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i

KATA PENGANTAR

Era saat ini sering disebut sebagai era globalisasi, yakni suatu era
dimana dunia digambarkan sudah semakin menyatu dan batas-batas
teritorial suatu negara kian memudar. Situasi ini menuntut setiap orang
untuk berpacu dengan waktu dalam meningkatkan kapasitas dan
kemampuannya agar tidak tersisih di tengah ketatnya persaingan
sumber daya manusia dan pesatnya kemajuan teknologi.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni menjadi populer seiring
dengan meningkatnya upaya masyarakat untuk meningkatkan kapasitas
dan kemampuannya dalam rangka meningkatkan daya saingnya di era
globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, disusunlah buku “Pengantar
Manajemen” ini dalam rangka memenuhi kebutuhan publik terhadap
khazanah keilmuan di bidang manajemen. Buku ini diharapkan dapat
meningkatkan literatur manajemen di Indonesia yang dapat dijadikan
sebagai referensi, baik bagi para akademisi maupun praktisi.

Dalam kesempatan ini, ucapan terimakasih penulis sampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini. Kritik
dan saran yang membangun juga akan penulis terima dengan tangan
terbuka demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis
berharap buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang
berkepentingan, baik pihak akademisi, praktisi, maupun publik secara
umum.

Jakarta, Maret 2019

Penulis
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PRAKATA

Prof. Dr. Ir. M. Koesmawan, M.Sc., M.B.A., D.B.A.
Guru Besar Ilmu Manajemen

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

Ilmu Manajemen, dari waktu ke waktu senantiasa berubah. Berubah
bukan berarti pandangan dan paradigma lama tidak penting, akan tetapi
berubah menuju kemajuan. Sebab dasar pijakan untuk menuju
kemajuan itu sudah barang tentu dilahirkan oleh para ahli manajemen
sebelumnya.

Saat diminta untuk memberikan prakata untuk buku Pengantar
Manajemen ini,saya sungguh terharu, berbagai perasaan berkecamuk di
hati. Betapa malu saya, sebagai seorang guru besar ilmu manajemen,
belum sempat juga menyumbangkan ilmu dan pemikiran bagi
peradaban umat manusia, seperti halnya yang dilakukan oleh penulis
ini. Berbagai tulisan saya selama ini tercecer dimana-mana, dan belum
sempat juga mengumpulkannya untuk sekedar dibuatkan sebuah buku
kumpulan karangan.

Apapun bentuk isi serta orisinalitas buku ini, saya tetap bangga dengan
upaya penulis mencoba menjembatani kesenjangan pemahaman ilmu
manajemen dari para pengarang asing dengan para mahasiswa kita.
Mungkin dapat kita hitung dengan jari, berapa orang penulis lokal
mencoba untuk menulis suatu buku pengantar manajemen ini.
Alasannya hampir sama, bahwa mereka kurang memiliki waktu.
Waktunya habis untuk kegiatan lain yang dipandang lebih
menguntungkan, atau lebih bergengsi, dibandingkan sebagai pengarang
atau penulis. Namun saya sadar, bahwa sesungguhnya dosen, guru atau
para pengajar haruslah inheren dengan kegiatan karang mengarang,
tulis menulis ini, dan pekerjaan ini adalah sangat mulya.

Saya berharap buku ini dapat memberikan wawasan baru bagi para
pembaca, khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam
pengetahuan tentang manajemen. Semoga juga dapat memotivasi para
dosen, peneliti untuk menghasilkan karya seperti penulis buku ini.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Organisasi dan Manajemen
Di kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan banyak organisasi

yang tumbuh dan berkembang, baik yang formal maupun informal,
baik yang berorientasi profit (laba) maupun nirlaba. Organisasi formal
itu sendiri merupakan organisasi resmi berbadan hukum atau telah
didaftarkan pada pihak otoritas untuk mensahkan. Sedangkan
organisasi informal adalah organisasi yang timbul apa adanya dan tidak
terdaftar, tetapi memiliki aktivitas tertentu. Organisasi yang
berorientasi pada profit merupakan organisasi yang berupaya mencari
keuntungan dengan menjual produk, seperti perusahaan sepatu,
perusahaan garmen dan lain sebagainya. Di samping itu, ada juga
organisasi nirlaba atau organisasi yang dalam kegiatannya bukan
mencari laba, melainkan menjalankan berbagai usaha sosial, seperti
panti asuhan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain.

Organisasi merupakan sekelompok orang yang diatur
sedemikian rupa dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu.
Organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi sekelompok
orang untuk bekerja bersama agar dapat mencapai tujuan bersama.
Berdasarkan definisi tersebut, organisasi dapat dibagi dalam beberapa
unsur, yakni adanya dua atau lebih orang, tujuan bersama, dan kerja
sama. Dalam pengertian yang lebih luas, organisasi mempunyai
karakteristik sebagai berikut.
a. Organisasi Memiliki Tujuan

Wujud daripada tujuan dicerminkan oleh adanya sasaran. Secara
umum tujuan organisasi atau perusahaan adalah menaikan nilai
perusahaan. Ukuran nilai perusahaan adalah dicerminkan oleh
meningkatnya harga saham perusahaan tersebut di pasar. Untuk
mencapai nilai perusahaan yang meningkat, maka sasaran
perusahaan adalah meningkatkan keuntungan, dan mencapai tingkat
pertumbuhan.

b. Terdapat Orang-Orang
Organisasi haruslah terdiri dari dua atau lebih orang yang memiliki
kesamaan kepentingan serta bekerjasama untuk memenuhi
kepentingannya. Jadi seseorang yang memiliki tujuan sendirian
tidak disebut sebagai organisasi. Orang-orang yang dimaksudkan
disini terdiri dari orang yang berfungsi mempengaruhi, dan orang
yang dapat dipengaruhi. Orang yang berfungsi mempengaruhi
biasanya disebut sebagai pemimpin atau manajer, sedangkan yang



3

dipengaruhi adalah mereka yang bekerja sebagai bawahan atau
karyawan.

c. Memiliki Struktur
Organisasi perlu memiliki struktur agar organisasi dapat
melaksanakan kegiatannya dengan efektif, karena struktur
mencerminkan rantai komando dan perintah kepada siapa tugas
diberikan, dan kepada siapa penerima tugas akan melapor. Struktur
organisasi sering disebut sebagai mekanisme atau pola hubungan
diantara orang-orang yang mempunyai kedudukan atau posisi
tertentu, tugas kewajiban, serta wewenangnya.

d. Sistem dan Prosedur
Organisasi juga harus memiliki sistem dan prosedur standar dalam
menjalankan kegiatannya. Sistem dan prosedur menggambarkan
bahwa sebuah organisasi diatur berdasarkan aturan-aturan yang
ditetapkan bersama dan harus dijalankan, misalnya bagaimana cara
kerja, cara menarik karyawan, bentuk-bentuk pelaporan dan lain
sebagainya.

1.2 Pengertian Manajemen
Kita seringkali melihat bagaimana seseorang mampu

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Pengertian baik disini
yaitu tujuan yang diharapkan atau yang diinginkannya tercapai. Apakah
itu pekerjaan yang sederhana seperti mengelola arisan di kampus, acara
rekreasi tim sepak bola, atau pekerjaan yang rumit seperti mengelola
organisasi, atau menentukan strategi memenangkan perang.
Keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam mencapai tujuan
ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan
manajemen yang baik. Jadi apakah yang dimaksud dengan manajemen
itu?

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata to
manage yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab
itu apabila sesuatu organisasi atau kelompok orang yang gagal
mencapai tujuannya sering disebut Mismanagement, artinya salah urus,
salah kelola atau salah pengaturan. Menurut Robbin dan Coulter
(2002), manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi
terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan
dan/atau melalui orang lain.

Menurut Mary Parker Follett di dalam buku Hani Handoko
(1998) disebutkan bahwa management is the art of getting thing done
through people. Artinya, manajemen merupakan seni untuk mencapai
tujuan melalui orang-orang. Seni disini dimaksudkan sebagai
kemampuan atau keterampilan seseorang dan kelompok orang
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memainkan alat atau orang sehingga menghasilkan keindahan serta
kemajuan. Terry (1982) mengartikan manajemen sebagai serangkaian
proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai
berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber
daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya. Sementara itu, Stoner
(1996) menyebutkan bahwa manajemen ialah serangkaian proses dalam
menetapkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk
pencapaian sesuatu tujuan.

Dari pengertian tersebut diatas, terdapat dua kata kunci, yaitu
seni dan proses. Proses dapat diartikan sebagai langkah-langkah
sistematis untuk pencapaian tujuan. Misalnya seseorang yang ingin
masuk menjadi mahasiswa suatu perguruan tinggi, maka kepadanya
diharuskan menjalani langkah-langkah tertentu sebagai persyaratan
menjadi mahasiswa, misalnya membeli formulir pendaftaran terlebih
dahulu, melaksanakan seleksi, membayar uang kuliah dan seterusnya,
tidak bisa langsung membayar kuliah kemudian menjadi mahasiswa,
sebab langkah pendaftaran dan seleksi belum dilakukan. Jadi langkah-
langkah urutan yang harus dilakukan inilah yang disebut proses.
Demikian halnya dengan langkah-langkah dalam manajemen,
urutannya adalah melakukan perencanaan, kemudian pengorganisasian,
selanjutnya pengarahan serta diakhiri dengan pengawasan. Di sisi lain,
jika proses ini dijalankan dengan benar, maka dapat dikatakan sebagai
seni. Berdasarkan uraian tersebut, manajemen dapat disimpulkan
sebagai suatu seni dan/atau proses merencanakan, mengorganisasikan,
mengarahkan, dan mengawasi berbagai sumber daya untuk mencapai
suatu tujuan tertentu.

1.3 Mengapa Manajemen Dibutuhkan
Pada sekitar tahun 1980 an, seorang pengusaha bernama

Sudono Salim (Lim Siau Liong) sangat popular di Indonesia. Di
negara-negara Asia namanya juga cukup disegani, sebab dia termasuk
salah seorang konglomerat yang paling kaya. Padahal bila dilihat dari
latar belakang pendidikannya, beliau belum sempat mengecap
pendidikan di perguruan tinggi. Apakah dengan demikian beliau
memiliki kemampuan atau keterampilan manajemen? Bandingkan
misalnya dengan Ir. Aburizal Bakri seorang pengusaha besar dan
sukses yang memimpin PT. Bakri and Brothers. (Sekarang menjadi
menteri kesejahteraan Rakyat). Aburizal seorang insinyur lulusan
Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah barang tentu memiliki
keterampilan dalam hal mengelola orang-orang atau faktor produksi
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lainnya, karena latar belakang pendidikan serta faktor keluarga yang
memang dari keluarga pebisnis sangat menunjang kearah itu. Dengan
demikian yang menjadi pertanyaan adalah apakah manajemen itu
diperlukan? Apakah Sudono Salim pernah sekolah manajemen, atau
apakah Aburizal yang insinyur itu pernah juga sekolah manajemen?
Atau apakah keduanya berhasil karena manajemen?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlulah dipahami esensi
daripada manajemen itu sendiri. Dari pengertiannya kita paham bahwa
manajemen itu adalah keterampilan atau kemampuan seseorang untuk
mengelola sesuatu urusan atau kegiatan. Jadi apabila seseorang mampu
mengatur dan mengurus suatu urusan atau kegiatan dapat dikatakan dia
memiliki dasar-dasar keterampilan manajemen yang baik. Ini berarti
dia tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Sebaliknya banyak juga orang
yang sekolah tinggi tapi tidak mampu mengelola perusahaan atau
kegiatan apapun. Hanya saja, di abad globalisasi dimana ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi berkembang sedemikian pesat,
setiap orang perlu senantiasa mengikuti perkembangan tersebut,
termasuk perkembangan ilmu manajemen agar tidak tergilas oleh
kemajuan zaman.

Sudono Salim pada akhirnya juga menyerahkan estafet
kepemimpinannya kepada anaknya yang sekolah tinggi di Amerika
Serikat untuk mengelola perusahaan raksasanya. Demikian juga halnya
dengan Aburizal yang menyerahkan pengelolaan perusahaannya
kepada Tanri Abeng yang pada waktu itu dikenal sebagai manejer satu
milyar.

Menurut James F. Stoner (1996) manajemen dibutuhkan untuk
memenuhi alasan-alasan berikut.
a. Mencapai tujuan organisasi dan tujuan setiap individu di dalam

organisasi itu sendiri.
b. Menjembatani berbagai kepentingan yang bertolak belakang.
c. Mencapai efektivitas dan efisiensi.

1.3.1 Tujuan Organisasi dan Tujuan Individual
Setiap orang dan juga kelompok atau organisasi sudah barang

tentu memiliki tujuan dalam perjalanan hidupnya. Kita secara pribadi-
pribadi sekolah atau kuliah di perguruan tinggi tentu mempunyai tujuan
agar kelak kemampuan dan keterampilan kita meningkat sehingga
dapat bermanfaat buat diri, keluarga, lingkungan serta masyarakat
karena memang dibutuhkan. Keterampilan kita mengelola perusahaan
akan menaikan nilai perusahaan, sehingga imbalan buat kita juga
bertambah. Dengan demikian organisasi akan sangat membutuhkan
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orang-orang berkemampuan manajemen dalam rangka mencapai
tujuannya.

1.3.2 Menjembatani Berbagai Kepentingan
Di dalam perusahaan yang cukup besar kita menemukan

berbagai unsur yang saling pengaruh mempengaruhi. Unsur yang
paling nyata ditemukan adalah adanya pemilik perusahaan yang sangat
besar pengaruhnya terhadap operasi perusahaan. Unsur yang kedua
adalah karyawan, sebagai pelaksana dari operasi perusahaan, dan yang
ketiga adalah manajemen atau pengelola perusahaan, dimana semua
tujuan perusahaan akan tergantung padanya. Jadi maju mundurnya
perusahaan akan dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan manajer-
manajernya dalam pengambilan keputusan pengelolaan perusahaan.

Sebagai pemilik tentu saja berkepentingan akan keuntungan dari
modal yang diinvestasikannya. Investor atau para pemilik perusahaan
menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi, oleh sebab itu
manajemen harus mampu memperoleh laba besar agar bagian
keuntungan (devidend) pemilik besar juga. Manajemen harus dapat
mengambil kebijakan dividen yang tepat, berapa seharusnya
keuntungan dibagikan sebagai dividen, berapa yang harus ditahan
(retained earning). Manajer harus mampu memberikan yang terbaik
buat para pemilik modal, dan juga menjaga likuiditas serta kepentingan
perusahaan. Sebab kalau semua keuntungan bersih dibagikan kepada
pemilik, maka kebutuhan modal perusahaan untuk perluasan atau
ekspansi akan dipenuhi dari modal asing atau pinjaman.

