
draft tersebut, dan membuat berbagai revisi yang memang diperlukan,
akhirnya pertanyaan persetujuan dari kedua belah pihak harus tercapai
untuk melaksanakan selanjutnya. Akhir dari diskusi dengan karyawan
itu adalah sasaran (objektif) dapat disetujui bersama, yaitu tingkat
pencapaian dari prestasi karyawan, yang sejujur-jujurnya dapat diraih.
4. Karyawan: inisiatif untuk membuat evaluasi pelaksanaan sendiri
Pada akhir suatu pelaksanaan, karyawan hendaknya dimotivasi utnuk
membuat penilaian sendiri (make his own performance appraisal),
yang mungkin dilaksanakan bulanan, enam bulan atau tahunan.
Periode dari penilaian ini sangat tergantung dari kegiatan perusahaan,
dan dapat saja berfariasi sesuai dengan tuntutan dari operasi
perusahaan.
5. Bicarakan performance appraisal tersebut dengan para karyawan
Ciri khas dari MBO adalah bahwa setiap langkah dari inisiatif
karyawan diharapkan pada komunikasi langsung dengan manajer. Jadi
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performance appraisal yang telah dibuat dan direvisi oleh karyawan
itu kemudian disesuaikan antara mereka dengan manajer.
6. Tidakan manajer berdasarkan hasil diskusi
Setiap kita berinteraksi dengan karyawan, terjadi interpersonal
communication, maka jelas-jelas manajer dapat mendasarkan
kebijakannya sesuai dengan informasi langsung yang diperolehnya dari
karyawan.
7. Tahap memulai lagi silkus MBO
Tentu saja setiap sesudah dengan MBO, karyawan dihimbau untuk
menyusun objektif yang baru dan daur seperti di atas dimulai kembali.
Mungkin tanggung jawab seseorang tidak akan jauh berbeda dengan
pertanyaan yang lalu, namun tujuan pencapaian mungkin mengalami
revisi. Demikian juga proses pemerikasaan (review) oleh manajer
mungkin sudah dapat delegasikan kepada para penyelia, sehingga
setiap saat langkah panjang MBO bisa dijurangi dan disederhanakan.
Kriteria Sasaran (objektif) dari MBO yang efektif.
Objektif atau sasaran dari MBO yang memuaskan, yang akan
menghasilkan interaksi karyawan dengan pimpinan secara efektif, adalah:
1. Sasaran yang dapat menggunakan potensi secara optimal, pada tingkat
kemampuan karyawan.
2. Sasaran dapat dinyatakan secara spesifik, tepat dan jelas.
3. Sasaran yang dapat dinyatakan dengan tolak ukur yang tepat secara
rinci dan kuantitatif.
4. Sasaran yang mencakup periode pencapaian terget yang jelas, kapan
harus diselesaikan, dan diajukan sebagai hasil akhir pekerjakan.
Model modifikasi perilaku organisasi yang disingkat menjadi OB Mod,
adalah suatu penerapan dari teori penguatan (reinforcement theory) kepada
karyawan dalam keadaan yang sesungguhnya dilingkungan pekerjaannya.
OB Mod ini dilaksanakan dalam 5 tahapan:
1. Identifiksi perilaku yang menunjang kinerja
Apa yang dilakukan oleh seorang karyawan, tidak semua berkaitan
atau tidak semua penting untuk menjadi suatu tingkat untuk kerja yang
tinggi. Karena itu pada tahap awal OB Mod ini, pimpinan hendaknya
jeli mengamati dan membuat identifikasi, perilaku yang mana saja
yang memberikan dampak terbesar untuk keberhasilan karyawan itu
dalam menggerakan tugasnya. Perilaku lainnya juga diamati, yaitu
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yang tidak memberikan dampak penentuan dalam melakukan tugasnya.
Menurut beberapa pengamat hanya 5 sampai 10% kegiatan yang
menunjang 70 sampai 80% kinerja. Jadi sekitar 90 samapi 95%
kegiatan yang dilakukan karyawan hanya menyumbang kinerja sebesar
20 samapai 30% saja.
Mengembangkan dan menentukan data sebagai ukuran baku
Pada tahap ini manajer menganalisis hasil pengamatannya, mungkin
suatu survei, dan menetukan frekuensi terjadinya perilaku tertentu yang
diamati, pada keadaan sekarang ini. Jadi hendaknya dapat dilihat,
apakah perilaku yang dianggap penyumbang terbesar kinerja itu
dilakukan berulang-ulang oleh satu orang, atau dilakukan bersama oleh
banyak karyawan dengan frekuensi yang lebih rendah.
Identifikasi komponen perilaku yang menjadi pemicu awal atau yang
menjadi penyebabnya
Pada tahap ini hendaknya dapat dikenali perilaku yang mendukunga
atau menyebabkan terjadinya perilaku yang diinginkan, atau akibat dari
perilaku itu terhadap unjuk kerja. demikian juga hendaknya dapat
dikenali penyebab dari dipertahankannya cara kerja (perilaku) yang
mendukung untuk kerja, dan sejauh mana terjadi diterimanya perilaku
itu pada lingkungan karyawan (social acceptance), atau kebalikannya
dimana karyawan lalu menghindarkannya (karena tidak mau bekerja
lebih keras lagi). Upaya membuat identifikasi semacam ini termasuk
dalam kawasan analisis dari fungsi-fungsi tugas seseorang dalam
organisasi.
Kembangkan strategi investasi
Pada tahap ini dikembangkan suatu strategi investasi untuk
memperkuat perilaku yang dikehendaki, dan melemahkan perilaku
yang dikehendaki. Strategi yang dirumuskan mungkin menyangkut
penilaian terhadap sistem imbalan-misalnya struktur pengkajian, proses
pemberian insentif, teknologi yang dipakai, pengelompokan karyawan,
atau pengelompokan tugas (work group) yang tujuannya dalah
memberikan kesan bahwa pekerjaan yang prima akan menghasilkan
suatu kepuasan yang menyeluruh, termasuk suatu kepuasan ekstrinsik
dari pekerjaan itu. Kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan yang telah
dilakukan oleh kelompok karyawan itu memberikan kepuasan
tersendiri bagi mereka.
Evaluasi perbaikan kinerja
OB Mod ini dianggap telah dapat memperluas wawasan para manajer
dalam melihat karyawan sebagai mitra kerja. terutama sekali manajer
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dapat menerima umpan balik dengan sikap yang menunjukan
kedewasaan, umpan balik tidak lagi dianggap sebagai serangan yang
bersifat probadi, manajer akan lebih menghayati kebenaran dari
penelitian kinerja (performance appraisal), dan manajer juga akan
lebih berwawasan dalam membuat alokasi terhadap imbalan dan
intensif pada simpul organisasi yang paling mendukung kinerja
perusahaan.
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BAB XI
KEPEMIMPINAN
11.1. ARTI PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN
Stodgill (1974) menyatakan bahwa banyak makna dari
kepemimpinan. Seperti yang dinyatakan dalam Koontz, dkk (1984,h.506). :
Leadership as influence, the art or process of influencing people so
that they will strive willingly and enthusiascally toward the
achievement of group goals.
(Kepemimpinan sebagai pengaruh, seni atau proses mempengaruhi
orang-orang sehingga mereka berusaha dengan penuh pengorbanan
dan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kelompok).
This concept can be enlarged to imply not only willingness to work
but also willingness to work zeal and confidence. Zeal reflects
ardor,earnestness, and intensity in the execution of work;
confidence reflects experience and technical ability.
(Pemahaman ini dapat diperluas untuk menunjukkan tidak hanya
keinginan untuk bekerja tetapi juga keinginan yang kuat dengan
penuh keyakinan. Keinginan yang kuat tercermin pada kekaguman,
……., intensitas dalam pelaksanaan pekerjaan; keyakinan
menunjukkan pengalaman dan kemampuan secara teknis).
To lead is to guide, conduct, direct, and prcede. Leaders act to
help a group achieve objectives with the maximum application of
its capabilities.
(Memimpin berarti mengarahkan, menjalankan, memerintah dan
mendahului. Pemimpin bertindak untuk membantu pencapaian
tujuan kelompok dengan penerapan yang maksimum sesuai dengan
kemampuannya).
Menutut Veithzal Rivai (2004, h. 2) definisi kepemimpinan secara
luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan jujuan organisasi,
motivasi prilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk
memperbaiki kelompok dan budayanya.selain itu juga mempengaruhi
interprestasi
mengenai
peristiwa-peristiwa
para
pengikutnya,
pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran,
memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan
dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau
organisai.
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Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk
meggerakan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat,
sarana, atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan
sesuatu secara sukarela atau sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat
menggerakan orang yaitu ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.
Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan
mempengaruhi aktivitas-aktiitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan
para anggota kelompok.
Menurut Stephen P. Robbins (1991, h.354) dalam (Abdul Aziz
Wahab 2006, h. 82) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan
mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. Pendapat ini
mamandang semua anggota kelompok atau oraganisasi sebagai suatu
kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai kemampuan
mempengaruhi anggota kelompok atau oraganisasi agar bersedia
melakukan kegiata atau bekerja untuk mencapai tujuan kelompok atau
organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu interaksi antar suatu pihak
yang memimpin dengan pihak yang dipimpin.
Kepemimpinan merupakan proses dinamis yang dilaksanakan
melalui hubungan timbal balik antara pimpinan dan yang dipimpin.
Sedangkan menurut Gibson, dkk (1997, h.334) mengatakan kepemimpinan
adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan
untuk memotivasi anggota organisasi agar mencapai tujuan tertentu.
Berikutnya, harold Koonts, Cyril O’Donnel dan Heinz Weihrich
mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni atau proses mempengaruhi
orang (anggota organisasi) sehingga akan mencapai tujuan organisasi
dengan kemauan dan antusiasme yang tinggi.
Menurut George R. Terry (2006, h.152), kepemimpinan dapat
diartikan sebagai kemampuan mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk
bekerja sama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas
yang diberikan oleh pimpinan mereka. Kepemimpinan tumbuh secara
alami diantara orang-orang yang dihimpun untuk mencapai suatu tujuan
dalam suatu kelompok. Beberapa dari anggota kelompok akan memimpin,
sedangkan sebagian besar akan mengikuti. Sebenarnya, kebanyakan orang
menginginkan seseorang untuk menentukan hal-hal yang perlu dikerjakan
dan cara mengerjakannya, pimpinan memikul tanggung jawab dan
berusaha untuk memahami masalah yang mereka hadapi. Pimpinan
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tersebut mengidentifikasi dan memahami keinginan dari bawahannya. Hal
tersebut hanya dapat berhasil pengembangan lingkungan yang saling
pengertian yang dapat dicapai melalui berbagai pertemuan konsultatif dan
pertisipasi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Beberapa jenis kepemimpinan sebagai berikut:
Kepemimpinan menurut situasinya, disini faktor yang terpenting untuk
menentukan jenis kepemimpinan ialah situasinya. Manajer dan
bawahannya menyesuaikan diri dengan situasi tersebut diikuti pula
dengan menyesuaikan sikap antara manajer dan bawahannya secara
timbal balik.
Kepemimpinan menurut prilaku pribadi, sesuai dengan nananya,
prilaku dari pemimpin penting sekali di dalam untuk kepemimpinan
ini. Ia akan cukup fleksibel untuk menggunakan tindakan-tindakan
yang sesuai untuk setiap situasi, sambil memperhatikan kemampuan,
tingkat pengawasan yang diinginkan dan apakan pimpinan tersebut
ingin memutuskan permasalahan yang bersangkutan. Pimpinan seperti
ini bisa bersikap otoriter sekali misalnya namun tetap otokratis dalam
suatu situasi tertentu. Di lalam situasi lain yang serupa ia mengizinkan
bawahannya untuk berfungsi lebih bebas. Demikian pula, pemimpin
tersebut dapat memperlihatkan kombinasi dari beberapa prilaku yang
mungkin dianggap “ekstrim” karena di satu pihak ia akan keras tetapi
di waktu lain ia ramah dan membantu sekali dengan sikap yang
otoritas.
Kepemimpinan yang tugas sentris atau pekerja sentris, sebagai orang
dalam situasi-situasi yang berlainan memberikan responsi yang
berbeda terhadap kepemimpinan.
Kepemimpinan pribadi, motivasi dan pengarahan menimbulkan kontak
antar pribadi pegawai. Lahirlah suatu hubungan yang dekat antara
pimpinan dan bawahannya. Apabila mengikuti kepemimpinan pribadi,
maka situasinya diliputi oleh karakteristik pribadi dan suasana yang
informal.
Kepemimpinan demokratis, menekankan pada pertisipasi dan
pemanfaatan gagasan-gagasan anggota kelompok yang selanjutnya
harus mengetahui subyek-subyek yang dibicarakan. Sebelum suatu
tindakan dilaksanakan, akan disampaikan dahulu kepada anggotaanggotanya. Ditekankan pada kepentingan dan inisiatif kelompok.
Kepemimpinan otoriter, dasar keyakinannya di sini ialah bahwa
kepemimpinan dimiliki oleh pemimpin karena ia memiliki wewenang
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tersebut, ia mengetahui dan akan memutuskan hal-hal yang perlu
dilaksanakan.
7. Kepemimpinan paternalistis, di dalam sistem kepemimpinan ini
terdapat suatu pengaruh kebapakan antara pemimpin dan
kelompoknya. Tujuannya ialah untuk melindungi dan memperhatikan
kesejehteraan pengikut-pengikutnya. Peternalisme cocok untuk situasisituasi tertentu, namun dapat menghambat pengembangan rasa percaya
pada diri sendiri dari anggota-anggota kelompoknya.
8. Kepemimpinan “alami”. Jenis kepemimpinan ini berasal dari
kelompok-kelompok orang secara informal. Berbagai pemimpin
“alami” lahir untuk berbagi tujuan di dalam kelompok yang sama.
Sukses dari macam-macam kegiatan ditentukan oleh pemimpina
tersebut, walaupun kelompoknya secara resmi dipimpin oleh pemimpin
formal.
Hasil riset terakhir mengungkapkan bahwa kepemimpinan
yang sukses membutuhkan suatu tingkat persepsi orang-orang di dalam
suatu situasi tertentu. Pengembangan keterampilan-keterampilan berikut ini
juga penting:
1. Obyektivitas terhadap hubungan dan prilaku manusia, seorang
pimpinan harus mampu melihat orang-orang dan perilaku mereka
secara obyektif dan tidak emosional. Ia tidak boleh memiliki kebiasaan
berprasangka. Untuk setiap tindakan yang penting, ia harus mampu
mengidentifikasikan pengaruh-pengaruh dan responsi. Pemimpin
tersebut harus memiliki kemampuan untuk mentukan sebab-sebab dari
timbulnya responsi dan mampu meneliti kesimpulan.
2. Mampu berkomunikasi, pemimpin harus mempu berbicara dan menulis
dengan tegas dan secara cermat membuat ringkasan dari peryataanpernyataan orang lain. Lagi pula, ia harus dapat didekati, mengenal
kelompok dan pimpinan informal mereka, memberitahukan tujuan
kerjanya dan berusaha bekerjasama dengan rekan-rekan sekerjanya.
3. Wibawa, kemampuan untuk memproyeksikan posisi pengikutnya
sesuai mental dan emosi mereka, membantu pemimpin tersebut untuk
mengikuti pandangan, keyakinan dan tindakan pengikut-pengikutnya.
Wibawa menghasilkan rasa hormat, walaupun orang lain mungkin
tidak menyetujui keyakinan dan nilai-nilai pandangannya.
4. Kesadaran diri, pimpinan tersebut mengetahui kesan-kesan yang
diberikan orang lain. Ia harus berusaha untuk memenuhi peranan
sebagaimana diharapkan oleh pengikut-pengikutnya.
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5. Manager, cara yang terbaik untuk memimpin, mengembangkan dan
memberi inspirasi kepada orang lain ialah dengan cara mengajarkan
kepada mereka hal-hal yang perlu mereka ketahui. Ia harus
menggunakan keterampilannya melalui demontrasi dan memberi
contoh-contoh soal.
Menurut Andreas Lako (2004, h. 80) Kepemimpinan (leadership)
memiliki makna yang luas, yaitu:
1. Sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitasaktivitas para anggota kelompok
2. Memberikan visi, rasa gembira, kegairahaan, cinta, kepercayaan,
semangat, obsesi, dan konsistensi kepada anggota organisasi
3. Menggunakan simbol-simbol, pemberian perhatian, menunjukan
contoh-contoh atau tindakan nyata, menghasilkan para pahlawan pada
semua level organisasi, dan memberikan pelatihan secara efektif
kepada anggota organisasi.
Menurut Buchari Zainun (1989, h. 83) hubungan antara bawahan
dan atasan dalam suatu organisasi antara lain yang perlu dibicarakan adalah
beberapa segi yang mempengaruhi rasa ketentraman dan ketenangan
bekerja bagi setiap petugas bawahan dalam hubungan mereka dengan
atasan masing-masing. Dengan terjaminnya perasaan demikian di antara
para bawahan maka akan terjamin pula hubungan yang harmonis antara
atasan dan bawahan itu. Dengan terjaminnya perasaan tentram itu maka
setiap orang yang memasuki suatu organisasi mengharapka akan terwujud
hubungan kerja sama yang harmonis itu. Hubungan kerja sama itu antara
lain akan menimbulkan satu kekuatan yang dapat mempengaruhi bawahan
pada tingkat mana pun dan pada bagian mana pun mereka berada.
Selain itu setiap pimpinan akan berhasil memimpin suatu
organisasi atau satu-satuan organisasi itu bilamana mereka memiliki syaratsyarat sebagai berikut:
1. Mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan
dan mencarikan cara-cara pemecahan setiap persoalan yang timbul
dengan cara yang tepat, bijaksana serta mengandung kelengkapan dan
syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan.
2. Mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang-ambingkan oleh
perubahan suasana yang senantiasa berganti-ganti dan dapat