Unsur lain yang juga penting adalah para karyawan. Mereka
merupakan ujung tombak dari keberhasilan perusahaan. Karyawan
yang baik atau produktif jelas akan menaikan nilai perusahaan melalui
keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi karyawan juga memiliki
harapan perbaikan dan kemajuan buat diri serta keluarganya. Mereka
akan menuntut kenaikan upah/gaji dari tahun ke tahun jika perusahaan
mengalami keuntungan. Manajemen harus mampu menjembatani
keinginan karyawan serta batas kemampuan perusahaan. Sudah barang
tentu tuntutan kenaikan gaji yang besar akan membuat likuiditas
keuangan perusahaan akan menurun, tetapi juga jangan sampai
diremehkan keinginan karyawan, sebab jika karyawan mogok maka
yang rugi juga perusahaan. Oleh sebab itu manajemen harus terampil
mengambil kebijakan yang memuaskan semua pihak. Baik untuk
karyawan, pemilik dan juga keberlangsungan perusahaan sendiri.
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1.3.3 Mencapai Efisiensi dan Efektivitas
Peter F. Drucker (1982) mendefinisikan efisiensi sebagai

berikut. Efficiency is doing things right, yakni melaksanakan pekerjaan
dengan benar, sedangkan effectivity is doing the right things, yakni
melaksanakan pekerjaan yang benar. Sepintas definisi tersebut seolah
sama, padahal berbeda. Efisiensi menyangkut masalah input-output,
sedangkan efektivitas berhubungan dengan masalah target. Kita
bertanya manakah yang lebih penting efisiensi atau efektivitas.
Jawabnya adalah efektivitas lebih penting. Sebab efisiensi dapat
dilakukan untuk sesuatu pekerjaan yang sudah tepat. Jika tidak tepat,
maka efisiensipun tidak akan ada gunanya.

Contoh kasus yang menyangkut masalah efisiensi dan
efektivitas ini pernah terjadi dan dialami oleh Peter F. Drucker sendiri.
Suatu kali sekitar tahun 1970 an Peter diminta untuk mengidentifikasi
masalah yang sedang dihadapi oleh General Motor, sebuah perusahaan
besar di bidang otomotif di Amerika Serikat. Saat itu perusahaan
mengalami penurunan omzet penjualan yang cukup besar. Hasil
identifikasi menyimpulkan terdapat kekeliruan di dalam pengambilan
keputusan produk apa yang harus dijual. Dengan kata lain perusahaan
tidak efektif. Ketidak efektifan dimaksud adalah dalam hal penjualan
mobil-mobil besar pada saat pasar sedang menggandrungi mobil yang
berukuran kecil. Pada tahun-tahun itu pasaran mobil Jepang yang
berukuran kecil meningkat penjualannya. Di samping itu sebagian
besar kaum wanita dan ibu-ibu rumah tangga merasa lebih nyaman
mengendarai mobil kecil. Kendatipun perusahaan bekerja dengan
tingkat efisiensi yang tinggi, apabila target tidak tercapai, maka akan
sia-sia. Artinya perusahaan pada akhirnya akan menderita kerugian,
karena sebagian mobilnya tidak laku di pasar. Peter sendiri akhirnya
menyimpulkan bahwa yang penting adalah efektivitas, setelah
pekerjaannya tepat, maka perlu dilakukan dengan efisien. Oleh sebab
itu manajemen dibutuhkan antara lain adalah bagaimana suatu
pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien.

1.4 Manajemen Sebagai Ilmu, Seni dan Profesi
1.4.1 Manajemen Sebagai Ilmu

Sebagai ilmu, manajemen memiliki karakteristik sebagai
berikut.
a. Prinsip dan konsep menajemen dapat dipelajari.
b. Pendekatan terhadap pembuatan keputusan dapat dilakukan dengan

suatu metode tertentu.
c. Sebagian objek dan sarana manajemen yang dipergunakan untuk

mencapai tujuan adalah elemen yang bersifat materiil.
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d. Pengimplementasian manajemen memerlukan berbagai pendekatan
dari bidang ilmu lainnya.

1.4.2 Manajemen Sebagai Seni
Sebagai seni, manajemen memiliki karakteristik sebagai berikut.

a. Kesuksesan pencapaian tujuan ditentukan oleh sifat dan potensi dari
para manajer.

b. Suatu proses pencapaian tujuan seringkali mengikutsertakan unsur
naluriah, perasaan dan inteletual.

c. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan
kegiatan ialah kekuatan pribadi yang kreatif.

1.4.3 Manajemen Sebagai Profesi
Sebagai profesi, manajemen memiliki karakteristik sebagai

berikut.
a. Keahlian manajer mengelola suatu kegiatan tertentu disebut

professional
b. Manajer yang menguasai bidang tertentu
c. Profesi tertentu membutuhkan keahlian tertentu.

1.5 Fungsi dan Proses Manajemen
Dalam proses manajemen, manajer akan menjalankan empat

fungsi berikut.
a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk
menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan mengambil
langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Dengan
kata lain perencanaan adalah menentukan tujuan dan bagaimana
mencapai tujuan tersebut.

b. Pengorganisasian
Pengorganisasian ialah suatu proses penugasan, pengalokasian
sumber daya, serta pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan
kepada setiap individu dan/atau kelompok yang akan berperan
dalam pelaksanaan rencana.

c. Pengarahan
Pengarahan ialah suatu proses mengarahkan, membimbing dan
menyemangati karyawan dalam pelaksanaan suatu rencana untuk
mencapai tujuan.

d. Pengendalian
Pengendalian ialah suatu proses mengawasi dan mengevaluasi
kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi



9

beserta hasil yang diperolehnya dengan rencana yang telah disusun
oleh organisasi tersebut beserta tujuan yang telah ditetapkannya.

Gambar 1.1. Proses Manajemen

1.6 Tingkatan dalam Manajemen
Setiap manusia dilahirkan dengan bakat, naluri, keterampilan,

dan nasib yang berbeda. Tidak semua orang dilahirkan dan dibentuk
menjadi seorang yang sukses atau manajer yang berhasil. Sebaliknya
juga tidak semua orang akan mengalami kesulitan, kesusahan,
kemiskinan, atau menjadi karyawan rendahan. Menjadi orang sukses
atau gagal adalah tergantung pada orang itu sendiri untuk mau dan
mampu merubah kehidupannya. Umumnya orang yang kreatif, inovatif
relatif akan berhasil dalam karirnya, dan sebaliknya orang yang malas,
sering menyerah dengan kesulitan, maka akan gagal dalam meniti
karirnya. Demikian juga dalam organisasi perusahaan, tidak semua
orang akan menduduki posisi puncak, melainkan hanya satu orang yang
akan mengendalikan jalannya perusahaan yang disebut sebagai
Presiden direktur misalnya. Di tingkatan bawahnya ada para direktur
dan manajer yang membantu top manajemen tersebut. Manajemen atau
manajer dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan berikut.
a. Top Management

Top management atau manajemen puncak dapat didefinisika
sebagai seorang atau kelompok orang yang bertanggung jawab
secara keseluruhan terhadap maju mundurnya perusahaan. Tugas
utamanya adalah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan
perusahaan secara umum. Misalnya menyusun kebijakan ekspansi
produk ataupun pasar, kebijakan mengenai kesejahteraan karyawan,
dan lain-lain.

b. Middle Management
Middle management atau sering disebut manajemen tingkat

menengah merupakan seorang atau sekelompok orang yang
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bertugas menjalankan kebijaka yang dibuat oleh top management.
Tugas utamanya antara lain mengawasi unit-unit kerja dan
mengimplementasikan rencana untuk mencapai tujuan yang telah
digariskan oleh manajemen tingkat atas. Contoh jabatan para
manajer tingkat menengah ini adalah para manajer fungsional,
misalnya manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran,
atau manajer sumber daya manusia.

c. Lower Management.
Lower management atau manajemen tingkat bawah adalah

mereka yang bartanggung jawab atas suatu unit kerja dan
penyelesaian berbagai pekerjaan jangka pendek yang telah
direncanakan oleh manajemen di tingkat menengah ataupun di
tingkat puncak. Contoh manajer level bawah ini adalah supervisor,
mandor, kepala divisi dan lain sebagainya.

1.7 Keterampilan Manajemen
Pada uraian diatas sudah disebutkan bahwa manajemen itu

adalah suatu proses atau keterampilan. Keterampilan seperti apakah
yang diperlukan oleh manajemen? Di dalam literatur manajemen,
banyak sekali disebutkan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang
atau sekelompok orang untuk memajukan organisasi perusahaan. Salah
satu keterampilan yang disebutkan oleh Gibson (1996) antara lain
sebagai berikut.
a. Conceptual Skill

Keterampilan konseptual adalah kemampuan manajemen
didalam mengintegrasikan berbagai tujuan dan permasalahan
sedemikian rupa secara komprehensif. Keterampilan tersebut
meliputi kemampuan untuk menjabarkan permasalahan ke dalam
bagian-bagian yang terspesifikasi sehingga dapat diketahui
hubungan di antara setiap bagian tersebut, serta efek yang
ditimbulkan oleh setiap masalah yang dimaksud tersebut bagi orang
lain.

b. Human Skill
Keterampilan kemanusiaan adalah keterampilan seorang

manajer untuk melakukan interaksi dengan manusia lain atau dalam
hal ini adalah para karyawan dan juga dengan sesama manajer
lainnya. Keterampilan tersebut mencakup juga kemampuan
berhubungan dengan orang lain secara interpersonal. Manajer
dengan human skill yang baik akan mampu memahami perasaan
orang lain dan sangat waspada terhadap dirinya sendiri.
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c. Technical Skill
Keterampilan teknis merupakan suatu kemampuan atau keahlian

khusus untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Programmer dan
akuntan merupakan salah satu contoh pekerjaan yang dijalankan
dengan menggunakan keterampilan teknis. Keterampilan ini sangat
dibutuhkan oleh manajer di tingkatan yang cenderung lebih rendah.
Semakin rendah tingkatan manajerial seseorang, maka akan
semakin besar tuntutan bagi orang tersebut untuk menguasai
keterampilan teknis tertentu yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirangkum bahwa
keterampilan konseptual diperlukan oleh manajemen di tingkat puncak,
keterampilan kemanusiaan diperlukan oleh manajemen di tingkat
menengah, dan keterampilan teknis diperlukan oleh manajemen di
tingkat terbawah.

Hubungan di antara keterampilan dalam tingkatan manajerial
dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.2. Hubungan antara Keterampilan
dan Tingkatan Manajerial

Gambar 1.2 diatas mencerminkan bahwa untuk Top
management, keterampilan konseptual lebih besar dibandingkan
dengan ketrampilan kemanusiaan dan kemampuan teknis. Sedangkan
untuk Middle Manajemen keterampilan kemanusiaan adalah lebih besar
dibandingkan dengan dua ketrampilan lainnya. Sementara untuk lower
Management, keterampilan teknis adalah yang sangat penting dimiliki.

1.8 Peranan Manajer
Peranan manajer sangat berarti bagi perusahaan. Dengan kata

lain keberlangsungan suatu perusahaan sangat tergantung pada
bagaimana manajer menjalankan kebijakan dan segala kegiatannya.
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Henry Mintzberg (1973) menyebutkan bahwa setiap manajer memiliki
sepuluh peran saling berkaitan, yakni sebagai berikut.
a. Peran Interpersonal

Kategori ini mencerminkan bagaimana seorang manajer
berhubungan dengan orang lain. Pada peran ini manajer berperilaku
sebagai pemegang simbol perusahaan, sehingga dia bertanggung
jawab menjaga nama baik perusahaan. Di samping itu manajer juga
adalah pemimpin, sehingga dia harus berperilaku sebagaimana
halnya seorang pemimpin yang membawahi karyawan operasional
serta memberikan suri tauladan yang baik kepada bawahannya.
Peran lainnya adalah sebagai penghubung kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Sebagai penghubung, manajer bertanggung jawab
atas semua mekanisme hubungan dengan karyawan sendiri, di
samping juga dengan pihak luar yang ada kaitannya dengan
aktivitas perusahaan. Misalnya bagaimana hubungan yang dijalin
dengan pihak pemerintah, yaitu dengan direktorat jenderal pajak,
atau dengan departemen perdagangan dan perindustrian.
Selanjutnya hubungan dengan serikat pekerja karyawan juga perlu
dibina dengan sebaik-baiknya.

b. Peran Informasional
Kategori ini mencerminkan bagaimana seorang manajer

menukar dan memproses informasi. Dalam berhubungan dengan
lingkungan internal dan eksternal, manajer akan senantiasa
menerima, mengumpulkan serta menyebarkan informasi. Peran
manajer dalam hal ini dapat menjadi pengawas informasi, yaitu
memantau perkembangan informasi yang terjadi dalam
lingkungannya, baik yang menyangkut produk, pasar maupun para
pesaing yang bermunculan. Selanjutnya manajer juga dapat
menyebarkan informasi yang diterimanya kepada seluruh anggota
organisasi dan juga pihak berkepentingan. Pada akhirnya manajer
dapat berperan sebagai juru bicara perusahaan apabila berhubungan
dengan pihak luar. Sebagai juru bicara, manajer akan berperan
seperti public relation nya perusahaan, yaitu membuat dan
memelihara nama baik perusahaan dengan sebaik-baiknya, sebab
dengan begitu citra perusahaan akan terjaga dari bagaimana
manajer bertindak sebagai juru bicara.

c. Peran Pengambil Keputusan
Pada kategori ini mencerminkan bagaimana seorang manajer

memanfaatkan informasi yang diserapnya untuk kemudian
mengambil keputusan. Peran yang pertama adalah bagaimana
seorang manajer berperilaku sebagai wirausahawan yang senantiasa
kreatif dan inovatif, dalam memajukan perkembangan perusahaan,
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menciptakan produk baru, mencari pasar baru. Di samping itu
cerdas dalam menangani setiap hambatan atau gangguan dan dapat
menangani setiap masalah. Selanjutnya pada peran ini manajer juga
harus terampil dalam mengalokasikan sumber daya, sehingga tidak
terjadi tumpang tindih pekerjaan, penumpukan barang dagangan
dan lain sebagainya. Pada akhirnya manajer juga berperilaku
sebagai negosiator untuk kepentingan perusahaan.

Dengan demikian, peran-peran manajer dapat digambarkan
sebagai berikut.