243

memisahkan antara mana yang soal pribadi, soal rumah tangga dan
mana soal organisasi.
3. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu
membuat bawahan menjadi betah, senang dan puas dengan dan dalam
pekerjaan.
4. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakan bawahan
secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi serta
mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggungnjawab dan
wewenang akan didelegasikan.
5. Disamping keempat pernyataan tersebut diatas, berikutnya dapat pula
diutarakan beberapa keterampilan yang diperlukan menajemen dalam
menghadapi persoalan maju. diantaranya keterampilan sosial,
keterampilan manajemen, dan keterampilan manusiawi.
Menurut Keith Davis dan John W. Newstrom (1995, h. 152)
kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen, tetapi bukan
semuanya. Sebagai contoh, para manajer harus merencanakan dan
mengorganisasikan, tetapi peran utama pemimpin adalah mempengaruhi
orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan antusias. Ini
bukti bahwa pemimpin boleh jadi manajer yang lemah apabila
perencanaannya yang jelek menyebabkan kelompoknya bergerak ke arah
yang salah. Meskipun mereka dapat menggerakan kelompok, mereka sama
sekali tidak dapat menggerakannya ke arah pencapaian tujuan organisasi.
Juga dimungkinkan adanya kombinasi lain. Seseorang boleh jadi
pemimpin yang lemah, tetapi merupakan manajer yang relatif efektif,
khususnya apabila ia kebetulan mengelola orang-orang yang sangat
memahami pekerjaan mereka dan memiliki dorongan yang kuat untuk
bekerja. Keadaan seperti ini kecil kemungkinannya, dan karenanya kita
berharap agar para manajer yang istimewa memiliki kemampuan
kepemimpinan yang cukup tinggi.
Menurut Stephen P. Robbins (2003, h. 432) kepemimpinan sebagai
kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian tujuan.
Sumber dari pengaruh ini dapat bersifat formal, seperti yang disajikan oleh
kepemilikan peringkat manajerial dalam organisasi. Karena posisi
manajemen muncul bersama sejumlah tingkat wewenang yang dirancang
secara formal, seseorang dapat menjalankan peran kepemimpinan sematamata karena kedudukannya dalam organisasi itu. Tetapi tidak semua
pimpinan itu manajer, dan sebaliknya, tidak semua manajer itu pimpinan.
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Seperti yang dinyatakan oleh Gary Yukl (2007, h. 3) istilah
kepemimpinan adalah kata yang diambil dari kata-kata yang umum dipakai
dan merupakan gabungan dari kata ilmiah yang tidak didefinisikan kembali
secara tepat. Maka kata ini memiliki konotasi yang tidak ada hubungannya
dengan kepemimpinan sehingga mempunyai atri yang mendua. Disamping
itu juga ada hal-hal yang membingungkan karena adanya penggunaan
istilah lain seperti kekuasaan, wewenang, manajemen, administrasi,
pengendalian, dan supervisi yang juga melaksanakan hal yang sama
dengan kepemimpianan. Observasi yang dilakukan oleh Bennis (1959, h.
259) masih dianggap benar hingga sekarang seperti yang sinyatakannya
beberapa tahun lalu:
Yukl menyatakan pula, konsep kepeminpinan selalu kabur atau
kembali menjadi tidak jelas karena artinya yang kompleks dan mendua.
Jadi kita harus berjanji untuk menentukan dan menghentikan
perkembangan istilah kepemimpinan……, tetapi tetap saja konsep ini tidak
ada yang tuntas mendefinisikannya.
Beberapa definisi kepemimpinan yang diinventarisasi oleh Yukl
(2007) sebagai berikut:
1. Kepemimpinan adalah “prilaku individu… yang mengarahkan aktivitas
kelompok untuk mencapai sasaran sesama”(Hemphill & Coons, 1957,
h. 7)
2. Kepemimpinan adalah “pengaruh tambahan yang melebihi dan berada
di atas kebutuhan mekanis dalam mengarahkan organisasi secara
rutin”(D. Katz & Kahn, 1978, h. 528)
3. “Kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang… memobilisasi…
sumber daya institusional, politis, psikologis, dan sumber-sumber
lainnya untuk membangkitkan, melibatkan dan memenuhi motivasi
pengikutnya”(Burns, 1978, h. 18)
4. Kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang
terorganisir untuk mencapai sasaran”(Rauch & Behling, 1984, h. 46)
5. Kepemimpinan adalah proses pemberian tujuan (arahan yang berarti)
ke usaha kolektif,, yang menyebabkan adanya usaha yang dikeluarkan
untuk mencapai tujuan”(Jacobs & Jaques, 1990, h. 281)
6. Kepemimpinan adalah “ kemampuan untuk bertindak ke luar
budayanya… untuk memulai proses prubahan evolusi agar menjadi
lebih adaptif”(E.H. Schein, 1992, h.2)
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7. Kepemimpinan adalah proses untuk membuat orang memahami
manfaat bekerja bersama orang lain, sehingga mereka paham dan mau
melakukannya. (Darth & Palus, 1994, h. 4)
8. Kepemimpinan adalah cara mengartikulasi visi, mewujudkan nilai, dan
menciptakan lingkungan guna mencapai sesuatu. (Richards & Eagel,
1986, h. 4)
9. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi,
memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan
kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. (House et.
Al., 1999, h. 184).
Gary Yukl (2007, h 8) kepemimpinan didefinisikan secara luas
dengan menggunakan cara yang mempertimbangkan beberapa hal yang
menentukan suksesnya usaha kolektif anggota kelompok atau organisasi
untuk menyelesaikan tugas-tugas penting.
Berikut ini adalah definisi yang digunakan:
Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain
untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan
bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk
memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
Definisi itu mencakup upaya yang tidak hanya mempengaruhi dan
memfasilitasi pekerjaan kelompok atau organisasi yang sekarang tetapi
definisi itu juga digunakan untuk memastikan bahwa semuanya
dipersiapkan untuk memenuhi tantangan di masa depan.
Menurut M.H. Matondang (2008, h. 5), pemimpin adalah
seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai yang diinginkan.
Kepemimpinan adalah suatu proses dalam mempengaruhi orang lain agar
mau atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan. Ada juga yang
mengatakan bahwa kepemimpinan (leadership) adalah hubungan interaksi
antara pengikut (follower) dan pemimpin dalam mencapai tujuan bersama.
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11.2. FUNGSI KEPEMIMPINAN
Menurut M.H. Matondang (2008, hal 10) Fungsi kepemimpinan
dalam setiap organisasi harus mampu:
1. Menentukan tujuan
2. Mengalokasikan SDM dan SDA yang langka
3. Fokus pada tujuan
4. Mengkoordinasikan perubahan-perubahan
5. Menetapkan arah yang jelas dan benar
Selain itu salah satu fungsi yang penting adalah “leadership
communication” dengan lingkungan dan terutama dengan bawahan serta
pengikutnya.
Menurut Veithzal Rivai (2004, h 53), fungsi artinya jabatan
(pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu
bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung
dengan situasi sosial dan kehidupan kelompok atau organisasi masingmasing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan
bukan derada di situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial,
karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situai
sosial suatu kelompok atau organisasi.
Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti:
1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan
(directing) dalam tindakan atau aktivitas pimpinan
2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (support) atau
keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugastugas pokok kelompok atau organisasi
Secara operasional dapat dibedakan dalam tiga fungsi pokok
kepemimpinan yaitu:
1. Fungsi instruksi
Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai
komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana,
bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar kepuasan dapat
dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan
kemampuan untuk menggerakan dan memotivasi orang lain agar mau
melaksanakan perintah.
2. Fungsi konsultasi
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Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam
usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan
pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orangorang yang dipimpin yang dinilai mempunyai berbagai bahan
informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap
berikutnya konsultasi dari pimpinan dapat dilakukan setelah keputusan
ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan
untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back) untuk
memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah
ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif
dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat
dukungan dan lebih mudah menginstusikannya, sehingga
kepemimpinan berlangsung efektif.
3. Fungsi partisipasi
Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan
orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil
keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti
bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah
berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas
pokok orang lai. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi
sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.
4. Fungsi Delegasi
Fungsi ini dilakukan dengan memberikan pelimpahan wewenang
membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan
maupun tanpa melaui persetujuan pimpinan. Fungsi delegasi pada
sadarnya berarti kepercayaan. Orang-orang menerima delegasi itu
harus diyakini merupakan pembantu pimpinan yang memiliki
kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi.
5. Fungsi pengendalian
Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepentingan yang sukses atau
efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam
koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan
bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan
melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.
Seluruh fungsi kepemimpinan tesebut diselenggarakan dalam
aktivitas kepemimpinan secara integral. Pelaksanaannya berlangsung
sebagai berikut:
1. Pimpinan berkewajiban menjabarkan program kerja
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2. Pimpinan harus mampu memberikan petunjuk yang jelas
3. Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan
mengeluarkan pendapat.
4. Pimpinan harus mengembangkan kerja sama yang harmonis
5. Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil
keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing.
6. Pemimpin harus berusaha menumbuh kembangkan kemampuan
memikul tanggung jawab
7. Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat
pengendali.
Menurut Agus Sunyoto (2008, h. 180) penerapan nilai-nilai
kepemimpinan sangat diperlukan dalam MSDM. Suatu orgasisasi akan
gagal, apabila diselenggarakan tanpa kepemimpinan manajerial, meski
didalam situasi dan kondisi yang menguntungkan sekalipun. Dalam sistem
manajemen, fungsi kepemimpinan adalah:
1. Alat kontrol ke depan atau umpanmaju melalui kegiatan
kepemimpinan serta mutu dari masukan kepada sisitem.
2. Penentu yang kuat terhadap efektivitas dari proses sistem itu sendiri.
Kepemimpinan itu penting bagi kehidupan organisasi, sehingga
banyak perusahaan tidak segan-segan menghabiskan sejumlah dana hanya
untuk mencari sosok seorang pemimpin manajerial, memberikan latihan
kepada calon pemimpin, agar memiliki nilai-nilai kepemimpinan untuk
menjalankan roda orgasnisai. Yaitu manajer sebagai pimpinan suatu unit
kerja perusahaan.

11.3. GAYA KEPEMIMPINAN
Menurut M.H. Matondang (2008, h. 5) Gaya kepemimpinan adalah
pola sikap dan prilaku yang ditampilkan dalam proses mempengaruhi
orang lain. Gaya kepemimpinan ini banyak ragamnya, antara lain:
1.
2.
3.
4.