Gambar 1.3. Peran-Peran Manajer

Di bawah ini merupakan artikel dari harian umum Kompas
tanggal 10 Mei 2009, dengan judul “Keterampilan Pribadi Menjadi
Daya Pikat Perusahaan”.

Era globalisasi ini, persaingan dunia semakin ketat. Tidak lagi
hanya bersaing dengan produk lokal, tapi juga bersaing dengan sumber
daya manusia dari luar negeri. Bila sudah begini, gelar pendidikan tidak
lagi menjadi hal utama, melainkan kebutuhan akan keterampilan yang
beragam dari insan.

Setidaknya, anda dapat mengembangkan beberapa keterampilan
berikut.
a. Bahasa

Keterampilan ini sudah menjadi salah satu keterampilan wajib sejak
dulu di berbagai perusahaan. Dengan semakin gencarnyapersaingan
secara global saat ini, memiliki keterampilan berbahasa Inggris,
Cina, Jepang atau Perancis akan lebih diminati. Semakin banyak
bahasa yang dikuasai, semakin terbuka kesempatan mendapatkan
pekerjaan.
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b. Kepemimpinan
Tentunya keterampilan ini tidak begitu saja turun dari langit, tapi
dipelajari dan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk
menimba pengalaman. Seseorang yang memiliki kemampuan
memimpin tentunya akan lebih mudah untuk melangkah ke jenjang
yang lebih tinggi. Lagipula, kemampuan ini dibutuhkan dalam
setiap perusahaan untuk menjalankan bisnis perusahaan.

c. Komunikasi
Sukses tidaknya sebuah perusahaan juga dapat dipengaruhi dengan
kemampuan berkomunikasi dari setiap pegawainya. Yang dimaksud
dengan kemampuan komunikasi yang baik disini adalah mampu
menengahi konflik, mengahdapi masalah atau dapat meningkatkan
produktivitas, yang tentunya menguntungkan bagi perusahaan.

d. Mengelola Sumber daya Manusia
Kemampuan ini dibutuhkan di setiap perusahaan untuk mengatur
dan mengelola setiap insane pekerja, agar dapat bekerja dengan
maksimal, menjaga hubungan interpersonal serta menjadi jembatan
antara struktur bawah dan atas. Tak heran bila kini, ditemukan
banyak jenjang pendidikan maupun pelatihan khusus sumber daya
manusia

e. Keterampilan Komputer
Keterampilan yang satu ini tentunya memegang kendali di setiap
lini dalam perusahaan. Terlebih lagi, sistem komputerisasi juga
menjadi salah satu tolok ukur dalam kemajuan sebuah perusahaan.
Anda dapat mengembangkan kemampuan ini ini dengan mengikuti
kursus computer yang kini sangat mudah ditemui, yang
memberikan pelatihan mulai dari tingkat dasar hingga advance.
Tentunya setiap keterampilan yang anda miliki harus disesuaikan
dengan pekerjaan yang diinginkan. Semakin banyak keterampilan
yang dikuasai untuk satu pekerjaan, semakin besar kemungkinan
mendapat pekerjaan tersebut.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Di bawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus saudara

jawab dengan lengkap pada sebuah kertas folio bergaris. Setelah
selesai, selanjutnya saudara periksa kembali dengan teks pendahuluan
(Bab I). Apabila hasilnya kurang memuaskan, disarankan untuk
mengulang membaca Bab I dengan pikiran yang tenang dan serius.
1. Apakah pengertian manajemen menurut saudara, dan menurut para

ahli yang saudara ketahui?
2. Jelaskan mengapa manajemen dibutuhkan menurut saudara!
3. Uraikan istilah manajemen sebagai ilmu, seni dan profesi!
4. Jelaskan serta gambarkan hubungan fungsi-fungsi manajemen itu!
5. Bagaimanakah kaitan keterampilan-keterampilan yang harus

dimiliki manajer dengan tingkatan manajemen?
6. Jelaskan peran-peran apakah yang melekat pada seorang manajer

dalam perusahaan?

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Manajemen dan Organisasi” dalam bentuk
power point!

2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah
manajemen dan organisasi!

3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB II
SEJARAH PERKEMBANGAN MANAJEMEN

2.1 Manajemen Dahulu dan Sekarang
Dilihat dari perkembangannya, manajemen sebenarnya lahir

dari sejak manusia melakukan kegiatan pengaturan diri, keluarga dan
kelompoknya untuk sesuatu tujuan yang diinginkannya. Tujuan
tersebut dapat berupa seni atau keindahan, pencapaian suatu materi atau
juga keberlangsungan hidupnya. Pada abab-abad yang lalu misalnya
banyak karya besar manusia yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh
manusia sekarang. Di dunia ini, kita mengenal istilah tujuh keajaiban
dunia, seperti Candi Borobudur di Indonesia. Karya besar ini lahir pada
saat ilmu dan teknologi belum begitu berkembang. Candi Borobudur
dan candi-candi lainnya di Indonesia adalah sebuah karya seni yang
menakjubkan, dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri pada masa jayanya
kerajaan-kerajaan di tanah air. Untuk membangun candi tersebut
diperlukan beratus-ratus atau bahkan ribuan orang membantu pekerjaan
pembangunan candi tersebut.

Dahulu tidak dikenal yang namanya semen untuk menyatukan
satu batu atau bata dengan batu atau bata lainnya, konon pada saat itu
digunakan perekat dari putih telur ayam. Dengan kata lain untuk
menyusun bangunan tersebut diperlukan berjuta-juta telur ayam.
Pekerjaan besar ini membutuhkan keterampilan manajemen yang
tinggi, yaitu bagaimana mengelola ribuan orang yang bekerja serta
pengalokasian sumber daya lainnya.

Demikian halnya dengan bangunan-bangunan karya besar dunia
lainnya dimana saat itu belum dikenal yang namanya keterampilan
manajemen. Namun demikian seiring dengan perkembangan jaman
dimana ilmu pengetahuan dan teknologi demikian berkembang dengan
pesatnya, sesuatu yang dahulu dipandang sebagai karya besar, maka
sekarang hal itu mungkin sebagai karya yang biasa-biasa saja.
Perbedaan manajemen dahulu dan sekarang terletak pada ilmu dan
teknologi. Dahulu keterampilan dan keahlian masih sederhana,
sedangkan sekarang akibat perkembangan teknologi dan informasi,
keterampilan dan keahlian orang-orang meningkat dengan pesatnya.
Dengan adanya fasilitas internet misalnya, kejadian di suatu negara bisa
dengan cepat dilihat atau didengar oleh penduduk negara lain yang
memiliki jarak yang sangat jauh dari negara yang dimaksud, bahkan
hingga ke pelosok-pelosok desa dan kampung. Perkembangan ilmu
pengetahuan satelit dapat mengantarkan kita kepemahaman lebih luas
lagi tentang alam jagat raya ini. Kita dapat dengan jelas melihat atap
rumah saudara kita yang berada di luar negeri, kita dapat melihat
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kampus almamater di Monash University, Melbourne, Australia
misalnya, hanya dengan melihat laptop (note book) di kamar tidur kita
derngan menggunakan fasilitas internet.

2.2 Evolusi Teori Manajemen
Daft (2003) mengatakan bahwa perspektif sejarah terhadap

manajemen mencerminkan perspektif atau lingkungan untuk
menerjemahkan peluang dan masalah yang timbul. Meskipun demikian,
sejarah tidak hanya menyusun peristiwa dalam suatu urutan secara
kronologis, tetapi juga mengembangkan suatu pemahaman mengenai
dampak dari suatu kekuatan sosial terhadap suatu organisasi.
Mempelajari sejarah merupakan suatu cara untuk menciptakan
pemikiran yang strategis, melihat gambaran yang luas dan benar, serta
memperbaiki keterampilan konseptual. Kekuatan sosial itu sendiri
mengacu pada berbagai aspek budaya yang turut mempengaruhi
hubungan antar-orang. Kekuatan orang ini membentuk apa yang
dikenal sebagai kontrak sosial, yang merupakan aturan dan persepsi
umum tidak tertulis mengenai hubungan antar orang dan antar
karyawan dengan manajemen.

Teori itu sendiri merupakan asumsi-asumsi yang saling
berhubungan dan diungkapkan dalam rangka menjabarkan suatu
keterkaitan di antara berbagai fakta yang bisa diobservasi. Misalnya
apabila cuaca sore hari mendung, maka malam hari atau sebentar lagi
hujan akan turun. Kalimat ini merupakan sebuah hipotesis atau dugaan
sementara, dan apabila berdasarkan penelitian ternyata mendukung
hipotesis yang dibuat, maka hipotesis tersebut menjadi sebuah teori.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, didalamnya terdapat
teori-teori yang dibuat oleh para ahli. Manajemen dan organisasi
merupakan produk yang tercipta dari sejarah, situasi sosial, dan tempat
kejadian. Berdasarkan hal tersebut, evolusi teori manajemen dipahami
dalam kaitannya dengan cara manusia terlibat pada suatu permasalahan
hubungan di suatu kurun waktu tertentu dalam sejarah.

2.2.1 Aliran Manajemen Ilmiah
Sekitar abad 17 terjadi perubahan besar dalam bidang produksi.

Barang-barang konsumsi dapat dihasilkan dalam jumlah yang
sebelumnya tidak pernah terjadi. Peningkatan produksi barang ini
disebabkan banyak ditemukan peralatan-peralatan pengolahan barang.
Pada saat itu peran tenaga kerja dapat sebagian telah digantikan dengan
mesin-mesin baru. Manajemen ilmiah lahir seiring dengan
perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh para ahli teknik yang
bekerja pada perusahaan-perusahaan besar di eropa dan Amerika
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Serikat. Pada masa ini dikenal oleh kalangan usahawan sebagai
revolusi industri. Para insinyur di eropa dan Amerika Serikat berupaya
untuk mengembangkan berbagai cara baru untuk me-manage
perusahaan. Teori Manajemen Ilmiah itu sendiri dikembangkan berkat
adanya kebutuhan terhadap peningkatan produktivitas. Dalam hal ini,
produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan efisiensi
pekerja. Beberapa variabel dalam manajemen ilmiah dapat
diidentifikasikan sebagai berikut.
a. Peningkatan produktivitas perusahaan.
b. Pemanfaatan tenaga kerja beserta persyaratannya.
c. Peningkatan kesejahteraan karyawan.
d. Lingkungan yang baik untuk peningkatan produktivitas kerja.

Manajer sangat berperan dalam menentukan suatu arah
kebijakan perusahaan. Manajer yang melakukan pembaharuan terhadap
kondisi pekerjaan, bagaimana menentukan system dan prosedur kerja,
kualifikasi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab karyawan, bagaimana
menentukan imbalan serta kesejahteraan karyawan, dan lain-lain.
Semua itu adalah dalam rangka meningkatkan produktivitas karyawan.
Dalam manajemen ilmiah diperkenalkan prinsip-prinsip pembagian
kerja. Pekerjaan dipecah menjadi berbagai bagian kerja yang
terspesialisasi, sehingga dengan spesialisasi akan meningkatkan
keterampilan para pekerja sendiri. Dalam hal kesejahteraan karyawan,
ditentukan suatu metode upah (gaji) yang dikaitkan dengan
produktivitas daripada karyawan itu sendiri. Beberapa praktisi bisnis
dan akademisi yang kemudian disebut sebagai tokoh-tokoh pelopor
lahirnya manajemen ilmiah banyak memberikan sumbangan pemikiran
dan petunjuk praktis bagaimana membangun, mengelola perusahaan
agar dapat dicapai tingkat efisiensi atau produktivitas yang tinggi.

Tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan terhadap
manajemen ilmiah diantaranya adalah sebagai berikut.
a. Robert Owen (1771-1858)

Robert Owen merupakan manajer dari beberapa pabrik pemintal
kapas di New Lanark, Scotlandia sejak tahun 1800-an. Di teorinya,
Owen menekankan peranan sumber daya manusia sebagai kunci
kesuksesan dari suatu perusahaan. Owen sebagai perintis daripada
manajemen ilmiah melihat pada saat itu kondisi kerja dan kehidupan
pekerja di pabrik-pabriknya sangat buruk, dimana banyak anak-anak di
bawah umur sudah dipekerjakan, serta jam kerja yang melebihi
kemampuan pekerja untuk melakukannya. Owen kemudian
menerapkan kebijakan untuk membatasi usia kerja seseorang yang
bekerja dipabriknya diatas 10 tahun, dan menolak pekerja di bawah 10
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tahun. Di samping itu, Owen juga menetapkan suatu prosedur kerja
yang mampu meningkatkan produktivitas kerja, selanjutnya juga
menetapkan kebijakan insentif agar kesejahteraan karyawan meningkat.

b. Charles Babbage (1792-1871)
Charles Babbage merupakan profesor matematika yang sering

memperhatikan berbagai cara kerja di pabrik. Ia beranggapan bahwa
pengaplikasian berbagai prinsip ilmiah pada serangkaian proses
pekerjaan akan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan lebih
efisien. Babbage menganjurkan bahwa setiap pekerjaan dapat dibagi ke
dalam berbagai macam keterampilan, sehingga pekerja dapat dilatih
dengan keterampilan tertentu yang spesifik.

Pekerja hanya dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas
pekerjaannya. Tugas pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang
dapat meningkatkan keterampilannya, sehingga produktivitas dan
efisiensi dapat dicapai perusahaan.

c. Frederick Wilson Taylor (1856-1915)
Taylor adalah seorang manajer pabrik di Amerika Serikat yang

melakukan penelitian mengenai studi waktu kerja (time and motion
studies) di bagian produksi. Dengan studi waktu sebagai dasarnya,
Taylor mampu memecah setiap pekerjaan ke dalam berbagai komponen
dan merancang cara kerja yang terbaik dan tercepat untuk setiap
pekerjaan tersebut. Dalam penelitian tersebut ditentukan berapa
kemampuan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan
menggunakan bahan dan alat yang tersedia di dalam perusahaan.

Taylor menekankan bahwa waktu penyelesaian kerja dapat
dihubungkan dengan upah/gaji yang diterima pekerja karena semakin
cepat atau semakin tinggi prestasi pekerja dalam menyelesaikan
pekerjaannya, maka semakin tinggi upah/gaji yang akan diterima oleh
pekerja tersebut. Metode ini dikenal sebagai sistem upah diferensiasi
(differensial rate system)

Menurut Taylor, manajemen memiliki empat prinsip berikut.
1) Perkembangan manajemen ilmiah yang riil

Prinsip ini merupakan metode terbaik untuk melaksanakan setiap
tugas dapat ditentukan. Kembangkanlah sebuah ilmu bagi setiap
unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode kaidah
ibu jari yang lama.