Gaya kepemimpinan memberitahu (telling)
Gaya kepemimpinan berkonsultasi (consulting)
Gaya kepemimpinan berpartisipasi (participating)
Gaya kepemimpinan mendelegasikan (delegating)
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Sedangkan gaya kepemimpinan atau management style menurut
Tri Dimensional Grid dalam (M.H. Mantondang, 2008, h. 7) dapat
digolongkan dalan 2 (dua) bagian:
1. Gaya kepemimpinan yang kurang efektif
2. Gaya kepemimpinan yang efektif
Masing-masing dibagi lagi menjadi 4 (empat) sehingga
keseluruhan menjadi 8 (delapan) gaya kepemimpinan, yaitu: Diserter,
Misionary, Autocrat, Compromising . Ini disebut gaya kepemimpinan yang
ini kurang efektif. Sedangkan gaya kepemimpinan efektif yaitu : Birokrat,
Developer, Autocrat Benevolant dan Executive.
Menurut Veithzal Rivai (2004, h. 64), gaya artinya sikap,
gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik yang bagus, kekuatan,
kesanggupan untuk berbuat baik.
Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang
digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi
tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpianan adalah pola
perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang
pemimpin.
Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan
seorang pimpinan,baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh
bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang
konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari
perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara
langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pemimpin
terhadap kemampuan bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah
perilaku dan strategi, sebagai hasil dari kombinasi dari falsafah,
keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seseorang pemimpin
ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Sehingga gaya
kepemimpinan yang paling tepat adalah suatu gaya yang dapat
memaksimalkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah
menyesuaikan dengan segala situasi. Gaya kepemimpinan merupakan dasar
dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan
memiliki tiga pola dasar yaitu yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang
mementingkan hubungan kerja sama, dan yang mementingkan hasil yang
dapat dicapai.
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Menurut Contingency Theory Leadership dalam (Veithzal Rivai,
2004, h. 67) menyatakan bahwa ada kaitan antara gaya kepemimpinan
dengan situasi tertentu yang dipersyaratkan. Menurut teori ini seseorang
pimpinan akan efektif jika gaya kepemimpinan sesuai situasi yang terjadi.
Pendekatan ini menyarankan bahwa diperlukan dua perangkat prilaku
untuk kepemimpinan yang efektif yaitu perilaku tugas dan prilaku
hubungan. Dengan kedua perangkat ini maka kemungkinan akan
melahirkan empat gaya kepemimpinan yaitu:
1. Mengarahkan, gaya kepemimpinan ini perilaku tugas tinggi, perilaku
hubungan rendah.
2. Menjual, perilaku tugas maupun perilaku hubungan sama tinggi.
3. Ikut serta, perilaku tugas rendah sedangkan perilaku hubungan tunggi.
4. Mendelegasikan, baik perilaku tugas maupun perilaku hubungan sama
rendah.
Sedangkan pakar manajemen modern berpendapat bahwa gaya
kepemimpinan yang tepat adalah suatu gaya yang dapat menyatakan tiga
variabel situasional, yaitu bubungan pimpinan dan anggota, stuktur tugas,
serta posisi kekuasaan, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya
kepemimpinan yang terbaik adalah jika posisi kekuasaan itu moderat.
Sedangkan pengembangan baru dari teori ini yang dapat dikatakan
dari kalangan moderat, menggambarkan bahwa ada empat tipe atau gaya
kepemimpinan yaitu:
1. Mengarahkan, gaya ini sama dengan gaya otoktaris, jadi bawahan
mengetahui secara persis apa yang diharapkan dari mereka.
2. Mendukung, pemimpin bersifat ramah terhadap bawahan.
3. Berpartisipasi, pimpinan bertanya dan menggunakan saran bawahan.
4. Berorientasi pada tugas, pimpinan menyusun serangkaian tujuan yang
menantang untuk bawahannya.
Meskipun demikian diakui bahwa dalam manajemen modern, gaya
kepemimpinan yang paling tepat untuk dikembangkan adalah gaya
kepemimpinan yang partisipatif dan fasilitatif, serta involument-oriented
style yang terpusat pada komitmen dan keterlibatan pegawai.
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Akhirnya, gaya kepemimpinan terbagi dalm dua dimensi yaitu
dimensi tugas dan dimensi manusia. Dimensi tugas disebut mengarahkan,
berorientasi peda produk dan berujung pada gaya kepemimpinan otokratis,
sedangkan dimensi manusia, berhubungan dengan istilah mendukung
berorientasi pada bawahan dan berujung pada tipe kepemimpinan bebas
kendali.
Menurut Reddin dalam Agus Sunyoto (2008, h. 186)
kepemimpinan tidak bisa dilihat dari dua dimensi menurut orientasi
terhadap hubungan dan orientasi terhadap tugas saja, namun segi
efektivitas pun memainkan peran yang penting dalam menentukan gaya
seorang dalam memimpin. Pola kepemimpinan yang digambarkan oleh
Blake dan Mouton jika dilakukan secara efektif, akan memperlihatkan gaya
yang berbeda, dibandingkan dengan pelaksanaan yang tidak efektif.
Gaya yang efektif dari keempat paradigma yang dikemukaan oleh
Bloke dan Mouton, akhirnya menjadi demikian:
1. Gaya terpadu (integrated) menjadi gaya eksekutif
Pemeran gaya ini memberikan perhatian cukup besar baik tugas-tugas
pekerjaan, maupun terhadap hubungan kerja. seorang manajer yang
bergaya eksekutif merupakan motivator yang kuat, mau menerapkan
standar kerja yang tinggi, mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap
perbedaan individual, dan selalu menganjurkan penggunaan tim kerja
dalam menyelesaikan kemelut manajerial.
2. Gaya yang mendahulukan hubungan menjadi gaya yang lebih
mencintai pengembangan (developer)
Perhatian yang cukup besar diberikan oleh kelompok ini terhadap
hubungan kerja, dan sedikit perhatian terhadap tugas pekerjaan.
Manajer gaya ini memperlihatkan rasa percaya yang implisit dan yang
tinggi, terhadap karyawan, dan sangat memperhatikan pengembangan
individual karyawan bawahannya dalam organisasi.
3. Gaya dedikatif menjadi gaya otokrat baik (benevolent autocrat)
Pemimpin bergaya dedikatif memberikan perhatian maksimum kepada
pelaksanaan tugas. Manajer benevolent autocrat hampir melupakan
perhatian terhadap faktor manusia. Manajer ini mengetahui secara tepat
apa yang diinginkan dan cara mencapainya tanpa mengganggu
hubungan baik dengan pihak atau karyawan lainnya.
4. Gaya mandiri menjadi gaya birokrat
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Memperhatikan perhatian yang sama kepada tugas dan hubungan kerja.
dibanding dengan gaya lainya, kepeduliannya itu dalam kadar yang
kurang besar. Manajer ini lebih tertarik kepada aturan dan pelaksanaan
daripada kepada segi lainnya, berusaha memelihara dan menegakkan
ataupun, serta kontrol atas situai secara lebih teliti.
Gaya tidak efektif, dari peradigma Blake dan Mouton, menjadi:
1. Gaya terpadu menjadi gaya pecinta kompromi (compromiser)
Memberikan perhatian yang sama besar kepada tugas dan kepada
hubungan dalam suatu situasi kompromi. Manajer ini adalah
pengambil keputusan yang jelek, banyak tekanan yang mempengaruhi
prosesnya.
2. Gaya yang mendahulukan hubungan menjadi gaya yang misionaris
Gaya ini memberikan penekanan yang maksimum pada orang-orang
dan hubungan kerja, tetapi membrikan perhatian yang minimum
terhadap tugas dengan prilaku yang tidak sesuai. Manajer semacam ini
hanya menilai keharmonisan sebagai sesuatu dalam dirinya sendiri.
3. Gaya yang dedikatif kepada gaya yang otokratik
Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan
minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu prilaku tertentu.
Manajer tipe ini tidak percaya terhadap orang lain, tidak
menyenangkan, dan hanya tertarik pada jenis pekerjaan yang segera
selesai.
4. Gaya yang mandiri ke gaya yang lari dari tugas (deserter)
Gaya ini sama sekali tidak mempunyai kepedulian, baik pada tugas
maupun pada hubungan kerja. Dalam situasi tertentu gaya ini tidak
begitu terpuji, karena manajer seprti ini menunjukan pasif tidak mau
ikut campur secara aktif dan positif.
Dua dimensi kepemimpinan yang dipergunakan pada teori ini ialah
perilaku seseorang pemimpin yang berkaitan dengan tugas kepemimpinan,
serta hubungan atasan dan bawahan yang dapat digambarkan dalam empat
gaya dasar kepemimpinan, yaitu :
1. Memberitahuan (intruksi), seorang pimpinan menunjukan perilaku
yang banyak memberikan pengarahan dan sedikit dukungan (direktif).
2. Menjual (konsultasi), seorang pemimpin menunjukan preilaku yang
banyak memberikan pengarahan dan memberikan dukungan.
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3. Mengajak bawahan berperan serta (partisipasi), seorang pemimpin
menunjukan prilaku yang banyak memberikan dukungan akan sedikit
membrikan pengarahan.
4. Melakukan pendelegsian, seorang pemimpin menunjukan seseorang
prilaku yang sedikit memberikan dukungan dan penghargaan.
Disamping membahas empat dasar gaya kepemimpinan, Hersey
dan Blanchard juga mengatakan, bahwa ada empat tingkat kematangan
jiwa (kedewasaan) dari para bawahan yang dipimpin. Dua dimensi
kepemimpianan yang digunakan dalam teori ini adalah perilaku gaya
kepemimpinan yang berkaitan dengan tingkat kedewasaan karyawan.
Gagasan itu dapat diuraikan dalam empat tingkat hubungan sebagai
berikut:
1. Pada tingkat kedewasaan bawahan yang masih rendah (tidak mampu,
tidak percaya diri, agar kepemimpinan menjadi efektif diperlukan gaya
instruksi yaitu pengarahan yang tinggi (jelas dan efektif) serta
pengawasan yang tepat agar tidak terdapat kekaburan dalam
pelaksanaan tugas.
2. Pada tingkat kedewasaan bawahan yang lebih tinggi (tidak mampu,
kurang memiliki keterampilan, tetapi ada kegiatan memikul tanggung
jawab), agar kepemimpinan manajerial efektif, diperlukan gaya
konsultasi, yaitu pengarahan dan dukungan yang tinggi, hampir seluruh
pengarah dilakukan oleh pemimpin.
3. Pada tingkat kedewasaan yang lebih tinggi lagi (memiliki kemampuan
tetapi tidak memiliki motivasi untuk melakukan tugas yang diberikan),
untuk menjadikan kepemimpinan manajerial lebih efektif, diperlukan
gaya partisipasif yatiu pimpinan berpran serta secara aktif, dengan
membuka komunikasi dua arah, namun dengan pengarahan yang tidak
terlalu tinggi.
4. Untuk satu tingkat kedewasaan bawahan yang paling tinggi (mampu
dan mempunyai keyakinan), agar kepemimpinan manajerial menjadi
efektif, diperlukan gaya delegasi, yaitu pimpinan hanya sedikit
memberikan pengarahan atau dukungan, karena bawahan sudah dapat
diandalkan atau mempunyai kompensasi di dalam melaksanakan tugas
atau tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.
Menurut Keith Davis & John W. Newstrom (1995, h. 162) pola
tindakan pemimpin secara keseluruhan, seperti yang dipersepsikan para
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pegawainya, diacu sebagai gaya kepemimpinan (ledership style). Gaya
kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap pemimpin dalam
politik. Gaya tersebut berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, atau
orientasi terhadap tugas dan orng. Meskipun gaya itu secara khas
digunakan dalam kombinasi tertentu atau bahkan diterapkan secara berbeda
terhadap berbagai pegawai, masing-masing gaya dibahas secara terpisah
untuk menyoroti perbedaannya. Terlebih dahulu akan dibahas asumsi
terhadap gaya kepemimpinan.

Teori X dan Y
Pada tahun 1957, Douglas McGregor menyajikan argumentasi
yang meyakinkan bahwa tindakan menajemen umumnya secara langsung
mengalir dari apapun teori perilaku manusia yang dianut para manajer.
Alasannya adalah bahwa filsafat manajemen mengendalikan praktek.
Praktek kepegawaian manajemen, pengambilan keputusan, praktek
operasional, dan bahkan desain organisasi mengalir dari asumsi tentang
prilaku manusia. Asumsi itu boleh jadi tersirat ketimbang tersurat, tetapi
hal itu dapat disimpulkan dari pengamatan jenis tindakan yang dilakukan
manajer.
Teori X adalah perangkat asumsi tradisional tentang orang-orang.
Teori asumsi X berasumsi bahwa orang-orang pada umumnya tidak suka
bekerja dan akan berusaha menghindarinya apabila mungkin. Mereka
beruhaha melakukan berbagai tidakan pembatasan kerja, kurang berambisi,
dan akan menghindari tanggung jawab sedapat mungkin. Mereka relatif
berorientasi pada diri sendiri, tidak perduli dengan kebutuhan organisasi,
dan menolak perubahan.
Teori Y menyiratkan pendekatan yang lebih manusiawi dan
suportif dalam mengelola orang-orang. Teory Y berasumsi bahwa orangorang pada dasarnya tidak berpembawaan malas. Penampilan yang
menunjukan kesan seperti itu merupakan hasil dari pengalaman mereka
dengan organisasi; tetapi apabila pimpinan dapat menyediakan lingkungan
yang sesuai untuk menyalurkan potensi mereka, maka bekerja pada
dasarnya sama dengan bermain atau istirahat bagi mereka. Mereka akan
mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan
apabila mereka merasa takut dengan tujuan itu. Peran pimpinan adalah
menyediakan lingkungan untuk menyalurkan potensi orang-oangnya dalam
pelaksanaan pekerjaan.
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Pimpinan yang Positif dan Negatif
Ada perbedaan pendekatan dikalangan pimpinan dalam upaya
mereka memotivasi pegawai. Apabila pendekatan itu menekankan
imbalam-ekomomik atau yang sebaliknya-pemimpin menggunakan
kepemimpinan yang positif (positive leadership). Pendidikan pegawai yang
lebih baik, tuntutan untuk mandiri yang lebih besar, dan berbagai faktor
lainnya telah membuat motivasi pegawai yang memuaskan lebih
bergantung pada kepemimpinan yang positif.
Apabila penekanan diletakan pada hukuman, pemimpin
menerapkan kepemimpinan juga negatif (negative leadership). Pendekatan
ini dapat memperoleh prestasi yang dapat diterima dalam banyak situasi,
tetapi menimbulkan kerugian manusiawi,. Para pemimpin yang negatif
cenderung mendominasi dan merasa lebih unggul dari yang mereka
pimpin. Agar pegawai mau menyelesaikan pekarjaan, pemimpin seperti ini
mengancam dengan hukunan atau pemecatan, menegur dihadapan umum,
dan pengrumahan beberapa hari tanpa bayaran. Mereka memamerkan
wewenang dengan keyakinan yang keliru bahwa hal itu akan menimbulkan
rasa takut setiap pegawai sehingga mau lebih produktif. Mereka lebih
berperan sebagai boss ketimbang sebagai pemimpin.
Pemimpin Autokratik, Partisipatif, dan Bebas Kendali
Para pemimpin autokratik memusatkan kuasa dan pengambilan
keputusan bagi dirinya sendiri, mereka menata situasi kerja yang rumit
bagi para pegawai, yang melakukan apa saja yang dipernankannya.
Pemimpin berwenang penuh dan memikul tanggung jawab sepenuhnya.
Kepemiminan autokratik umumnya negatif, yang bedasarkan ancaman dan
hukuman, tetapi kepemiminan seperti ini dapat pula positif, seperti yang
dilakukan autokrat yang murah hati (benevolent autokratic) yang
cenderung memberikan imbalan kepada para pegawai. Kelemahan gaya ini
yang utama adalah bahwa orang-orang tidak menyukainya, terutama
apabila mencapai sesuatu titik yang menimbulkan rasa takut dan
keputusasaan.
Pemimpin partisipatif : mendesentralisasi wewenang. Keputusan
partisipatif tidak bersifat sepihak, seperti halnya dengan yang autokratik,
karena keputusan itu timbul dari upaya konsultasi dengan para pengikut
dan keikutsertaan mereka. Pemimpin dan kelompok bertindak sebagai
suatu unit sosial, para pegawai memperoleh informasi dari pimpinan
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tentang kondisi yang mempengaruhi pekerjaan mereka dan didorong untuk
mengungkapkan gagasan dan mengajukan saran. Kecenderungan yang
umum adalah ke arah penerapan praktek partisipasi lebih luas karena
konsisten dengan model prilaku organisasi yang suportif dan kolegeal.
Pemimpin bebas-kendali : para pemimpin bebas kendali
menghindari kuasa dan tanggungjawab. Mereka sebagian besar bergantung
pada kelompok untuk menetapkan tujuan dan menanggulangi masalahnya
sendiri. Anggota kelompok melatih dan menyediakan motivasi bagi diri
mereka sendiri. Pemimpin bebas kendali mengabaikan kontribusi
pemimpin dengan cara yang kurang lebih sama seperti kepemimpinan
autokratik mengabaikan kelompok. Kepemimpinan ini cenderung
memungkinkan berbagai unit organisasi yang berbeda untuk bergerak maju
dengan tujuan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan ini dapat
menimbulkan kekacauan. Karena alasan inilah gaya bebas kendali tidak
digunakan sebagai gaya yang dominan, tetapi bermanfaat dalam situasi
dimana pemimpin dapat memberi peluang sepenuhnya kepada kelompok
untuk melakukan pilihan mereka sendiri.
Menurut Keith Davis dan John W. Newstrom (1995, h. 154)
model kepemimpinan jalur-tujuan menyatakan bahwa pekerjaan
kepemimpinan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja melalui
struktur, dukungan dan imbalan yang membantu para pegawai mencapai
tujuan dan meningkatkan jalur untuk mencapai tujuan. Pemimpin
mengidentifikasi kebutuhan pegawai, menetapkan tujuan yang sesuai, dan
kemudian mengaitkan pencapaian tujuan dengan imbalan dengan
menjelaskan hubungan harapan dan instrumentalitas. Hambatan untuk
melaksanakan tugas disingkirkan, dan pemimpin membimbing pegawi.
Hasil dari proses tersebut adalah kepuasan kerja, penerimaan pemimpin,
dan motivasi lebih besar.