2) Seleksi ilmiah pekerja
Dalam hal ini, setiap pekerja dipertanggungjawabkan tugas yang
dinilai paling sesuai untuknya. Para pekerja tersebut perlu dipilih



21

secara ilmiah untuk kemudian dilatih dan dikembangkan potensi
dan keterampilannya.

3) Pendidikan dan pengembangan ilmiah.
Manajemen perlu bekerja sama dengan para pekerja secara
sungguh-sungguh dalam rangka memastikan bahwa setiap
pekerjaan dijalankan sesuai dengan prinsip ilmu yang telah
dikembangkan sebelumnya.

4) Kerja sama pribadi yang bersahabat antara manajemen dan tenaga
kerja.
Pekerjaan beserta tanggung jawabnya perlu dibagi rata di antara
pimpinan dan bawahan. Manajemen perlu mengambil alih berbagai
pekerjaan yang dinilai lebih tepat untuknya daripada untuk
bawahannya.

d. Henry L. Gantt (1886-1919)
Dalam beberapa proyek, Henry L. Gantt bekerja sama dengan

Taylor. Akan tetapi, ketika independen sebagai seorang konsultan
insinyur industri, Gantt mulai mempertimbangkan sistem insentif
Taylor.

Titik tolak teori Gantt adalah pada peningkatan produktivitas
serta efektivitas dan efisiensi kerja dengan stimulus berupa upah/gaji
ataupun insentif. Inti teorinya adalah:
1) Adanya kerja sama yang saling menguntungkan di antara manajer

dan karyawannya.
2) Metode seleksi ilmiah diterapkan untuk memilih dan menempatkan

karyawan yang tepat.
3) Sistem bonus dan penginstruksian dalam aturan kerja.

e. Frank B. Gilberth (1968-1924) dan Lillian M. Gilberth (1878-1972)
Frank dan Lillian adalah pasangan suami istri yang memberikan

kontribusi bagi gerakan manajemen ilmiah. Mereka bekerjasama dalam
mempelajari kelelahan dan gerakan serta berfokus pada cara untuk
mendorong kesejahteraan masyarakat. Bagi Frank dan Lillian,
manajemen ilmiah ditujukan untuk membantu karyawan dalam
mencapai potensinya secara utuh sebagai manusia.

Frank berpendapat bahwa gerakan dan kelelahan merupakan
dua hal yang saling berkaitan. Selain itu, setiap gerakan yang
dihilangkan juga akan menimbulkan suatu kelelahan. Sedangkan
Lillian menyatakan bahwa gerakan yang efektif dapat mengurangi
kelelahan. Dengan kata lain hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa
gerakan yang efektif akan menyemangati kerja karyawan.
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Gagasan mengenai program pengembangan karyawan lebih
difokuskan pada karyawan itu sendiri untuk mengembangkan dirinya
melalui serangkaian persiapan untuk menerima jabatan yang lebih
tinggi.

f. Herrington Emerson (1853-1931)
Menurut Emerson, pemborosan merupakan penyakit yang

merintangi manajemen. Oleh sebab itu, Emerson merumuskan beberapa
prinsip berikut.
1) Perumusan tujuan yang jelas
2) Pelaksanaan kegiatan yang logis
3) Penyediaan staf yang terampil
4) Penciptaan kedisiplinan kerja
5) Pemberian imbal jasa yang adil
6) Pelaporan yang cepat, tepat, terpercaya, dan kontinu
7) Penginstruksian dan perencanaan dari urutan kerja
8) Adanya standar, metode, skedul dan waktu di setiap kegiatan.
9) Adanya kondisi yang standar
10) Adanya operasi yang standar
11) Adanya instruksi praktis yang standar secara tertulis
12) Adanya balas jasa efisiensi dan rencana insentif.

Manajemen ilmiah sudah diakui mampu berkontribusi dengan
baik bagi efisiensi kerja dan peningkatan produktivitas. Peningkatan
produktivitas didukung oleh suatu sistem pembagian kerja dari
serangkaian proses pekerjaan yang menimbulkan adanya berbagai
spesialisasi tertentu. Sementara itu, berbagai teknik efisiensi
manajemen ilmiah sebagaimana yang ditunjukkan oleh studi waktu dan
gerak terbukti dapat meningkatkan efisiensi kerja sebagaimana sistem
seleksi dan pengembangan ilmiah para pekerja mampu meningkatkan
efektivitas dan efisiensi kerja.

Meskipun demikian, aliran manajemen ilmiah yang berupaya
meningkatkan produktivitas justru pada praktiknya bisa menciptakan
berbagai pengaruh yang tidak menguntungkan bagi sistem manajemen
itu sendiri. Misalnya, produktivitas berbasis teknologi cenderung akan
mengurangi banyak karyawan. Kelemahan lainnya yaitu tenaga kerja
kurang mendapat perhatian atas berbagai kebutuhan sosial dan
kepribadiannya, sehingga kepuasan tenaga kerja menjadi kurang
diperhatikan.



23

2.2.2 Aliran Manajemen Klasik
a. Henry Fayol (1841-1925)

Fayol menyebutkan bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh manajemen di suatu perusahaan industri dapat dikelompokkan ke
dalam tugas berikut.
1) Technical, yakni kegiatan menghasilkan produk yang mencakup

kegiatan perencanaan dan pengorganisasian.
2) Commercial, yakni kegiatan membeli berbagai bahan yang

diperlukan dan menjual hasil produksi dari bahan tersebut.
3) Financial, yakni kegiatan mencari dan menggunakan modal.
4) Security, yakni kegiatan menjaga keamanan dan keselamatan kerja

serta aset perusahaan.
5) Akuntansi, yakni kegiatan yang meliputi pencatatan, penghitungan

biaya dan keuntungan yang diperoleh, serta penyajian laporan
keuangan.

6) Tugas manajerial, yakni pelaksanaan berbagai fungsi manajemen.

b. Mary Parker Follet (1868-1933)
Follet mengemukakan pemahaman mengenai kelompok dan

tingginya komitmen terhadap kerja sama antarmanusia. Menurut Follet,
kelompok ialah suatu mekanisme dimana berbagai individu dapat
mengkombinasikan bakatnya untuk mencapai sesuatu yang baik.
Menurutnya, organisasi merupakan komunitas tempat manajer dan
karyawan bekerja secara harmonis tanpa adanya dominasi dari salah
satu pihak terhadap pihak lainnya, serta dapat menyelesaikan berbagai
perbedaan dan konflik yang timbul melalui diskusi. Follet beranggapan
bahwa manajer bertugas untuk membantu karyawan agar saling bekerja
sama dalam rangka mencapai berbagai kepentingan yang terintegrasi.
Menurut Follet, tanggung jawab kolektif dapat ditimbulkan oleh upaya
membuat karyawan merasa memiliki perusahaan.

c. Chester I. Barnard (1886-1961)
Menurut Chaster, organisasi ialah sistem kegiatan yang

diarahkan ke tujuan. Chaster mengemukakan bahwa manajemen
memiliki dua fungsi utama, yaitu merumuskan tujuan dan mengadakan
berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Barnard
memandang pentingnya komunikasi dalam mencapai tujuan bersama.
Berdasarkan teori penerimaan pada wewenang yang dikemukakannya,
bawahan hanya akan menerima perintah jika mampu, memahami dan
berkeinginan untuk menuruti pimpinannya.
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2.2.3 Aliran Hubungan Manusiawi
Perkembangan lanjutan dalam manajemen kembali dimulai

pada 1930 dan popular sejak 1950-an, yakni berupa manajemen yang
memperhatikan karyawannya. Pandangan ini timbul dari berbagai
kelemahan manajemen klasik yang berorientasi pada tugas dan
menimbulkan stres serta pelambatan dan penurunan produktivitas
akibat monotonnya pekerjaan.
a. Studi Hawthorne

Studi ini dilakukan oleh kelompok yang dipimpin Elton Mayo.
Studi ini melakukan penelitian lanjut mengenai efek kelelahan terhadap
output karyawan. Pengujian dilakukan terhadap enam karyawan di
Relay Assembly yang secara intensif diteliti di suatu ruangan dengan
waktu kerja harian dan mingguan, serta waktu istirahat yang
divariasikan untuk memperoleh hasil kerja yang rutin. Berdasarkan
hasil penelitian ini, tidak ditemukan adanya hubungan langsung antara
perubahan kondisi kerja fisik dan output karena produktivitas tetap
mengalami peningkatan terlepas dari ada tidaknya perubahan tersebut.

Mayo menyimpulkan bahwa kondisi sosial yang diciptakan
untuk pekerja di ruangan tes berperan besar dalam meningkatkan
produktivitas. Dalam hal ini, ada dua faktor yang memiliki arti penting,
yakni suasana kelompok dan pengawasan yang lebih partisipatif.
Terkait suasana kelompok, para pekerja menciptakan hubungan sosial
yang baik dan saling mendukung serta berkeinginan untuk bekerja
dengan baik. Sementara terkait pengawasan yang lebih partisipatif,
pekerja di ruangan tes tersebut merasa dianggap penting, diberi banyak
informasi dan sering dimintai pendapat. Hasil riil lainnya dari
penelitian ini yang menjadi kunci produktivitas adalah peralihan
perhatian manajer dan peneliti manajemen dari hal teknis dan struktural
pada pendekatan klasik ke hal sosial dan kemanusiaan. Hasil tersebut
membuktikan pentingnya peranan sikap perasaan, dan hubungan
antarkaryawan dalam manajemen, serta kelompok kerja. Penelitian
tersebut juga mengidentifikasi Hawthorne effect, yakni kecenderungan
seseorang yang dipilih dalam rangka suatu penelitian tertentu untuk
melakukan hal yang diinginkan dalam penelitian tersebut karena
kondisi yang menghendakinya.

b. Kontribusi dan Keterbatasan Aliran Hubungan Manusiawi
Penekanan berbagai kebutuhan sosial pada aliran hubungan

manusia melengkapi pendekatan klasik dalam upaya peningkatan
produktivitas. Aliran ini mengemukakan bahwa perhatian terhadap
karyawan akan menguntungkan perusahaan. Mayo juga menekankan
pentingnya gaya manajer, sehingga setiap organisasi perlu melakukan
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perubahan terhadap pelatihan manajemennya. Manajer juga diingatkan
pada pentingnya perhatian terhadap proses kelompok untuk melengkapi
perhatian terhadap setiap individu karyawan. Teori ini menginspirasi
para ilmuwan perilaku manusia seperti Agryris, Maslow, dan
McGregor untuk mengkaji motivasi secara lebih dalam.

Keterbatasan dari teori hubungan manusia antara lain konsep
makhluk sosial yang tidak secara lengkap menggambarkan individu di
tempat kerjanya. Di samping itu, perbaikan kondisi dan kepuasan kerja
karyawan tidak mampu meningkatkan produktivitas sesuai harapan.
Selain lingkungan sosial di tempat kerja, upah, menariknya pekerjaan,
struktur organisasi dan hubungan perburuhan juga berperan dalam
mempengaruhi produktivitas.

2.2.4 Aliran Manajemen Modern
Aliran ini di dasari oleh asumsi bahwa manusia memiliki

berbagai kebutuhan dan mengalami perubahan yang cepat, sehingga
tidak ada pendekatan yang bisa digunakan pada kondisi tersebut. Akan
tetapi, pendekatan ini tetap mengakui gagasan teori manajemen klasik
dan sumber daya manusia. Pada dasarnya, manajemen modern
dibangun berdasarkan dua konsep utama, yakni teori perilaku
organisasi dan manajemen kuantitatif.
a. Teori Perilaku

Pandangan di teori ini dicirikan oleh dua kelompok perilaku,
yakni perilaku per individu dan perilaku antarkelompok sosial.
Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh:
1) Douglas McGregor melalui teori X dan Y-nya.
2) Abraham Maslow melalui teori hierarki kebutuhannya.
3) Frederich Herzberg melalui teori dua faktor-nya.
4) Robert Blake dan Jane Mouton dengan kondisi manajerial yang

menjelaskan gaya kepemimpinan.
5) Chris Argyris yang melihat organisasi sebagai suatu sistem sosial

ataupun sistem antarhubungan budaya.
6) Edgar Schein yang meneliti dinamika kelompok dalam organisasi.
7) Rensis Likert yang meneliti empat sistem manajemen.
8) Fred Fiedler dengan pendekatan kontingensi pada studi

kepemimpinan.

Pokok pikiran yang diungkapkan oleh para penganut teori
perilaku di atas diringkas dalam poin-poin berikut.
1) Organisasi merupakan suatu keseluruhan dan pendekatan manajer

untuk melakukan pengawasan yang harus disesuaikan dengan
kondisi yang ada.
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2) Diperlukan pendekatan motivasional untuk membangun komitmen
pekerja terhadap tujuan organisasi.

3) Diperlukan manajemen yang sistematik dengan pendekatan yang
didasarkan pada berbagai pertimbangan yang relevan.

4) Manajemen teknik dapat dinilai sebagai suatu proses teknik
mengenai peranan prosedur dan prinsip yang dijalankan secara
ketat.

Hasil riset perilaku juga mengemukakan hal-hal berikut.
1) Manajer perlu dilatih sedemikian rupa agar mampu memahami

berbagai prinsip dan konsep manajemen.
2) Organisasi perlu membangun iklim yang memberi peluang kepada

karyawan untuk memuaskan kebutuhannya.
3) Manusia merupakan kunci yang menentukan sukses ataupun

gagalnya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
4) Komitmen bisa dikembangkan dengan melibatkan para karyawan

untuk ikut berpartisipasi.
5) Perlu diterapkan pengawasan dan manajemen positif yang

menyeluruh terhadap karyawan yang salah satunya untuk menguji
reaksi karyawan tersebut terhadap pekerjaan.

6) Pekerjaan bagi setiap karyawan perlu disusun agar
memungkinkannya untuk menciptakan kepuasan kerja.

b. Teori Kuantitatif (Management Science)
Dalam suatu proses pemecahan masalah, pokok masalah perlu

diidentifikasi dengan riset ilmiah dan operasional, serta teknik ilmiah
lainnya seperti perencanaan program, capital budgetting,
pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Pendekatan-
pendekatan tersebut dinamakan pendekatan ilmu manajemen (science
management), yakni pendekatan dengan prosedur sebagai berikut.
1) Perumusan masalah
2) Penyusunan model matematis
3) Penyelesaian model
4) Penganalisisan model dan hasil dari model tersebut
5) Pengawasan terhadap hasil
6) Pengimplementasian kegiatan

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, pemecahan
masalah dan pengambilan keputusan manajemen harus mendasari
pendekatan rasional bagi manajer.
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2.3. Pendekatan Sistem Manajemen
Manajemen merupakan suatu sistem terbuka (open system) yang

berinteraksi dengan lingkungannya dalam kaitannya dengan proses
pentransformasian input (sumber daya) menjadi output (barang/jasa).
Dalam sistem ini, lingkungan input merupakan aspek terpenting karena
merupakan tempat asal dari sumber daya yang bersangkutan serta
merupakan feedback dari pelanggan, yang memberi dampak tertentu
terhadap output organisasi. Feedback tersebut akan memberikan
masukan mengenai kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat luas. Organisasi akan sulit untuk beroperasi dalam jangka
panjang di bidang usahanya apabila tidak ada keinginan dari konsumen
untuk menggunakan produknya.

2.4. Pendekatan Kontingensi
Pada nyatanya, tidak ada teori (manajemen) yang dapat

diberlakukan di semua situasi karena setiap organisasi mempunyai
karakteristik yang berbeda. Agar dapat menyesuaikan respon
manajerial dengan permasalahan dan peluang yang ada di berbagai
kondisi, perlu diterapkan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini akan
membantu manajer dalam memahami berbagai perbedaan situasional
dan meresponnya secara tepat.

Pendekatan kontingensi banyak digunakan di berbagai bidang
dan fungsi organisasi, mulai dari pemasaran, strategi, kepemimpinan,
motivasi, hingga penetapan keputusan. Berdasarkan hal tersebut,
pendekatan kontingensi melihat berbagai permasalahan dengan
memasukkan unsur lingkungan. Perubahan lingkungan yang cepat akan
membuat menajer kesulitan dalam mengambil suatu keputusan yang
tepat.

2.5. Keterlibatan Dinamik
Dunia telah berubah secara dramatis selama beberapa dekade,

dan organisasi mencoba berbagai metode baru manajemen yang
cenderung akan lebih mampu merespon permintaan lingkungan dan
konsumen saat ini.

Keterlibatan dinamik merupakan sebuah pendekatan baru yang
melihat perubahan keadaan global dengan semangat pemikiran baru.
Pendekatan ini mulai diperkenalkan oleh Stoner pada saat teori sedang
mengalami perubahan. Dinamik mencerminkan perubahan,
pertumbuhan dan kesinambungan, sedangkan keterlibatan
mencerminkan keterlibatan intensif dengan orang lain. Berdasarkan hal
tersebut, keterlibatan dinamik menggambarkan upaya bersemangat para
manajer dalam berfokus pada hubungan manusiawi dan beradaptasi
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dengan perubahan kondisi dengan cepat. Berdasarkan pendekatan ini,
lingkungan organisasi bukanlah sekelompok kekuatan tetap yang tidak
bersifat manusiawi karena bersifat kompleks dengan jaringan dinamis
yang terbentuk dari interaksi antar-orang. Manajer harus memahami hal
yang penting baginya dan bagi manajer lainnya. Interaksi dengan
manajer lainnya ditujukan untuk menciptakan kondisi kombinasi yang
akan menciptakan kemakmuran dan daya juang yang tinggi.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum melanjutkan pada bab berikutnya, saudara disarankan

untuk menjawab contoh soal di bawah ini pada selembar kertas folio
bergaris.
1. Sebutkan perkembangan beberapa aliran manajemen yang saudara

ketahui!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem dan

pendekatan kontingensi dalam memahami perkembangan teori
manajemen!

3. Sebutkan empat prinsip manajemen menurut Taylor!
4. Dalam memahami perilaku manusia, Mc.Gregor mengemukakan

teori X dan Y, jelaskan teori yang dimaksud!
5. Apa yang dimaksud dengan “pendekatan Keterlibatan Dinamik”?

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Sejarah Evolusi Manajemen” dalam bentuk
power point!

2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah
sejarah evolusi manajemen!

3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB III
LINGKUNGAN ORGANISASI

Lingkungan organisasi dapat diartikan sebagai suatu faktor
penting yang dapat mempengaruhi aktivitas operasi perusahaan atau
organisasi. Lingkungan itu sendiri dibedakan menjadi lingkungan
internal dan eksternal. Lingkungan internal yang dimaksudkan disini
merupakan berbagai unsur di dalam suatu perusahaan, mulai dari
karyawan, dewan komisaris, hingga pemilik perusahaan. Sedangkan
lingkungan eksternal adalah unsur-unsur di luar perusahaan yang secara
langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas
perusahaan.

Pada sebuah organisasi, lingkungan merupakan salah satu objek
yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi serta juga
dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi didalam organisasi itu
sendiri. Setiap organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan
tempatnya beroperasi. Oleh karena lingkungan selalu berubah, maka
organisasi yang survive ialah organisasi yang mampu beradaptasi
dengan perubahan lingkungan. Sebaliknya, organisasi akan hancur jika
tidak perkembangan ataupun perubahan lingkungan di sekitarnya pun
tidak diperhatikan. Lingkungan organisasi itu sendiri merupakan suatu
kekuatan yang secara langsung ataupun tidak langsung akan
mempengaruhi kinerja organisasi.

Lingkungan eksternal dibedakan menjadi dua jenis, yakni
lingkungan tindakan langsung dan lingkungan tindakan tidak langsung.
Sebagian penulis menyebutkan bahwa lingkungan langsung
diistilahkan dengan sebutan lingkungan Mikro, sedangkan lingkungan
tidak langsung disebut dengan istilah lingkungan Makro.

3.1 Lingkungan Tindakan Langsung
3.1.1 Pihak Berkepentingan Eksternal

Pihak berkepentingan eksternal adalah pihak yang
mempengaruhi organisasi dari luar organisasi tersebut. Dengan kata
lain lingkungan eksternal tindakan langsung merupakan sekumpulan
kekuatan di luar kendali perusahaan yang secara langsung berpengaruh
terhadap kinerja organisasi dan manajemen. Setiap unsur lingkungan
ini akan dijabarkan dalam uraian berikut.
a. Pelanggan

Produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan dibeli oleh
pelanggan. Pelanggan itu sendiri bervariasi jenisnya, sehingga
diperlukan taktik penjualan yang bervariasi pula, sesuai dengan
kebutuhan pelanggan serta situasi pasar. Setiap pelanggan atau
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konsumen mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda
karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan, budaya dan
ekonomi. Oleh sebab itu, manajemen perlu mengobservasi setiap
perubahan perilaku konsumennya. Ketidakpuasan pelanggan
terhadap produk atau jasa perusahaan akan mempermudah
konsumen beralih ke produk perusahaan lain.

b. Pemasok
Setiap organisasi membeli input atau bahan baku dari

lingkungan untuk kemudian digunakan dalam memproduksi output.
Input yang diolah oleh organisasi akan menentukan kualitas dan
harga output. Selain menawarkan produk bermutu lebih baik secara
lebih cepat, perusahaan juga dapat memperoleh laba dalam
persaingan dengan cara menawar harga yang lebih rendah dari
pemasok. Pemasok itu sendiri berfungsi sebagai penyedia sarana
dan material yang diperlukan oleh perusahaan dalam pemrosesan
input menjadi output. Oleh karenanya, manajemen perusahaan perlu
bekerja sama baik dengan pemasok agar kegiatan operasionalnya
berjalan lancar.

c. Pemerintah
Pemerintah berkontribusi besar dalam kesuksesan suatu

organisasi, tetapi juga dapat menghambat kemajuan organisasi
tersebut melalui suatu kebijakan. Pemerintah semestinya tidak
menggunakan pengaruhnya secara langsung kepada bisnis, tetapi
membatasi dirinya untuk mengurus regulasi dan membiarkan pasar
untuk bebas dalam rangka membentuk perekonomian. Disini, peran
pemerintah hanya sebagai pengawas yang turut mengatur organisasi
untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan ketaatan
pada prinsip pasar bebas.

d. Kelompok Khusus
Kelompok khusus mempergunakan proses politik untuk

menunjukkan posisinya di suatu organisasi, sehingga manajemen
harus memperhitungkan kelompok khusus ketika menentukan
strategi organisasi. Saat ini kelompok khusus yang paling penting
adalah customer advocates atau semacam lembaga konsumen,
Greenpeace, environmentalist atau pencinta lingkungan.

e. Lembaga Konsumen
Lembaga konsumen merupakan lembaga yang memperjuangkan

hak-hak konsumen terhadap organisasi. Organisasi dapat bekerja
sama dengan lembaga konsumen untuk mendengarkan suara
konsumen guna memperbaiki mutu produk dan jasa yang
dihasilkan, serta dapat melihat situasi pasar untuk membentuk
loyalitas konsumen atas barang dan jasa yang mereka butuhkan.
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f. Media
Aktivitas ekonomi dan bisnis senantiasa diliput media karena

topik ini dapat mempengaruhi orang banyak. Saat ini, peliputan
komunikasi massa sudah semakin canggih dan cepat, mulai dari
laporan berita umum dan khusus, hingga pemaparan mendalam dari
suatu hasil penelitian.

g. Serikat Pekerja
Manajemen akan melibatkan serikat pekerja dalam proses

penentuan upah, kondisi kerja dan jam kerja. Manajemen juga akan
berhubungan dengan serikat pekerja apabila timbul konflik di
antaranya dan orang yang dipekerjakannya tersebut. Agar dapat
menjalin hubungan baik dengan tenaga kerjanya, perusahaan perlu
senantiasa menjalin hubungan baik dengan serikat pekerja.

h. Lembaga Keuangan
Lembaga ini memiliki peran sebagai penjamin dan penyedia

dana bagi perusahaan. Hubungan baik dengan lembaga keuangan
penting untuk dibina karena hampir setiap kegiatan perusahaan
memerlukan dana, sehingga perusahaan perlu berupaya untuk
memperoleh dan memelihara kepercayaan dari lembaga keuangan
tersebut agar mereka bersedia untuk menyediakan dana bagi
perusahaan.

i. Pesaing
Dalam rangka meluaskan pangsa pasar, perusahaan perlu

mengandalkan salah satu dari dua peluang terbuka berikut.
1) Mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dengan cara

mengumpulkan pangsa pasar yang lebih banyak ataupun dengan
meningkatkan skala pasar.

2) Mengalahkan pesaing dan memenangkan pasar yang tengah
berkembang.

Terlepas dari cara yang digunakan, organisasi perlu
menganalisis pesaingnya dan menentukan strategi pemasaran yang jelas
untuk memuaskan pelanggan semaksimal mungkin.

3.1.2 Pihak Berkepentingan Internal
Setiap unsur dari pihak berkepentingan internal di dalam

lingkungan tindakan langsung akan dijabarkan dalam uraian berikut.
a. Karyawan

Karyawan mempunyai karakteristik yang berbeda pada berbagai
aspek, termasuk dari aspek demografi yang di antaranya
diindikasikan oleh jenis kelamin, umur, lokasi geografis, tingkat
pendidikan, pendapatan, ataupun komposisi keluarga.
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b. Pemegang Saham dan Dewan Direksi
Struktur perusahaan publik memungkinkan pemegang saham untuk
mempengaruhi perusahaan melalui hak suaranya. Umumnya,
pemegang saham hanya tertarik untuk berinvestasi dan membiarkan
perusahaan yang diinvestasikannya tersebut untuk dikelola oleh
dewan direksi atau manajer.

Kerangka kerja pihak yang berkepentingan adalah sebuah
metode untuk memahami dan mempengaruhi lingkungan tindakan
langsung. Organisasi menyusun rencana, mengorganisasi, mengarahkan
dan mengendalikan berbagai cara untuk berinteraksi dengan pihak
utama yang berkepentingan. Adapun hubungan dengan pihak yang
berkepentingan dapat dikelola dengan membentuk jaringan dan koalisi,
serta memberikan peran ganda atau pun peran khusus lainnya kepada
para manajer.

3.2 Lingkungan Tindakan Tidak Langsung
Lingkungan tindakan tidak langsung merupakan lingkungan

yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
Komponen tindakan tidak langsung dari lingkungan eksternal
mempengaruhi organisasi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.
a. Kekuatan akan mendikte susunan kelompok yang akan menjadi

stakeholders.
b. Elemen tindakan tidak langsung menciptakan iklim. Misalnya

perubahan teknologi yang cepat, pertumbuhan/penurunan ekonomi,
perubahan sikap kerja, tempat organisasi beroperasi dan merespon.

Interaksi kompleks yang mempengaruhi organisasi dan harus
diperhatikan oleh para manajer dikelompokkan ke dalam empat
variabel berikut.

3.2.1 Komponen Tindakan Tidak Langsung
a. Variabel Sosial Budaya

Dimensi sosial budaya meliputi karakteristik demografi, norma,
nilai-nilai, dan kebiasaan masyarakat tempat organisasi beroperasi.
Karakteristik sosial budaya antara lain distribusi geografis dan
kepadatan penduduk, serta usia dan tingkat pendidikan. Profil
demografi merupakan landasan bagi angkatan kerja dan konsumen
di masa mendatang. Perubahan demografik dan gaya hidup
mempengaruhi komposisi, lokasi dan harapan perusahaan pemasok
tenaga kerja dan pelanggan. Nilai-nilai sosial mendasari semua
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perubahan sosial, politik, teknologi dan ekonomi yang lain serta
menentukan semua pilihan yang dibuat orang dalam kehidupan.

b. Variabel Ekonomi
Dimensi ekonomi meliputi daya beli konsumen, pengangguran,

dan suku bunga. Di samping itu, kondisi umum ekonomi beserta
kecenderungannya juga sangat menentukan kesuksesan organisasi.
Upah, harga pemasok dan pesaing, serta kebijakan fiskal
pemerintah juga akan mempengaruhi biaya yang dikorbankan oleh
organisasi dan kondisi pasar tempatnya akan menjual produk
tersebut.

c. Variabel Hukum-Politik
Dimensi hukum-politik meliputi peraturan pemerintah serta

aktivitas politik yang mungkin mempengaruhi suatu organisasi.
Apakah suatu badan pemerintah akan bersikap lebih keras ataukah
lebih lunak terhadap manajemen perusahaan yang berkepentingan
sama dengannya? Apakah undang-undang yang menentang
penggabungan industri akan diberlakukan secara kaku ataukah
diabaikan? Semua pertanyaan tersebut menyangkut variabel politik,
dan jawabannya tergantung pada iklim politik yang ada.

d. Variabel Teknologi
Dimensi teknologi merupakan perkembangan baru suatu produk

ataupun proses dari segi ilmiah dan teknologi berbasis ilmu
pengetahuan yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Saat ini,
jaringan komputer, internet, video conference, handphone, mesin
faksimile, dan laptop dinilai sebagai peralatan minimum dalam
menjalankan bisnis. Kemajuan teknologi yang kini memungkinkan
setiap orang untuk mengakses internet juga turut mengubah sifat
persaingan dan hubungan organisasi dengan pelanggannya.