11.4.

PEMIMPIN DANN SUMBER KEKUASAAN

Untuk menjalankan proses kepemimpinannya, seorang pemimpin
harus memiliki kekuasaan (power). Kekuasaan berkaitan dengan pengaruh
(influence) terhadap yang dipimpinnya. Kekuasaan adalah potensi atau
kapasitas seseorang yag dimilikinya sehingga memiliki daya pengaruh.
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Menurut Yukl (2007,h.173), hasil dari pengaruh bisa menimbulkan
dampak komitmen, kepatuhan bahkan perlawanan.
Yukl membuat klasifikasi ke dalam taksonomi kekuasaan
berdasarkan French dan Raven dan Tipe-tipe Kekuasaan baik kekuasaan
posisi maupun personal.
Pembagian atau taksonomi kekuasaan menurut French dan Raven
sebagai berikut :
1. Kekuasaan yang memberi Penghargaan (reward power) : para target
patuh terhadap perintah untuk memperoleh penghargaan
yang
dikendalikan oleh agen.
2. Kekuasaan Memaksa (coercive power) : para target patuh terhadap
perintah untuk menghindari hukuman yang dikendalikan oleh agen.
3. Kekuasaan yang Memiliki Legitimasi (legitimate power) : para target
patuh karena mereka percaya bahwa agen memiliki hak untuk
memerintah dan seorang target berkewajiban untuk mematuhinya.
4. Kekuasaan berdasarkan keahlian (expert power) : para target patuh
karena mereka percaya bahwa agen memiliki pengetahuan khusus
mengenai cara menyelesaikan pekerjaan.
5. Kekuasaan berdasarkan referensi (reference power) : para target patuh
karena mereka mengagumi atau mengenal agen dan ingin mendapatkan
persetujuan agen.
Tipe kekuasaan dibagi sebagai berikut :
Kekuasaan Posisi yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

Kekuasaan yang memiliki Legitimasi
Kekuasaan memberi Penghargaan
Kekuasaan Memaksa
Kekuasaan akan Informasi
Kekuasaan secara Ekologis

Kekuasaan Personal yaitu :
Kekuasaan berdasarkan Keahlian
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BAB XII
PERILAKU ANTAR KELOMPOK DALAM MANAJEMEN
KONFLIK

12.1.

Pengertian Konflik
Menurut Nardjana (1994), konflik adalah akibat situasi dimana
keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan
yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling tergantungan.
Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik adalah
kondisi terjadinya keetidak cocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang
ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam
hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut
dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stress yang
mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (wijono, 1993, p.4).
Menurut Wood, Walace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, dan
Osborn (1998 : 580) yang dimaksud dengan konflik ( dalam ruang lingkup
organisasi) yaitu : conflict is a situation which two more people disagree
over issue of organisational substance and/or experience some emotional
antagonism with one another. Yang kurang lebih artinya, konflik adalah
suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap
suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau
dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya.
Menurut Stoner konflik organisasi adalh mencakup
ketidaksepakatan soal alokasi sumberdaya yang langka atau perselisihan
soal tujuan, status, nilai, perpepsi, atau kepribadian. (wahyudi, 2006 : 17).
Menurut Daniel Webster Mendefinisikan konflik sebagai : a.
persaiangan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu
sama lain. b. keadaan atau perilaku yang bertentangan (pickering, 2001).
Manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi antara
pelaku dengan pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik
termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang
mengarahkan pada brntuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku
maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan
(interests) dan interpretasi. Bagi pihak luar (diluar yang berkonflik) sebagai
pihak ketiga, yang diperluhkannya adalah informasi yang akurat tentang
situasi konflik. Hal tesebut karena komunikasi efktif di antara pelaku dapat
terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.
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Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan
langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka
mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak
mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan
mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif,
bermufakat, atau agresif.
Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri,
kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak
ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan
yang beroroientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola
komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka
mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.
12.2.
1.
2.

3.

4.
5.

Ciri-ciri Konflik
Menurut Wijono (1993 : 37) ciri-ciri konflik adalah :
Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok
yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan
maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan
ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan.
Munculnya interaksi yang sering kali ditandai dengan gejala-gejala
perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan
menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan
seperti : status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam
kebutuhan fisik seperti: sandang pangan, materi, dan kesejahteraan
atau tunjangan-tunjangan tertentu.
Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat
pertentangan yang berlarut-larut.
Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak
yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan,
kewibawaan, kekuasaan, harga diri, dan sebagainya.

Dampak Konflik Terhadap Kelompok
Dampak konflik terhadap kelompok dibagi menjadi 2 yaitu konflik
yang berdampak positif dan juga konflik berdampak negatif yang
rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Dampak Positif Konflik
Menurut Wijono (1993 : 3), bila upaya penanganan dan pengelolaan
konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif maka dampak
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a.

b.

c.

d.

e.

2.

a.

positif akan muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh
karyawan sebagai sumber daya manusia potensial dengan berbagai
akibat sebagai berikut :
Meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu
bekerja. Contohnya adalah seperti tidak ada karyawan yang absen
tanpa alas an yang jelas, masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya,
sedangkan pada saat jam kerja karyawan menggunakan waktunya
secara efektif, dan akhirnya hasil kerja meningkatkan baik kuantitas
maupun kualitas kerjanya.
Meningkatkan hubungan kerja sama yang produkif. Hal ini terlihat dari
cara pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan analisis
pekerjaan masing-masing.
Meningkatkan motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat
antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Seperti terlihat
dalam upaya peningkatan prestasi kerja, tanggung jawab, dedikasi,
loyalitas, kejujuran, inisiatif dan kreativitas.
Semakin berkurannya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat
membuat stress bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Hal ini
karena karyawan memperoleh perasaan-perasaan aman, kepercayaan
diri, penghargaan dalam keberhasilan kerjanya atau bahkan bisa
mengembangkan karier dan potensi dirinya secara optimal.
Banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan kariernya sesuai
dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan (education),
pelatihan (training) dan konseling (counseling) dalam aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik. Semua ini bisa menjadikan tujuan organisasi
tercapai dan produktivitas kerja meningkat akhirnya kesejahteraan
karyawan terjamin.
Dampak Negatif Konflik
Dampak negatif konflik (Wijono, 1993, p.2), sesungguhnya disebabkan
oleh kurangefektif dalam pengelolaannya yaitu ada kecenderungan
untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya
konflik. Akibatnya muncul keadaan-keadaan sebagai berikut :
Meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan
mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung. Contohnya adalah
seperti misalnya ngobrol berjam-jam sambil mendengarkan sandiwara
radio, berjalan mondar-mandir menyibukkan diri, tidur selama
pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal atau datang terlambat
dengan berbagai alasan yang tak jelas.
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b. Banyaknya karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman
kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan
tanggung jawab. Contoh seringnya terjadi perselisihan antar karyawan
yang bisa memancing kemarahan, ketersinggungan yang akhirnya
dapat mempengaruhi pekerjaan, kondisi psikis dan keluarganya.
c. Banyaknya karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk konsentrasi dalam
pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak
oleh teman maupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya,
timbul stress yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit tekanan
darah tinggi, maag atau dan lainnya.
d. Seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila
memperoleh teguran dari atasan. Contoh misalnya mengadakan
sabotase terhadap jalannya produksi, dengan cara merusak mesinmesin atau peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan
kerja, membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain.
e. Meningkatkan kecenderungan karyawan yang keluar masuk dan ini
disebut labor turn-over. Kondisi semacam ini bisa menghambat
kelancaran dan kestabilan orgabnisasi secara menyeluruh karena
produksi bisa macet, kehilangan karyawan potensial, waktu tersita
hanya untuk kegiatan seleksi dan memberikan latihan dan dapat
muncul pemborosan dalam cost benefit.
Konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak lingkungan kerja
sekaligus orang-orang di dalamnya, oleh karena itu konflik harus mendapat
perhatian. Jika tidak, maka seorang manajer akan terjebak pada hal-hal
seperti:
1. Kehilangan karyawan yang berharga dan memiliki keahlian teknis.
2. Menahan dan mengubah informasi yang diperluhkan rekan-rekan
sekerja yang lurus hati agar tetap dapat mencapai prestasi.
3. Keputusan yang lebih buruk yang diambil oleh perseorangan atau tim
karena mereka sibuk memusatkan perhatian pada orangnya, bukan
pada masalahnya.
4. Kemungkinana sabotase terhadap pekerjaan atau peralatan. Seringkali
dimaklumi sebagian fktor “kecelakaan” atau “lupa”.
5. Sabotase terhadap hubungan pribadi dan reputasi anggota tim melalui
gossip dan kabar burung.
6. Menurunkan modal, semangat, dan motivasi kerja.
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7. Masalah yang berkaitan dengan stress. Ada bermacam-macam, mulai
dari efisiensi yang berkurang sampai kebiasaan membolos kerja.
(Stevenin, 2000 :131-132).
12.3. Sumber Terjadinya Konflik Antara Kelompok
1. Saling Ketergantungan Tugas
Ketergantungan tugas terjadi jika dua atau lebih kelompok tergantung
satu sama lainnya dalam menyelesaikan tugasnya. Potensi
menigkatnya konflik tergantung pada sejauh mana kadar dari saling
ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain,
semakin tinggi kemungkinan timbulnya konflik, ada 3 jenis
ketergantungan yang diidentifikasi, tergantungan yang dikelompokan,
ketergantungan berurutan, dan ketergantungan timbal balik.
a. Ketergantungan yang dikelompokkan
Ketergantungan yang dikelompokkan terjadi jika masing-masing
kelompok dalam melakukan aktivitasnya tidak tergantung antara
kelompok yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi prestasi yang
dikelompokkan akan menentukan prestasi organisasi secara
keseluruhan. Potensi timbulnya konflik dengan adanya ketergantungan
yang dikelompokkan relatif rendah.
b. Ketergantungan berurutan
Ketergantungan berurutan terjadi jika suatu kelompok beru dapat
memulai tugasnya jika kelompok yang lainnya telah menyelesaikan
tugasnya.
c. Ketergantungan timbal balik
Ketergantungan timbal balik terjadi jika prestasi kelompok saling
tergantung antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya.
Saling ketergantungan timbal balik terjadi pada berbagai organisasi,
seperti berbagai unit dalam lembaga rumah sakit.
2. Perbedaan Tujuan dan Prioritas
Perbedaan orientasi dari masing-masing sub unit atau kelompok
mempengaruhi secara dari masing-masing subunit atau kelompok
mengejar tujuannya, dan seringkali tujuan dari masing-masing subunit
atau kelompok tersebut saling bertentangan.
3. Faktor Birokrasi (Lini Staf)
Jenis konflik birokratik yang bersifat klasik adalah konflik antara
fungsi atau wewenang garis dan staf. Fungsi atau wewenang garis
adalah terlibat secara langsung dalam menghasilkan keluaran
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4.