Informasi lingkungan tindakan tidak langsung datang dari
banyak sumber daya, antara lain: hubungan informal dalam industri,
manajer dari organisasi lain, data yang dihasilkan oleh aktivitas
organisasi sendiri, laporan dan statistik pemerintah, jurnal perdagangan,
publikasi keuangan dan bisnis umum, data bank computer on-line, dan
lain-lain. Manajer harus memonitor lingkungan tindakan tidak langsung
sebagai tanda- tanda peningkatan dini perubahan yang kemudian akan
mempemgaruhi organisasi, kemudian melakukan penelitian lebih lanjut
untuk memperjelas perkembangan penting yang potensial untuk
menyiapkan rencana altenatif di masa yang akan datang.
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3.3 Dimensi Internasional
Selain lingkungan internal dan eksternal domestik, perusahaan

juga perlu memperhatikan pengaruh berbagai kekuatan global terhadap
pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini terutama diperlukan oleh
manajer di perusahaan berskala luas yang telah go international. Porter
(1980) mengungkapkan empat unsur pokok yang berhubungan dengan
lingkungan yang kompetitif dalam ekonomi global, yaitu sebagai
berikut.
a. Strategi, Struktur dan Persaingan Perusahaan

Kondisi bangsa yang mempengaruhi cara kerja organisasi akan
saling berkaitan. Sementara itu, persaingan domestik akan
mendorong inovasi dan pengembangan competitive advantage.

b. Kondisi Permintaan
Permintaan yang dimaksud disini adalah permintaan domestik
terhadap suatu produk. Permintaan pelanggan harus ditanggapi oleh
perusahaan dengan produk inovatif bermutu tinggi.

c. Faktor Kondisi
Faktor ini meliputi komponen yang berkaitan dengan kegiatan
produksi, seperti bahan baku, pekerja dan infrastruktur ekonomi.

d. Industri Terkait dan Pendukung
Keberadaan negara dan pemasok yang bersaing di tingkat
internasional akan mampu mempertahankan atau meningkatkan
daya saing perusahaan dalam ekonomi global, termasuk di
dalamnya kemampuan perusahaan dalam menyediakan input untuk
memproduksi produk yang bersangkutan.

Perbedaan mendasar dalam mengelola di lingkungan nasional
dan global terletak pada adaptasi dan tuntutan untuk menerima
perbedaan negara asing. Akan tetapi, adanya perbedaan tersebut bukan
mengharuskan perusahaan untuk menghilangkan nilai dan prosedur
kerja sesuai dengan norma di suatu negara, melainkan
mengharuskannya untuk menjadikan perbedaan tersebut sebagai
standar yang memantapkan langkahnya agar dapat masuk ke dalam
persaingan global.

3.4 Lingkungan Alam
Sekarang ini perhatian terhadap lingkungan alam semakin besar.

Hal ini ditandai dengan semakin banyak organisasi-organisasi yang
peduli terhadap lingkungan alam. Organisasi yang terkenal di dunia
seperti Green Peace misalnya telah seringkali melakukan kegiatan
untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan
tangan-tangan kotor yang hanya ingin mengeruk keuntungan sesaat,
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baik yang dilakukan oleh swasta murni maupun oleh pemerintah-
pemerintah yang kurang memiliki kepedulian terhadap kelestarian
lingkungan.

Polusi, bentuknya beraneka rupa. Ada senyawa berbahaya
seperti PCB (polychlor inated biphenyls) yang digunakan sebagai
cairan pendingin dalam transformator tenaga listrik. Perubahan iklim,
dapat terpengaruh oleh perilaku manusia yang kurang bertanggung
jawab dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu dampak dari
perubahan iklim tersebut adalah pemanasan global yang menyebabkan
gunung es di daerah kutub mencair, sehingga air laut menjadi naik, dan
daratan sedikit demi sedikit tenggelam. Penipisan ozon juga menjadi
salah satu isu lingkungan alam. Hal tersebut terjadi karena pembuangan
Chlorofluorocarbons (CFC) ke atmosfer akan melepas molekul klor
yang merusak molekul ozon dan mempertipis lapisan ozon yang
menyelimuti bumi. Isu lingkungan alam lainnya yang harus menjadi
perhatian oleh berbagai pihak adalah biodiversitas, cadangan air bersih
dan keamanan makanan.
a. Kerangka Pemikiran Mengenai Lingkungan Alam

Mudahnya penyebaran dampak lingkungan terhadap organisasi
menuntut perusahaan untuk menyiapkan kerangka kerja yang
menunjukkan bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan.
1) Kerangka Kerja Biaya dan Pendapatan

Organisasi mengambil bahan baku dan menghasilkan produk
serta jasa. Model ini telah menjadi modus pemikiran dominan
mengenai pemecahan masalah lingkungan dalam 30 tahun
terakhir, terutama dalam pikiran pembuat undang-undang
mengenai lingkungan.

2) Kerangka Kerja Pembangunan Berkesinambungan
3) Bergerak melewati pemikiran biaya dan pendapatan serta

memperhitungkan fakta bahwa banyak biaya lingkungan dan
manfaat dirasakan dalam jangka panjang, sejumlah pemikiran
mulai mengembangkan kerangka kerja baru berdasarkan pada
konsep pembangunan berkesinambungan.

b. Gerakan untuk Membersihkan Dunia
Suatu gerakan yang dimulai di Australia memunculkan

perorangan-perorangan untuk ambil bagian dalam tim bersama-
sama membersihkan dunia dari kotoran-kotoran yang berserakan
dimana-mana.

c. Penghijauan Organisasi
Salah satu cara untuk berpikir bagaimana organisasi dapat mulai

menerapkan pembangunan berkesinambungan pada keputusan
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individual adalah melihat seberapa jauh pihak yang berkepentingan
peduli mengenai lingkungan alam.

Terdapat sekurang-kurangnya empat sikap yang bisa diadopsi
oleh organisasi untuk lebih peka terhadap lingkungan, antara lain
sebagai berikut.
1) Sikap Legal

Sikap legal yang dimaksudkan disini adalah bahwa setiap organisasi
harus mematuhi peraturan-peraturan atau undang-undang sesuatu
negara yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

2) Sikap Pasar
Sikap Pasar disini adalah bahwa organisasi atau perusahaan harus
merespon kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap barang-
barang yang dihasilkan.

3) Sikap Pihak Berkepentingan
Sikap Pihak Berkepentingan adalah bahwa organisasi harus
merespon keinginan dan kemauan pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap operasi organisasi, agar aktivitas organisasi berjalan
lancar.

4) Sikap Hijau Tua
Sikap Hijau Tua disini adalah bahwa setiap organisasi harus peduli
dengan kelestarian alam. Setiap usaha untuk memanfaatkan sumber
daya yang dimiliki harus dibarengi dengan upaya penananam
kembali sumber daya pengganti, sehingga pengeksploitasian
sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan alam atau bencana
bagi manusia.

Pada saat sekarang ini, bumi yang kita pijak mulai bereaksi atas
perilaku kita terhadap alam dan seisinya ini (climate change).
Perubahan iklim ditengarai oleh para ahli sebagai akibat tindakan kita
memperlakukan alam dengan seenaknya, atau tidak
mempertimbangkan ekosistem. Bencana alam telah terjadi di berbagai
negara di dunia, misalnya banjir yang disebabkan oleh penggundulan
hutan, atau pembabatan pohon-pohon kota demi keindahan kota atau
adanya pelebaran jalan-jalan dan transportasi masal lain, yang
kesemuanya mengorbankan ekosistem. Di Indonesia, sudah banyak
terjadi bencana yang disebabkan berubahnya keseimbangan alam. Dan
yang paling penting adalah terjadinya pemanasan global dimana-mana.
Konon, gunung es di kutub utara dan selatan juga telah mulai mencair,
sehingga bisa jadi akan banyak pulau yang letaknya di bawah
permukaan laut akan tenggelam. Pemanasan global, sebagian besar
disebabkan oleh efek rumah kaca. Berdirinya gedung-gedung pencakar
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langit dengan kaca-kacanya memantulkan panas sinar matahari di
segala penjuru dunia, yang mengakibatkan bumi semakin panas. Oleh
sebab itu, mulai saat ini kita sebagai generasi penerus harus waspada
dan sadar akan bahaya pemanasan global ini. Bahwa kita harus
menjaga dan memelihara keseimbangan ekosistem.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks di atas.
1. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap operasi perusahaan atau

organisasi, baik imbas positif maupun negatif. Apakah yang
dimaksud dengan lingkungan itu?

2. Lingkungan tindakan langsung disebut juga sebagai lingkungan
mikro. Jelaskan pengertian lingkungan mikro, dan variabel/elemen
apa saja dalam lingkungan tersebut! Uraikan!

3. Lingkungan tindakan tidak langsung disebut juga sebagai
lingkungan makro. Sebutkan dan jelaskan variabel lingkungan
makro tersebut!

4. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan alam?
5. Saat ini dunia mengalami climate change (perubahan iklim) atau

pemanasan global. Saudara sebagai seorang manajer perusahaan
yang usaha/produksinya mengeluarkan limbah beracun, bagaimana
menyikapi keadaan tersebut?

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Lingkungan Organisasi” dalam bentuk power
point!

2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah
lingkungan organisasi!

3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB IV
BUDAYA DAN MULTI BUDAYA

Masalah budaya telah menjadi bagian penting untuk dipahami
sebagian besar perusahaan, karena seringkali permasalahan budaya ini
mewarnai setiap pengambilan keputusan. Budaya itu sendiri diartikan
sebagai sekelompok pemahaman, seperti keyakinan, nilai dan norma,
serta sikap yang diyakini oleh anggota organisasi. Setiap organisasi
memiliki budaya, meski di organisasi tertentu mungkin budayanya
cenderung lebih banyak dan lebih mudah teridentifikasi. Seiring dengan
perkembangan informasi dan teknologi serta arus globalisasi, para
manajer perusahaan menyadari bahwa lingkungan organisasi telah
berubah, dimana unsur-unsur budaya telah memasuki dimensi
organisasi. Budaya organisasi dibentuk oleh kepercayaan yang diyakini
dan diterima mengenai cara organisasi semestinya beroperasi. Budaya
ialah sistem nilai dalam organisasi yang mempengaruhi cara
pelaksanaan kerja dan cara karyawan dalam berperilaku. Budaya dapat
mewarnai hubungan antar-anggota organisasi. Budaya yang telah
diterima dan diakui di dalam organisasi akan membuat anggotanya
menjadi lebih mudah untuk diorganisasikan dan dikendalikan.

4.1 Pengertian dan Manfaat Budaya
Budaya dalam bahasa Inggris sama artinya dengan Culture.

Secara istilah, budaya organisasi ialah sekelompok persepsi dan
pandangan secara umum mengenai suatu hal tertentu yang diyakini
oleh setiap anggota organisasi ataupun karyawan perusahaan. Budaya
dipandang sebagai ciri unik yang memberi nilai pada organisasi.
Dengan budaya organisasi, sebuah perusahaan atau lembaga
mempunyai identitas yang membedakannya dengan perusahaan atau
lembaga lain. Sama halnya dengan individu-individu yang memiliki
sifat-sifat tertentu.

Beberapa pendapat para akhli tentang budaya menyatakan
sebagai berikut.
a. Richard L.Daft (2003) mengartikan budaya sebagai sekumpulan

nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi
bersama oleh anggota suatu organisasi. Selanjutnya Daft
menyebutkan bahwa Konsep budaya membantu manajer dalam
memahami aspek yang kompleks dan tersembunyi dari kehidupan
organisasi.

b. Menurut Wilkins (1983), budaya ialah sesuatu yang dianggap biasa
dan dapat dibagi bersama yang diberikan orang terhadap
lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial dalam pengertian ini
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mungkin berupa negara, kelompok etnis tertentu, desa di daerah,
atau sebuah organisasi. Arti yang dapat dibagi bersama tersebut
dinyatakan sebagai kebiasaan (seperti upacara tertentu), slogan,
legenda (khususnya mengenai pahlawan), arsitektur, dan barang
buatan simbolis. Sebagai contoh patung kemerdekaan menjadi
lambang kebudayaan Amerika Serikat berupa keramahan
tradisional terhadap orang-orang yang mencari kesempatan baru.

c. Menurut Schein (1992), budaya ialah serangkaian asumsi dan
keyakinan dasar dari para anggota organisasi. Asumsi dan
keyakinan tersebut menyangkut pandangan kelompok mengenai
dunia dan keburukannya di dunia tersebut, sifat waktu dan cakupan,
serta sifat dan hubungan manusia.

d. Menurut Robbins (1990), budaya ialah serangkaian nilai dominan
yang didukung oleh organisasi. Definisi ini merujuk ke sistem
pengertian yang diterima bersama. Robbins mengemukakan bahwa
setiap organisasi mempunyai pola kepercayaan ritual, mitos dan
praktik tersendiri yang sudah lama berkembang.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, budaya organisasi dapat
disimpulkan sebagai persepsi yang terbentuk dalam suatu organisasi
yang menentukan bagaimana anggota organisasi tersebut dalam
memberikan reaksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Definisi tersebut
menyoroti tiga karateristik penting. Pertama, budaya organisasi
diberikan kepada karyawan baru melalui suatu proses sosialisasi.
Kedua, budaya organisasi akan mempengaruhi perilaku kerja karyawan
di organisasi tersebut. Ketiga, budaya organisasi berlaku di dua
tingkatan yang berbeda.

Selain memberikan identitas pada organisasi seperti yang
dikemukakan diatas, budaya organisasi juga dapat membangun
komitmen karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Budaya
organisasi akan menjadi mekanisme pengendalian yang membimbing
dan membentuk sikap karyawan. Seperti peraturan, budaya organisasi
akan mendorong konsistensi sikap karyawan. Oleh sebab itu, peraturan
dan budaya organisasi dapat saling mendukung. Apabila peraturan
melarang penyalahgunaan aset organisasi, maka budaya organisasi
harus membentuk sikap dan mental karyawan yang tidak tergiur untuk
menyalahgunaan aset tersebut, sehingga peraturan tersebut akan
berjalan secara efektif tanpa adanya pengawasan besar-besaran.

Ceritera klasik pada masa pemerintahan kalifah di Bagdad dulu
memberikan contoh yang baik, misalnya seorang pejabat tinggi negara
yang baik senantiasa dapat membedakan mana tugas negara dan mana
urusan pribadi atau keluarganya. Suatu ketika seorang pejabat
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menerima tamu diruangan kantornya untuk urusan pribadi, maka dia
segera mematikan lampu ruangan kantor tersebut, karena penerangan
lampu dibiayai oleh negara. Di lain waktu pejabat lainnya yang
mendapatkan fasilitas kendaraan dari negara, tidak digunakan untuk
kepentingan pribadi. Setiap ada urusan keluarganya dia tidak pernah
menggunakan kendaraan negara tersebut. Sikap perilaku dan
pandangan yang di contohkan oleh para pejabat tersebut mewarnai
budaya organisasi pada masa itu.

Menurut Robbins, berikut ini ialah fungsi yang dijalankan oleh
budaya di dalam organisasi.
a. Menciptakan tapal batas yang secara jelas membedakan suatu

organisasi dengan organisasi lainnya.
b. Membentuk suatu rasa identitas bagi anggota organisasi.
c. Memudahkan pembentukan komitmen terhadap kepentingan

bersama.
d. Memantapkan suatu sistem sosial.
e. Memaknai, membimbing, membentuk, serta mengendalikan sikap

dan perilaku anggota organisasi. Selain itu, budaya juga dapat
berfungsi sebagai perekat sosial yang turut mempersatukan
organisasi tersebut dengan menciptakan berbagai standar yang tepat
bagi anggota organisasi.

4.2 Elemen Budaya
Berbagai sudut pandang tentang budaya dapat dikemukakan

orang sesuai dengan latar belakang pendidikan, status maupun
lingkungan dimana mereka berada. Terkadang pendidikan seseorang
mempengaruhi tingkah lakunya dalam organisasi. Status dan
kedudukan seseorang dalam organisasi juga ikut mewarnai perilakunya.
Sedangkan lingkungan akan memberikan pengaruh baru di dalam
dirinya agar sesuai dengan budaya yang telah ada di lingkungan
tersebut.

Beberapa elemen dasar dari konsep budaya dapat disebutkan
sebagai berikut.
a. Budaya diciptakan oleh tiga sistem, yakni: (1) ideological system

atau komponen mental yang terdiri dari ide, kepercayaan, nilai dan
pertimbangan berdasarkan apa yang mereka inginkan; (2)
technological system seperti keterampilan, kahlian, dan seni yang
mampu menghasilkan barang-barang, dan (3) organizational system
seperti sistem keluarga dan kelas sosial yang mungkin membentuk
perilaku secara efektif.

b. Budaya dapat diobservasi, sehingga manajemen dapat
menyesuaikan program kerjanya dengan perilaku budaya yang ada.
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c. Budaya merupakan kelompok perwujudan yang diturunkan secara
manusiawi. Nilai-nilai dan kebiasaan yang dianut oleh orang jaman
dahulu secara terus menerus dianut oleh generasi berikutnya.

d. Budaya yang tidak bermanfaat cenderung akan ditinggalkan dan
digantikan dengan budaya baru yang bermanfaat dan menimbulkan
kepuasan.

e. Budaya memberi pedoman mengenai hal yang diinginkan oleh
sekelompok orang tertentu. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh
pemasar dalam upayanya untuk memberikan kepuasan bagi
sekelompok orang tersebut dengan cara memenuhi keinginannya.

Suri tauladan terkadang lebih berpengaruh terhadap anggota
organisasi dibandingkan dengan sistem atau aturan-aturan yang ada
dalam perusahaan. Pemimpin berperan penting dalam pembentukan
dan penguatan budaya organisasi. Menurut Schein (1992), ada lima
mekanisme peranan pemimpin dalam membangun dan memperkuat
berbagai aspek budaya, yakni sebagai berikut.
a. Perhatian

Para pemimpin mengkomunikasikan prioritas-prioritas, nilai-nilai,
perhatian mereka melalui pilihan mereka mengenai sesuatu untuk
menanyakan, mengukur, memberi pendapat, memuji, dan
mengkritik.

b. Tanggapan terhadap krisis
Krisis-krisis itu signifikan karena emosionalitas di sekelilingnya
meningkatkan potensi untuk mempelajari nilai-nilai dan asumsi-
asumsi.

c. Pemodelan peran
Para pemimpin dapat menyampaikan berbagai nilai dan harapan
melalui tindakannya sendiri, mulai dari tindakan yang menunjukkan
kesetiaan, keistimewaan, pengorbanan, dan pelayanan yang
melebihi apa yang ditugaskan.

d. Alokasi imbalan
Kriteria yang mendasari pengalokasian imbalan seperti peningkatan
upah atau promosi akan mengkomunikasikan apa yang dinilai oleh
pemimpin organisasi tersebut.

e. Kriteria penyeleksian dan pemberhentian
Pemimpin dapat menanamkan pengaruhnya terhadap budaya pada
organisasi yang dipimpinnya dengan cara merekrut orang-orang
yang mempunyai nilai, karakteristik dan keterampilan tertentu
ataupun dengan cara mempromosikannya ke berbagai posisi
kekuasaan.
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Berbagai kebiasaan umum dalam suatu organisasi akan menjadi
cikal bakal bagi budaya dari organisasi itu sendiri. Sumber terkuat dari
tradisi itu sendiri ialah pendiri ataupun pemimpin organisasi. Pemimpin
yang menunjukkan kebiasaan buruk, seperti terlambat datang akan
membuat karyawannya menjadi suka terlambat pula. Hal tersebut
dikarenakan prinsip ataupun filosofi pemimpin dari suatu organisasi
cenderung akan identik dengan budaya di organisasi itu sendiri.

4.3 Budaya dan Sub Budaya
Budaya organisasi ialah sistem nilai kepercayaan yang

berkembang di organisasi dan menjadi standar perilaku bagi
anggotanya. Budaya organisasi dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu
sebagai berikut.
a. Observable culture, yakni budaya organisasi yang bisa diamati saat

berada di organisasi itu sendiri, baik sebagai konsumen ataupun
karyawan. Observable culture meliputi hal-hal berikut ini.
1) Stories, yakni cerita mengenai peristiwa penting dalam

organisasi di masa lalu.
2) Heroes, yakni orang yang dihormati dalam suatu organisasi

karena alasan tertentu, misalnya karena bagusnya prestasi yang
diraihnya.

3) Rites and Ritual, yakni berbagai acara spesial untuk
memperingati suatu peristiwa tertentu di dalam organisasi.

4) Symbols, yakni bahasa khusus ataupun ekspresi non-verbal
untuk menyampaikan nilai penting di dalam organisasi.

b. Core Culture, yakni keyakinan mengenai cara yang semestinya
dalam bersikap di suatu organisasi.
Adapun karakteristik budaya ganda (multicultural organization)
antara lain sebagai berikut.
1) Pluralism, yakni nggota mayoritas dan minoritas secara

bersama akan mempengaruhi berbagai nilai dan kebijakan
organisasi

2) Structural integration, yakni anggota minoritas bisa diterima di
setiap tingkatan organisasi.

3) Informal network integration, yakni berbagai bentuk
pengawasan dan dukungan terintegrasi bagi pengembangan
karir anggota minoritas.

4) Absence of prejudice and discrimination, yakni tidak adanya
diskriminasi dalam penugasan.

5) Minimum intergroup conflict, yakni tidak adanya pertentangan
karena perbedaan antar-anggota organisasi.
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Budaya organisasi terbentuk dari sub-sub budaya para anggota
organisasi itu sendiri. Dalam organisasi yang terbuka akibat derasnya
arus globalisasi, dimana berbagai bangsa dan suku telah melebur
menjadi satu dalam sebuah organisasi, maka budaya bawaan dari
masing-masing tradisi bangsa dan sukunya mau tidak mau akan ikut
mewarnai budaya organisasi. Sub budaya ialah budaya sekelompok
orang yang didasari oleh kesamaan nilai dan ditunjukkan oleh ciri
personal dari orang-orang di dalam kelompok itu sendiri. Setiap
organisasi memiliki sub-budaya yang berkaitan dengan pekerjaan serta
sub-budaya etnik, rasial, generasi dan gender. Oleh karena itu, orang-
orang dalam organisasi harus merasa nyaman bekerja bersama dalam
batasan sub budaya yang diakui. Sudah barang tentu unsur-unsur
budaya yang membentuk budaya organisasi adalah unsur-unsur budaya
yang dapat diterima dan diakui oleh seluruh anggota organisasi.
Sedangkan unsur-unsur yang tidak dapat diterima secara umum, maka
toleransi yang harus dikedepankan.

4.3.1 Sub Budaya Pekerjaan
Perusahaan menjalankan berbagai aktivitas melalui para

anggotanya. Agar dapat dijalankan sesuai rencana, setiap aktivitas
perusahaan menuntut profesionalisme. Pemilik mungkin ingin agar
pekerjaan bawahannya sesuai dengan kehendaknya. Sebaliknya,
karyawan mungkin ingin agar pekerjaannya sesuai dengan bidang yang
dikuasainya.

4.3.2 Sub Budaya Rasial
Dalam organisasi, keseragaman dapat diciptakan dengan

menetapkan berbagai aturan tegas yang menempatkan anggotanya
secara acak dengan tidak membedakan rasnya. Kepercayaan dan
keyakinan seseorang terhadap minuman keras misalnya harus tegas
dalam aturan, sehingga menghindari konflik diantara sesama rekan
kerja, baik yang pro maupun kontra terhadap minuman keras tersebut.
Jadi dalam hal ini tidak sekedar toleransi, namun benar-benar di
implementasikan dalam sebuah aturan yang jelas dan tegas.

4.3.3 Sub Budaya Umur dan Generasional
Kematangan dan kedewasaan dalam bersikap sangat tergantung

bagaimana mengisi dan memanfaatkan perjalanan hidupnya. Suatu
istilah dalam bahasa Inggris seperti “you are what you eat” seolah
mencerminkan hal tersebut. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi
orang itu akan menjadi apa tergantung apa yang dapat dia serap selama
hidupnya. Dalam organisasi, keanggotaan dapat dibedakan menjadi
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dua, yakni kelompok anggota muda dan tua. Setiap kelompok tersebut
cenderung mempunyai pola kerja yang berbeda akibat adanya
perbedaan latar belakang. Selain itu, berdasarkan pengalaman mereka,
anggota tua akan bersikap lebih matang dan hati-hati, meskipun
terkadang lambat. Berbeda dengan anggota muda yang lebih agresif
dan terkadang terburu-buru, tetapi bergerak dengan cepat.

4.3.4 Sub Budaya Gender
Beberapa penelitian menemukan bahwa saat pria bekerja

bersama, maka wanita akan membentuk suatu budaya. Hal tersebut
akan menciptakan iklim yang kompetitif, sehingga mereka saling
berupaya untuk menunjukkan kemampuannya. Ketika wanita bekerja
sama, mungkin tercipta suatu budaya kelompok wanita yang cukup
berbeda. Lantas, apa akibat yang ditimbulkan oleh pembauran sub
budaya gender dalam organisasi? Hal apa yang timbul jika wakil dari
setiap sub budaya gender ditempatkan sebagai pemimpin dari gender
lainnya?

4.4 Budaya yang Adaptif
Seperti yang disebutkan diatas, bahwa dengan derasnya arus

globalisasi yang melanda seluruh dunia, setiap organisasi harus siap
menerima berbagai macam perilaku, tradisi dan budaya yang beraneka
macam. Masing-masing harus menerima perbedaan itu untuk
memajukan organisasi secara keseluruhan.

Kreitner dan Kinicki (1998) telah mengusulkan tiga perspektif
dalam menjelaskan berbagai jenis budaya yang dapat meningkatkan
prestasi organisasi, yakni sebagai berikut.
a. Perspektif Kekuatan

Perspektif ini memprediksi hubungan signifikan antara kekuatan
budaya organisasi dan prestasi finansial jangka panjang. Gagasan
utama dari perspektif ini adalah bahwa budaya yang kuat
menciptakan kesamaan tujuan, motivasi karyawan, dan struktur dan
pengendaliannya yang dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi
organisasi.

b. Perspektif Kesesuaian
Perspektif ini mengasumsikan bahwa budaya harus disesuaikan
dengan konteks strategis dan bisnisnya. Sebagai contoh, budaya
yang memajukan standarisasi dan perencanaan kemungkinan besar
bekerja dengan baik dalam industri yang tumbuh secara lambat
namun sangat tidak tepat bagi organisasi internet yang bekerja
dalam sebuah dinamika yang tinggi dan lingkungan yang berubah.
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c. Perspektif Adaptasi
Perspektif ini mengasumsikan bahwa budaya yang adaptif akan
mampu meningkatkan prestasi organisasi dari segi finansial.
Budaya adaptasi membutuhkan pengambilan risiko, kepercayaan
dan pendekatan proaktif dari organisasi dan individu di dalamnya.
Para anggota perlu aktif dalam mendukung berbagai upaya
pengidentifikasian setiap masalah dan pengimplementasian solusi
yang memungkinkan bagi setiap masalah tersebut. Pemimpin harus
menciptakan dan mengimplementasikan visi bisnis serta strategi
yang berkaitan dengan konteks organisasi. Visi mencerminkan
tujuan jangka panjang yang menggambarkan organisasi ingin
menjadi apa.

Sejalan dengan waktu, berbagai unsur budaya akan memperkuat
budaya organisasi dan selanjutnya menciptakan anggota organisasi
yang mendukung akan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pihak
manajemen harus menghubungkan visi dan tujuan organisasi secara
kontinu. Hal ini bisa dicapai melalui pengkomunikasian secara terbuka
yang mendorong feedback karyawan dan mempermudah informasi dua
arah. Oleh karena tujuan akhir dari suatu organisasi ialah memuaskan
pelanggannya, maka setiap karyawan perlu memahami harapan dari
pelanggannya dan mempertanggungjawabkan upaya pemenuhannya.
Pimpinan harus memastikan bahwa karyawan menerima filosofi dan
nilai-nilai yang diyakini organisasi dan berfokus pada layanan terhadap
pelanggan, stockholders, dan karyawan itu sendiri.

Kebudayaan mengandung hal-hal berikut.
1) Persepsi

Anggota organisasi memahami budaya di organisasinya
berdasarkan apa yang disaksikan dan didengarnya di dalam
organisasi tersebut.