5.

6.

a.
b.
c.
d.
e.

organisasi. Manajer lini dan garis mempunyai wewenang dalam proses
pengembalian keputusan dalam lingkup bidang fungsionalnya.
Kriteria penilaian Prestasi Yang Saling Bertentangan
Kadang kala konflik antara subunit atau kelompok dalam oganisasi
tidak disebabkan oleh karena tujuan yang sering bertentangan, tetapi
karena cara organisasi dalam menilai prestasi yang dikatakan dengan
perolehan imbalan membawanya ke dalam konflik.
Persaingan Terhadap Sumber Daya Yang Langka
Persaingan dalam memperebutkan sumber daya tidak akan
menimbulkan konflik manakala sumber daya yang tersedia secara
berlimpah sehingga masing-masing subunit dapat memanfaatkannya
sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi ketika sumber daya yang ada
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing subunit
atau kelompok maka masing-masing subunit atau kelompok berupaya
untuk mendapatkan porsi sumber daya yang langka tersebut lebih besar
dari yang lain maka konflik mulai muncul.
Sikap Menang Kalah
Ada sejumlah kondisi yang memungkinkan terjadinya sikap menangkalah :
Jika satu kelompok hanya mengejar kepentingan.
Jika kelompok tertentu mencoba untuk meningkatkan kekuasaan
posisinya.
Jika kelompok tertentu menggunakan ancaman untuk mencapai
tujuannya.
Jika kelompok tertentu selalu berusaha untuk mengekploitasi
kelompok yang lainnya.
Jika kelompok tertentu berusaha mengisolasi kelompok yang lainnya.

Konsekuensi Dari Konflik
1. Perubahan dalam kelompok
a. Meningkatkan kekompakan kelompok.
b. Timbulnya kepemimpinan otokrasi dalam situasi konflik yang ekstrim
dan ketika ancaman mulai terlihat cara kepemimpinan demokratis
menjadi kurang popular, para pemimpin menjadi lebih otokratis.
c. Focus pada aktivitas,
d. Menekankan pada loyalitas.
2. Perubahan di antara kelompok
a. Destorsi persepsi
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Persepsi dari setiap anggota kelompok menjadi terganggu, para
anggota kelompok menembangkan pendapat yang lebih kuat akan
pentingnya kesatuan mereka.
b. Stereotip yang negative
Sejalan dengan meningkatnya konflik dan presepsi menjadi lebih
terganggu, semua stereotip yang negatif yang pernah ada menguat
kembali.
c. Penurunan komunikasi
Dalam konflik komunikasi di antara kelompok biasanya terputus, ini
biasanya menjadi sangat tidak berguna, khususnya jika ada saling
ketergantungan yang berurutan atau timbal balik.
Pengelompokan Konflik Antar Kelompok
1. Konflik Dalam Diri Seseorang
Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia
harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang
mana yang harus dipilih atau dilakukan konflik dalam diri seseorang
juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya.
2. Konflik Antar Individu
Konflik antar individu terjadi seringkali disebabkan oleh adanya
perbedaan tentang isu tertentu tindakan dan tujuan dimana hasil
bersama sangat menentukan.
3. Konflik Antar Anggota Kelompok
Suatu kelompok dapat mengalami konflik subtantif atau konflik
afektif. Konflik subtantif adalah konflik yang terjadi karena latar
belakang keahlian yang berbeda.
4. Konflik Antar Kelompok
Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin
mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing.
Misalnya konflik yang mungkin terjadi antara bagian produksi dengan
bagian pemasaran.
5. Konflik Intra Organisasi
Konflik intra organisasi meliputi 4 sub jenis yaitu konflik vertical,
horizontal, lini staf, peran konflik vertical terjadi antara manajer
dengan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk
menyelesaikan suatu tugas. Konflik horizontal terjadi antara karyawan
atau departemen yang memiliki hirarki yang sama dalam organisasi.
6. Konflik Antar Organisasi
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Konflik bisa juga terjadi antara organisasi karena mereka memiliki
ketergantungan satu sama yang lain terhadap pemasok, pelanggan,
maupun distributor. Seberapa jauh konflik terjadi tergantung kepada
seberapa besar tindakan suatu organisasi menyebabkan adanya dampak
negatif terhadap organisasi yang lainnya, atau mencoba mengendalikan
sumber-sumber vital organisasi.
Penyebab Konflik
1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya seriap orang
memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan
lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau
lingkungan yang nyata ini dapat menjadi factor penyebab konflik
sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorangan tidak
selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung
pentas music dilingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap
warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena
berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadipribadi yang berbeda.
Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola
pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang
berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang
dapat memicu konflik.
3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang
kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang
bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan
yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang
sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya
perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh
masyarakat menanggaphutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi
bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh
ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai
penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau lading. Bagi para
pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya
disekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan.
Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari
lingkungan sehingga harus dilestarikan.
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4. Perubahan-perubahan niali yang cepat dan mendadak dalam
masyarakat.
Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar tejadi, tetapi jika
perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan
tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya para
masyarakat pedesaan yang mengalami proses indrualisasi yang
mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai
masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai
kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah
yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan
bergeser menjadi hubungan structural yang disusun dalam
organisasiformal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi
individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung
tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti
jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industry. Perubahan-perubahan
inilah, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat
kegoncangan prosese-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi
upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap
mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.
Akibat Konflik
Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan solidaritas sesame anggota kelompok (ingroup) yang
mengalami konflik dengan kelompok lain.
2. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.
3. Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa
dendam, benci, saling curiga.
4. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.
5. Dominasi bahkan penakhlukan salah satu pihak yang terlibat dalam
konflik.
Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang
berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah
skema dua-dimensi; pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian
terhadap hasil tujuan pihak lain. Skema ini akan menghasilkan hipotesa
sebagai berikut :
a. Pengertian yang tinggi untuk kedua belah pihak akan menghasilkan
percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

267

b. Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan
menghasilkan percobaan untuk “memenangkan” konflik.
c. Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan
percobaan yang memberikan “kemenangan” konflik bagi pihak
tersebut.
d. Tiada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan
percobaan untuk menghindari konflik.
Strategi Mengatasi Konflik
a. Apapun sumber masalahnya, langkah mendasar yang harus kita ambil
yang besifat mendasar dalam mengatasi kesulitan adalah pengenalan,
sesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasikan dan bagaimana
keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang jadi perangkap adalah
kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau
menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).
b. Diagnosis adalah metode yang penting yang benar dan telah diuji
mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil
dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan
pada hal-hal sepele.
c. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan
dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Saringlah penyelesaian
yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis jangan sekali-kali
menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik.
d. Pelaksanaan adalah ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan
kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu
mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.
e. Evaluasi adalah penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian
masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah
ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.
Jenis-jenis Konflik
Menurut Dahrendrof, konflik dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut:
1. Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara
peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role)).
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
3. Konflik kelompok terorganisasi dan tidak terorganisir (polisi
melawanmassa).
4. Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)
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BAB XIII
PERUBAHAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN STRES
Dorongan Untuk Berubah
Dewasa ini semakin banyak organisasi yang menghadapi
lingkungan dinamis dan terus berubah yang selanjutnya menuntut agar
organisasi itu menyesuaikan diri. “berubah atau mati” merupakan teriakan
yang sambung menyambung dari para manajer di seluruh dunia. Berikut
enam kekuatan spesifik yang bertindak sebaga perangsang perubahan.
Kekuatan
1. tenaga kerja

2. teknologi

3. goncangan
ekonomi
4. persaingan

5. trendisosial

6. politik dunia

Contoh
- lebih beragam budaya
- kenaikan jumlah profesional
- banyak pendatang baru dengan keahlian yang
tidak memadai
- komputer semakin cepat dan murah
- alat komunikasi yang mudah dan murah
- kemampuan menguraikan kode genetik manusia
- naik dan jatuhnya harga saham dot.com
- turunnya nilai euro
- rontoknya enron corn
- pesaing global
- konsolidasi dan merger
- pertumbuhan e-commerce
- ruang ngobrol di internet
- pensiunnya generasi Baby Boomers
- semakin tingginya minat tinggal di kota
- meluasnya kekerasan di Timur Tengah
- pembukaan Pasar Cina
- perang terhadap teroris setelah 9/11/01

Teknologi sedang mengubah pekerjaan dan organisasi. Misalnya,
sekarang ini komputer sudah umum di hampir setiap organisasi. Dan
ponsel serta PDA genggam semakin dirasa perlu oleh banyak segmen
penduduk. Untuk jangka panjang, terobosan terbaru dalam penguraian
kode genetik manusia menawarkan potensi bagi perusahaan farmasi untuk
memproduksi obat-obat yang dirancang untuk individu-individu khusus
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dan akan berakibat menciptakan dilema etis yang serius bagi perusahaan
asuransi seperti siapa yang diasuransikan dan siapa yang tidak.
Persaingan berubah. Ekonomi global berarti bahwa pesaingpesaing bisa datang dari seberang lautan dan juga dari seberang kota.
Persaingan yang meninggi juga berarti organisasi yang mapan perlu
mempertahankan diri terhadap baik pesaing tradisional yang
mengembangkan produk dan jasa baru maupun perusahaan wiraswasta
kecil dengan penawaran yang inovatif. Organisasi yang berhasil akan
merupakan organisasi yang dapat berubah untuk menanggapi persaingan
itu.
Trend sosial tidak senantiasa statis. Misalnya, berbeda dengan sepuluh
tahun lalu, orang sekarang bertemu dan berbagi informasi diruang obrolan
internet.
Mengelola Perubahan Terencana
Perubahan adalah membuat sesuatu menjadi lain. Perubahan
terencana adalah kegiatan perubahan yang disengaja dan berorientasi
tujuan. Upaya untuk merangsang motivasi, memberdayakan karyawan, dan
memperkenalkan tim kerja merupakan contoh kegiatan perubahan
terencana yang diarahkan menjawab perubahan lingkungan. Karena
kesuksesan atau kegagalan organisasi pada hakikatnya disebabkan oleh
hal-hal yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh para karyawan,
perubahan yang terencana juga membahas pengubahan perilaku individuindividu dan kelompok dalam organisasi itu. Agen perubahan adalah orang
yang bertindak sebagai katalis dan memikul tanggungjawab mengelola
kegiatan perubahan.
Penolakan Terhadap Perubahan
Penolakan terhadap perubahan tidaklah perlu muncul dalam caracara yang dibakukan. Penolakan dapat terang-terangan, tersirat, langsung
atau tertunda. Paling mudah bagi manajemen ntuk menghadapi penolakan
bila penolakan itu terang-terangan dan langsung. Sumber-sumber
penolakan menurut sumber individu dan organisasi.
a. penolakan individu
berikut lima alasan mengapa individu menolak perubahan
Kebiasaan
Sebagai manusia, kita merupakan makhluk kebiasaan. Hidup itu cukup
rumit, kita tidak perlu mempertimbangkan deretan lengkap pilihanpilihan untuk ratusan keputusan yang kita ambil tiap harinya. Untuk
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mengatasi kerumitan ini, kita mengandalkan pada kebiasaan-kebiasaan
atau respon-respon yang terprogram. Tetapi bila kita dihadapkan
dengan perubahan, kecenderungan menanggapi dalam cara-cara kita
yang terbiasa tersebut menjadi sumber keengganan.
Keamanan
Orang dengan kebutuhan yang tinggi akan keamanan cenderung akan
menolak perubahan karena perubahan itu mengamcam perasaan aman
mereka.
Faktor-faktor ekonomi
Sumber lain dari penolakan individu adalah kekhawatiran bahwa
perubahan tu akan mengurangi penghasilan seseorang. Perubahanperubahan tugas kerja atau kerutinan kerja yang telah mapan juga
dapat membangkitkan rasa takut di bidang ekonomi jika orag-orag
khawatir bahwa mereka tidak akan mampu melakukan tugas atau
kerutinan baru menurut standar mereka sebelumnya, teristimewa bila
upah dikaitkan secara langsung dengan produktivitas.
Rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui
Perubahan menggantikan sesuatu yang telah diketahui dengan
ambiguitas dan ketidakpastian. Karyawan organisasi juga tidak suka
terhadap ketidakpastian. Misalnya, pengenalan TQM berarti pekerja
produksi harus belajar teknik berdasarkan statistik. Mungkin ada yang
khawatir mereka tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu,
mereka mungin mengembangkan sikap negatif terhadap TQM atau
berperilaku disfungsional jika diminta menggunakan teknik statistik.
Pengolahan informasi selektif
Individu-individu membentuk dunia mereka lewat persepsi mereka.
Setelah menciptakan dunia mereka, dunia ini menolak perubahan. Jadi
individu-individu bersalah karena memproses secara selektif informasi
agar persepsi mereka utuh
b. Penolakan organisasi
Enam sumber utama keengganan organisasi, yaitu:
Kelembaman struktural
Organisasi mempunyai mekanisme bawahan yang akan menghasilkan
kestabilan. Orang-orang yang dipekerjakan dalam organisasi dipilih
agar cocok, kemudian mereka dibentuk dan darahkan untuk
berperilaku dalam cara-cara tertentu. Bila organisasi dihadapkan pada
perubahan, kelembaman struktur ini bertindak sebagai pengimbang
yang mampu mempertahankan stabilitas.
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Fokus perubahan terbatas
Organisasi terbentuk dari sejumlah subsistem yang saling bergantung.
Anda tidak dapat mengubah satu subsistem tanpa menyinggung yang
lainnya.
Kelembaman kelompok
Meskipun individu-individu ingin mengubah perilaku mereka, norma
kelompok dapat bertindak sebagai kendala. Seorang anggota serikat
pekerja, misalnya, bersedia menerima perubahan-perubahan
pekerjaannya yang disarankan manajemen. Tetapi jika norma serikat
pekerja mengharuskan menolak setiap perubahan sepihak yang diambil
oleh manajemen, ia cenderung akan menolak perubahan itu.
Ancaman terhadap keahlian
Perubahan pola organisasi dapat mengancam keahlian kelompokkelompok khusus. Misalnya, komputasi pemakai akhir yang
didesentralisasikan merupakan ancaman terhadap keterampilan khusus
yang dimiliki oleh orang di dalam departemen sistem informasi
tersentralisasi.
Ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan
Setiap redistribusi wewenang pengambilan keputusan-keputusan dapat
mengancam hubungan kekuasaan yang telah lama mapan di dalam
organisasi itu. Dimasukkannya pengambilan keputusan partisipatif atau
tim kerja swakelola merupakan jenis perubahan yang sering dianggap
sebagai ancaman oleh para penyelia dan manajer menengah.
Ancaman terhadap alokasi sumberdaya yang mapan
Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber
daya yang cukup besar sering melihat perubahan sebagai ancaman.
Mereka cenderung puas dengan cara-cara yang ada. Mereka yang
sering mendapatkan manfaat dari alokasi sumber daya yang berlaku
sekarang sering merasa terancam oleh perubahan-perubahan yang
dapat mempengaruhi alokasi di masa depan.
c. Mengatasi penolakan terhadap perubahan
Enam taktik untuk digunakan oleh agen perubahan dalam menangani
keengganan atau penolakan terhadap perubahan, antara lain:
Pendidikan dan komunikasi
Penolakan dapat dikurang lewat komunikasi dengan para karyawan
untuk membantu mereka melihat logika perubahan. Ada dasarnya
taktik ini berasumsi bahwa sumer penolakan terletak pada salah
informasi atau komunikasi yang buruk. Jika karyawan menerima fakta
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secara penuh dan setiap sala paham dijernihkan, penolakan itu akan
mereda.
Partisipasi
Sebelum melakukan perubahan, mereka yang menentang dapat diajak
untuk berpartisipasi dalam proses keputusan. Dengan asumsi bahwa
peserta mempunyai keahlian untuk memberikan sumbangan yang
berarti, pelibatan mereka dapat mengurangi penolakan, memperoleh
komitmen, dan meningkatkan kualitas keputusan perubahan itu.
Kemudahan dan dukungan
Agen perubahan dapat menawarkan sederetan upaya pendukungan
untuk mengurangi penolakan. Bila rasa takut dan kecemasan karyawan
tinggi, penyuluhan dan terapi karyawan, pelatihan ketermpilan baru,
atau cuti pendek yang dibayar dapat memudahkan penyesuaian.
Kelemahannya butuh banyak waktu dan biaya yang mahal.
Perundingan
Cara untuk menangani penolakan terhadap perubahan adalah
mempertukarkan sesuatu yang berharga untuk mengurangi penolakan
itu. Perundingan sebagai taktik dapat menjadi keharusan bila
penolakan berasal dari sumber yang sangat berkuasa.
Manipulasi dan kooptasi
Manipulasi mengacu pada upaya pengaruh yang tersembunyi.
Sebaliknya kooptasi merupakan bentuk manipulasi dan sekaligus
partisipasi.kooptasi berupaya menyuap pemimpin kelompok penolak
dengan memberi mereka peran utama dalam keputusan perubahan.
Pemaksaan
Penerapan ancaman atau kekuatan langsung terhadap para penolak.
d. Politik perubahan
Agen perubahan internal adalah individu-individu yang berposisi tinggi
dalam perusahaan itu yang akan mengalami banyak kehilangan akibat
perubahan. Sesungguhnya mereka naik ke posisi tersebut dengan
mengembangkan keterampilan dan pola perilaku yang didukung oleh
organisasi. Perubahan merupakan ancaman terhadap keterampilan dan
pola tersebut.
Politik mengemukakan bahwa dorongan ke perubahan akan cenderung
datang dari individu-individu yang baru bagi organisasi itu atau dari
eksekutif yang sedikit tergeser dari struktur kekuasaan utama. Manajer
yang telah menghabiskan seluruh karir mereka pada organisasi tunggal
dan kemudian mencapai posisi senior dalam hierarki tersebut sering
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menjadi penghalang utama bagi perubahan. Perubahan itu sendiri
merupakan ancaman bagi status dan posisi mereka. Namun mungkin
mereka diharapkan untuk melaksanakan perubahan guna menunjukkan
bahwa mereka bukan semata-mata pejaba sementara. Dengan bertindak
sebagai agen perubahan, secara simbolik mereka dapat menyampaikan
kepada berbagai unsur pemegang saham, pemasok, karyawan,
pelanggan bahwa mereka menguasai masalah-masalah dan
menyesuaikan diri pada lingkungan yang dinamis.

Pendekatan Untuk Pengelolaan Perubahan Organisasi
Beberapa pendekatan populer untuk mengelola perubahan, yaitu:
a. Model tiga langkah lewin
Kurt lewin berpendapat bahwa perubahana yang sukses dalam
organisasi hendaknya mengikuti 3 langkah:
Melelehkan (unfreezing), upaya perubahan untuk mengatasi tekanantekanan baik dari keengganan individu maupun konformitas kelompok.
Membekukan (refreezing), menstabilkan intervensi perubahan dengan
memperimbangkan kekuatan pendorong dan kekuatan penahan.
Kekuatan pendorong kekuatan yang mengarahkan perilaku menjauhi
status quo. Sedangkan kekuatan penahan kekuatan yang merintangi
gerakan dari keseimbangan yang telah ada.
Alternatif ketiga adalah penggabugan kedua pendekatan pertama.
b. Riset tindakan
Riset tindakan (action research) mengacu pada proses perubahan yang
didasarkan pada pengumpulan data secara sistematik dan kemudian
memilih tindakan perubahan yang didasarkan pada apa yang
dinyatakan oleh data yang dianalisis. Pentingnya riset tndakan terletak
pada pemberian metodologi ilmiah untuk mengelola perubahan
terencana.
Proses riset tindakan terdiri atas lima langkah:
1. Diagnosis, agen perubahan mengemukakan pertanyaan, mewawancarai
karyawan, meninjau-ulang catatan, dan mendengarkan keprihatinan
para karyawan.
2. Analisis, agen perubahan mensintesis informasi ini ke dalam perhatian
bidang masalah, dan tindakan utama yang mendukung.
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3. Umpan balik, menuntut tindakan berbagi (sharing) dengan para
karyawan tentang apa yang telah dijumpai dari langkah 1 dan 2.
4. Tindakan, para karyawan dan agen perubahan menjalankan tindakantindakan spesifik untuk memperbaiki masalah-masalah yang telah
diidentifikasi.
5. Evaluasi, mengevaluasi atau membandingkan perubahan yang dapat
diukur, seberapa efektif tindakan yang dilakukan.
c. Pengembangan organisasi
Pengembangan organisasi atau organizational development (OD)
adalah sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dibangun atas
dasar nilai-nilai humanistik-demokratik, yang berupaya memperbaiki
keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan.
Berikut ini secara singkat diidentifikasikan nilai-nilai yang
mendasar sebagian besar upaya OD:
1. Penghargaan akan
orang, individu dipersepskan
sebagai
bertanggungjawab, teliti dan punya perhatian. Hendaknya mereka
diperlakukan secara layak dan hormat.
2. Kepercayaan dan dukungan, organisasi yang efektif dan sehat dicirikan
oleh kepercayaan, otentisitas, keterbukaan dan iklim yang mendukung.
3. Kesetaraan kekuasaan, organisasi yang efektif mengurangi tekanan
pada wewenang dan kendali hierarkis
4. Konfrontasi. Masalah-masalah juga disembunyikan. Masalah harus
dihadapi secara terbuka.
5. Partisipasi. Semakin terlibat orang yang terkena perubahan itu ke
keputusan perubahan tersebut, semakin setia mereka pada pelaksanaan
keputusan tersebut.
Berikut lima intervensi yang mungkin dipertimbangkan oleh agen
perubahan untuk digunakan.
a. Pelatihan kepekaan, kelompok pelatihan yang berupaya mengubah
perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur.
b. Umpan balik survey, penggunaan kuesioner untuk mengenali
penyimpangan persepsi antar anggota, diikuti dengan pembahasan dan
saran perbaikan
c. Konsultasi proses, konsultan membantu klien memahami kejadiankejadian yang harus ia tangani dan mengidentifikasi proses yang
memerlukan perbaikan
d. Pembinaan tim, interaksi tinggi di kalangan anggota tim untuk
meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan
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e. Pengembangan antarkeompok berupaya mengubah sikap, stereotype,
dan persepsi satu kelompok terhadap kelompok lain.
f. Penyelidikan apresiatif, berusaha mengidentifikasikan sifat-sifat unik
dan kekuatan-kekuatan khusus organisasi, yang kemudian bias
dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja
Isu Perubahan Kontemporer Bagi Para Manajer Dewasa Ini
Merangsang inovasi
Inovasi adalah ide baru yang diterapkan untuk memprakarsai dan
memperbaiki produk, proses atau jasa. Variable structural merupakan
sumber potensi inovasi yang paling banyak dipelajari. Pertama, struktur
organic secara psitif mempengaruhi inovasi. Lamanya masa jabatan
manajerial terkait dengan inovasi. Ketiga, inovasi itu berkembang baik bila
sumber daya berlimpah. Pemenang gagasan secara aktif dan bergairah
menggalakkan gagasan itu, membangun dukungan, mengatasi penolakan,
dan memastikan inovasi itu agar dilaksanakan.
Menciptakan organisasi pembelajaran
Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang telah
mengembangkan kapasitas berkesinambungan sehingga mampu
mneyesuaikan diri dan berubah. Pembelajaran putaran tunggal adalah
kekeliruan dikoreksi dengan menggunakan kerutinan masa lalu dan
kebijakan masa kini. Pembelajaran putaran rangkapa adalah kekeliruan
dikoreksi dengan memodifikasi sasaran, kebijakan dan kerutnan baku
organisasi.
Adapun mengelola pembelajaran, antara lain:
a. Tetapkan strategi
b. Merancang ulang struktur organisasi
c. Membentuk ulang budaya organisasi
Manajemen pengetahuan
Manajemen
pengetahuan
adalah
pengorganisasian
dan
pendistribusian kebijaksanaan kolektif organisasi sehingga informasi yang
tepat sampai pada orang yang tepat dan saat yang tepat.
Stres Kerja Dan Manajemennya
Stres adalah kondisi dinamik yang didalamnya individu
menghadapi peluang, kendala, atau tuntutan yang terkait dengan apa yang
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sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti
tetapi penting.
Kendala adalah kekuatan yang mencegah individu dari melakukan apa
yang sangat diinginkan. Sedangkan tuntutan adalah hilangnya sesuatu yang
sangat diinginkan.
Memahami stress dan konsekuensinya
a. Potensi sumber stress
1. Factor lingkungan, seperti halnya ketidakpastian lingkungan
mempengaruhi perancangan struktur organisasi, ketidakpastian itu juga
memperngaruhi tingkat stress di kalangan karyawan dalam organisasi
tersebut.
2. Factor organisasi, beberapa kategori factor-faktor dari dalam
organisasi,
Tuntutan tugas, merupakanfaktor yang terkait dengan pekerjaan
seseorang. Mencakup desain pekerjaan individu, kondisi kerja dan tat
letak kerja fisik.
Tuntutan peran, berhubungan dengan tekanan yang diberikan kepada
seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam
organisasi.
Tuntutan antar pribadi, tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain.
Struktur organisasi menentukan tingkat diferensiasi daam organisasi,
tingkat aturan dan peraturan, dan dimana letak keputusan diambil
Kepemimpinan organisasi, menggambarkan gaya eksekutif senior
organisasi
3. Factor individu, salah satu contoh factor individu adalah masalah
ekonomi. Masalah ekonomi yang diciptakan oleh individu yang terlalu
merentangkan sumber daya keuangan mereka merupakan perangkat
kesulitan pribadi yang dapat menimbulkan stress dan mengalihkan
perhatian dari kerja.
b. Perbedaan individu
Bukti menunjukkan bahwa pengalaman pada pekerjaan cenderung
berhubungan secara negative dengan stress kerja. Kareana yang
pertama gagasan penarikan diri yang selektif. Keluarnya karyawan
secara sukarela lebih mungkin terjadi di kalangan orang yang
mengalami lebih banyak stres. Oleh karena itu, orang yang tetap lebih
lama berada daam organisasi adaah mereka dengan ciri yang lebih
tahan stress atau mereka yang lebih tahan terhadap karakteristik stress
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organisasi mereka. Kedua, pada akhirnya organisasi mengembangkan
mekanisme untuk mengatasi stress. Ruang (locus) kendali, mereka
yang memiliki locus kendali internal mempersepsikan pekerjaan
mereka sebagai kurang mengandung stress disbanding dengan kaum
eksternal. Keefektivan diri, mereka yang memiliki keefektivan diri
yang kuat bereaksi kurang negative terhadap kendala yang diciptakan
oleh jam kerja yang panjang dengan beban kerja berlebih dibnading
mereka yang memiliki tingkat keefektivan diri yang rendah.
c. Konsekuensi stress
Stress bias muncul dari sejumlah cara, sepereti berikut:
Gejala fisiologis, stress dapat menciptakan perubahan metabolisme,
meningkatkan laju detak jantung dan pernapasan, meningkatkan
tekanan darah, menimbulkan sakit kepala dan serangan jantung.
Gejala psikologis, bila orang ditempatkan dalam pekerjaan yang
mempunyai tuntutan ganda dan berkonflik atau di tempat yang tidak
ada kejelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemikul
pekerjaan, stress dan ketidakpuasan akan meningkat.
Gejala perilaku, gejala stress yang terkait dengan perilaku mencakup
perubahan produktivitas, absensi, dan tingkat keluar masuknya
karyawan, juga perubahan kebiasaan makan, bicara cepat, gelisah dan
gangguan tidur.
d. Mengelola stress
Pendekatan individu, karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi
untuk mengurangi tingkat stresnya. Strategi individu yang telah
terbukti efektif mencakup pelaksanaan teknik-teknik manajemen
waktu, meningkatkan latihan fisik, pelatihan pengenduran (relaksasi),
dan perluasan jaringan dukungan social.
Beberapa prinsip pengelolaan waktu yang lebih dikenal adalah:
1. Membuat daftar harian kegiatan yang mau diselesaikan
2. Memprioritaskan kegiatan menurut kepentingan dan urgensinya
3. Menjadwalkan kegiatan menurut tingkat prioritas
4. Mengetahui siklus harian anda dan menangani bagian yang paling
menuntut dari pekerjaan selama dipuncak siklus yang disitu anda
paling waspada dn produktif.
Latihan fisik nonkompetitif seperti aerobic, berjalan, jogging,
berenang dan bersepeda. Individu dapat melatih diri mengurangi
ketegangan lewat teknik pengenduran seperti meditasi, hipnotis, dan
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biofeedback. Mempunyai teman, keluarga, atau rekan kerja untuk diajak
bicara memberikan saluran keluar bila tingkat stes menjadi berlebih.
Pendekatan organisasi, keputusan seleksi dan penempatan
manajemen seharusnya tidak hanya memperkerjakan individu yang
mengalami locus internal, namun individu semacam itu dapat
menyesuaikan diri dengan lebih baik pada pekerjaan berstres tinggi dan
menjalankan pekerjaan tersebut dengan lebih efektif. Penempatan sasaran,
individu-individu berkinerja lebih baik mereka mempunyai sasaran yang
spesifik dan menantang serta menerima umpan balik atas kemajuan mereka
yang tepat kearah sasaran ini.
Merancang ulang pekerjaan, mampu member karyawan lebih banyak
tanggungjawab, lebih banyak kerja yang bermakna, lebih banyak otonomi,
dan meningkatkan umpan balik sehingga dapat mengurangi stress karena
factor-faktor ini memberi karyawan itu kendali yang lebih besar terhadap
kegiatan kerja dan mengurangi ketergantugan pada orang lain. Peningkatan
keterlibatan karyawan ke dalam pengambilan keputusan.
Komunikasi organisasi yang formal dengan para karyawan akan
mengurangi ketidakpastian karena mengurangi ambiguitas peran dan
konflik peran. Oleh karena pentingnya peran persepsi dalam memperlunak
hubungan stress respons itu, manajemen dapat juga menggunakan
komunikasi yang efektif sebagai cara membentuk persepsi karyawan.
Program kesejahteraan adalah program yang didukung organisasi yang
memusatkan perhatian pada keseluruhan kondisi fisik dan mental
karyawan.
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