2) Istilah deskriptif
Budaya berkaitan dengan bagaimana anggota suatu organisasi
melihat organisasinya tersebut.

Budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama
dalam suatu organisasi yang diyakini para anggotanya dan
membedakannya dari organisasi lainnya. Makna tersebut
merepresentasikan persepsi bersama yang diterima dan diyakini oleh
anggota organisasi yang dimaksud. Di setiap organisasi, ada sistem
nilai, simbol, ritual, mitos dan praktik tertentu yang telah berkembang.
Nilai-nilai ini akan menentukan pandangan karyawan dan respon
mereka terhadap dunia.
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4.5. Tujuh Dimensi Budaya Organisasi
Pada hakikatnya, budaya organisasi memiliki tujuh dimensi. Di

sebagian organisasi, salah satu dimensi tersebut terkadang timbul di
atas yang lainnya dan membentuk kepribadian dari organisasi tersebut
serta cara anggota organisasi tersebut dalam menjalankan
pekerjaannya.

Ketujuh dimensi tersebut ialah sebagai berikut.
a. Inovasi dan Mengambil Risiko

Tingkat dimana para karyawan didorong untuk bersikap inovatif
dan mengambil, risiko. Kebiasaan para manajer mendorong
karyawan untuk bekerja secara inovatif yang diiringi dengan
keberanian dalam mengambil risiko akan memberikan nilai tambah
bagi organisasi di dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

b. Perhatian pada Detail
Tingkat dimana para karyawan diharap untuk menampilkan
ketepatan, analisis dan perhatian terhadap detail. Para karyawan
harus selalu diarahkan untuk secara bertanggung jawab terhadap
pekerjaannya. Tanggung jawab tersebut menyangkut masalah-
masalah detail dalam ruang lingkup pekerjaannya. Sekecil apapun
pekerjaan itu akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan
organisasi.

c. Orientasi Hasil
Tingkat dimana para manajer memusatkan perhatian kepada hasil-
hasil bukannya pada teknik-teknik dan proses-proses yang
digunakan untuk mencapai hasil itu. Hasil merupakan sasaran yang
ingin dicapai, oleh sebab itu segala sumber daya diarahkan pada
pencapaian hasil

d. Orientasi Manusia
Tingkat dimana keputusan-keputusan manajemen
memperhitungkan pengaruh hasil-hasil terhadap manusia di dalam
organisasi itu. Dalam menentukan sasaran akan hasil yang
diinginkan, manajer perlu memperhatikan sisi kemanusiaan para
anggota organisasinya, sebab manusia bukan robot atau mesin yang
dapat digunakan sekehendak hati. Mereka memiliki perasaan dan
hati.

e. Orientasi Tim
Tingkat dimana berbagai kegiatan kerja disusun di sekitar tim
bukan individu. Pencapaian hasil bukan karena individu, melainkan
hasil dari kerejasama antar anggota organisasi. Oleh sebab itu
kerjasama tim harus didorong terus agar supaya tujuan dapat
dicapai secara optimal.
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f. Agresivitas
Tingkat dimana orang bersifat agresif dan bersaing bukannya ramah
dan bekerjasama. Persaingan diantara para karyawan dimaksudkan
untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki para anggota
organisasi, dengan demikian produktivitas akan lebih meningkat.

g. Stabilitas
Tingkat dimana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan usaha
mempertahankan statusquo. Dalam dinamika pekerjaan,
ketenangan, kenyamanan kondisi pekerjaan sangat diperlukan,
sehingga para karyawan bekerja lebih bersemangat dan produktif,
dibandingkan dengan keadaan yang selalu kontra produktif, seperti
banyaknya tuntutan kenaikan gaji, pemogokan dan lain sebagainya.

4.6 Enam Argumen untuk Mengelola Keanekaragaman Budaya
Budaya dalam organisasi sangat beraneka ragam, yang

terkadang menimbulkan benturan-benturan peradaban. Di samping itu,
seringkali satu kelompok dalam organisasi mengangap budayanya lebih
unggul dibanding budaya dalam kelompok lain. Oleh sebab itu,
keanekaragaman budaya perlu dikelola dengan baik, sehingga
benturan-benturan budaya dapat dieliminasi. Taylor Cox dkk (1991)
mengemukakan enam (6) argumen didalam mengelola keanekaragaman
budaya, yaitu sebagai berikut.
a. Argumen Biaya

Dengan semakin beranekaragamnya organisasi, biaya pekerjaan
yang buruk dalam rata-rata pekerja akan bertambah. Mereka yang
menangani ini dengan baik, akan menciptakan biaya yang lebih
kecil dibandingkan mereka yang tidak menanganinya.

b. Argumen Akuisisi Sumber Daya
Perusahaan mengembangkan reputasi agar disukai sebagai pemberi
lapangan kerja yang menjanjikan bagi wanita dan minoritas etnik.
Perusahaan yang memiliki reputasi paling baik untuk mengelola
keanekaragaman akan memenangkan persaingan dalam
mendapatkan tenaga kerja terbaik. Dengan semakin menyusutnya
cadangan tenaga kerja dan perubahan komposisi, keuntungan ini
akan semakin penting.

c. Argumen Pemasaran
Untuk organisasi multinasional, pemahaman dan sensitivitas
budaya yang dibawa oleh para anggotanya dengan latar belakang
masing-masing negara, pada usaha pemasaran harus memperbaiki
semua usaha ini dengan cara yang berarti. Pemikiran yang sama
berlaku bagi pemasaran pada subpopulasi dalam operasi domestik.
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d. Argumen Sensitivitas
Keanekaragaman perspektif dan tidak terlalu menekankan pada
kesesuaian dengan norma pada masa lalu (yang menjadi ciri
pendekatan modern keanekaragaman manajemen harus
memperbaiki tingkat kreativitas.

e. Argumen Pemecahan Masalah
Heterogenitas dalam keputusan dan pemecahan masalah kelompok
mempunyai potensi menghasilkan keputusan yang lebih baik lewat
perspektif yang lebih luas dan analisis isu kritis yang lebih lengkap.

f. Argumen Fleksibilitas Sistem
Implikasi dari model multibudaya dalam mengelola
keanekaragaman adalah sistem akan menjadi kurang menentu,
kurang terstandar dan oleh karena itu akan menjadi lebih likuid.
Naiknya likuiditas harus menciptakan fleksibilitas yang lebih besar
untuk bereaksi pada perubahan lingkungan (yaitu reaksi yang harus
lebih cepat dan biayanya lebih rendah).

Gambar 4.1. Pengembangan dan Pemeliharaan Budaya Adaptif
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks diatas.
1. Budaya seringkali memiliki peran penting dalam suatu organisasi.

Apakah pengertian budaya organisasi yang saudara ketahui dan apa
bedanya dengan kebudayaan?

2. Sebutkan perbedaan antara budaya tradisional dengan budaya
modern menurut pemahaman saudara!

3. Apakah yang dimaksud dengan multi budaya?
4. Sebutkan tujuh dimensi budaya yang membentuk unsur-unsur

budaya organisasi!
5. Keanekaragaman budaya dalam suatu perusahaan terkadang

berbenturan satu sama lain. Taylor Cox mengemukakan enam
argument dalam mengelola hal tersebut. Sebutkan dan jelaskan ke
enam argument tersebut!

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Budaya dan Multi Budaya” dalam bentuk
power point!

2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah
budaya dan multi budaya!

3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB V
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pada Tahun 1980 an, masalah etika khususnya yang berkaitan
dengan bisnis telah menjadi diskursus yang menarik bagi kalangan
pelaku bisnis di Indonesia. Betapa persoalan ini menjadi salah satu
penyebab menurunnya daya saing Indonesia di dalam pergaulan bisnis
internasional. Bisnis di Indonesia dipandang memiliki karakteristik
ekonomi biaya tinggi. Semua itu juga disebabkan penegakan hukum
belum berjalan optimal. Masalah etika berhubungan erat dengan
permasalahan baik atau buruk, serta salah atau benar. Akan tetapi tidak
hanya sekedar itu, di dalamnya juga menyangkut masalah budaya serta
tradisi yang telah lama menjangkiti hampir sebagian besar masyarakat
secara turun temurun. Isue tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) adalah sudah menjadi penyakit masyarakat berbagai kalangan,
dari para petinggi negara sampai rakyat jelata.

Bagaimana misalnya seorang pamong atau pegawai negeri
rendahan sekalipun senantiasa ingin dilayani oleh masyarakat yang
sebenarnya harus mereka layani. Jam kerja sehari semestinya delapan
jam sehari, ternyata lima sampai enam jam saja mereka efektif
dikantor. Selebihnya mereka pergunakan untuk bisnis di lain tempat. Di
salah satu instansi pemerintah sudah bukan rahasia umum lagi terjadi
banyak penyelewengan. Penyelundupan barang-barang dari luar negeri
terjadi karena lemahnya pengawasan pada instansi tersebut. Maka
peraturan atau deregulasi yang dikeluarkan pemerintah pada tahun
1990 an dimaksudkan untuk menata kembali prosedur dan mekanisme
agar tidak terjadi penyimpangan. Pengaturan jumlah pajak yang harus
dibayar oleh perusahaan atau wajib pajak telah banyak merugikan
negara. Penerimaan pajak pemerintah senantiasa lebih kecil dari yang
seharusnya. Semua ini terjadi karena ada konspirasi antara wajib pajak
dan aparat pajak sendiri. Di bidang lingkungan misalnya ada peraturan
bagi perusahaan yang mengeluarkan limbah beracun diharuskan
memiliki mesin atau peralatan pengolah limbah, namun kenyataannya
pencemaran lingkungan di negeri kita semakin parah. Bisa jadi hal ini
terjadi karena adanya konspirasi antara perusahaan dengan aparat dari
depertemen lingkungan hidup sendiri, sehingga yang terjadi polusi dan
pencemaran lingkungan lainnya terjadi terus. Sungai-sungai nampak
tidak jernih lagi, bahkan di sebagian tempat kelihatan kehitam-hitaman
serta berbau.
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5.1 Perilaku dan Etika Individu
Masalah etika bisnis seringkali dikumandangkan oleh tokoh-

tokoh bisnis di Indonesia. Misalnya tahun 1980 an, seorang Aburizal
Bakri, pemilik perusahaan besar Bakri and Brothers sangat lantang
menyuarakan etika bisnis. Banyak ditemukan praktek bisnis yang tidak
sesuai dengan etika berusaha. Para pengusaha terkadang melaporkan
kewajiban pajaknya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, penawaran
tender proyek hanya sebuah formalitas karena pemenang sebenarnya
telah ada. Masalah alat pengolah limbah seringkali lolos karena adanya
negosiasi pengusaha dengan pejabat terkait dengan masalah itu. Nilai
dan keyakinan organisasi akan mendasari budaya dari organisasi
tersebut. Keduanya berperan penting dalam mempengaruhi etika
berperilaku. Kini, isu etika dan perilaku mendapatkan perhatian yang
cukup besar. Perilaku tidak etis menjadi masalah relevan bagi setiap
anggota organisasi.

Selain mengembangkan etika organisasi, perilaku organisasi
diharapkan dapat membantu organisasi memahami cara mengelola
perilaku kerja untuk kemudian dijadikan pedoman olehnya dalam
mengajarkan anggotanya mengenai cara menghindari perilaku yang
buruk. Etika itu sendiri merupakan penelitian mengenai pilihan dan
masalah moral (Kreitner dan Knicki, 1998). Etika berkaitan dengan
benar atau salah, serta baik atau buruk. Gibson dkk (1996),
menyebutkan etika sebagai suatu prinsip yang membedakan antara
baik, buruk, benar dan salah. Etika bertujuan untuk memberikan pilihan
perilaku alternatif bagi individu.

5.2 Model Perilaku Etis
Masalah etis atau etika menyangkut persoalan benar dan salah,

baik dan buruk. Hal ini telah berkembang pada dasawarsa terakhir ini.
Etika tidak hanya menyangkut pribadi individu-individu para manajer,
karyawan, melainkan juga meliputi organisasi perusahaan secara
keseluruhannya. Bagaimana perusahaan misalnya bersikap terhadap
besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, apakah permasalahan
pencemaran lingkungan menjadi isu utama atau sebaliknya, atau
bagaimana seorang manajer berperilaku terhadap kelompok-kelompok
khusus.

Perilaku dan tindakan etis merupakan hasil dari gabungan
beberapa pengaruh kompleks, seperti ditunjukan dalam gambar 5.1. Di
bagian tengah gambar itu ialah pembuat keputusan individu yang
mempunyai gabungan ciri nilai, kepribadian dan prinsip moral yang
khas. Pengalaman pribadi dalam menerima penghargaan ataupun
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diperlakukan secara berbeda juga akan mendorong individu untuk
bertindak secara etis ataupun tidak etis.

Setiap orang mengambil cukup banyak peran di dalam
hidupnya, termasuk karyawan dan pimpinan. Ekspektasi mengenai
bagaimana seseorang menjalani dan mempertanggungjawabkan peran
tersebut akan dibentuk oleh berbagai faktor, yakni faktor budaya,
lingkungan umum dan organisasi. Pembentukan etika individu tidak
lain adalah kumulatif elemen nilai, kepribadian, prinsip-prinsip sejarah,
moral, dan gender. Lebih lanjut, Kreitner dan Kinicki mengemukakan
hal-hal berikut sebagai saran dan pedoman dalam pengembangan etika
di tempat kerja.
a. Berperilaku etis

Pimpinan merupakan model peran yang jelas, tingkah laku dan
kebiasaan menunjukkan tanda yang jelas mengenai pentingnya
perintah etis. Artinya perintah etis merupakan sebuah proposisi.

b. Menyeleksi karyawan potensial
Penyeleksian yang lebih teliti di bidang ini dapat menyaring mereka
yang berbuat kesalahan dan melakukan tindakan yang keliru.

c. Mengembangkan kode etik yang bermakna
Melalui pendistribusian etika, memberikan dukungan penuh berupa
hadiah dan lainnya.

d. Menyediakan pelatihan etika
Karyawan perlu dilatih untuk mengidentifikasi dan menghadapi
berbagai isu etis, terutama di saat masa orientasi.

e. Membentuk posisi, unit, dan mekanisme struktural lain yang
menggunakan etis
Etika harus menjadi aktivitas keseharian, bukan aktivitas yang
hanya sekali dilakukan untuk kemudian disimpan serta dilupakan.
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Gambar 5.1. Model Perilaku Etis dalam Organisasi

Di samping itu, pemimpin harus memberikan contoh yang baik
bagi semua anggota organisasi, baik secara formal maupun informal.
Formal dalam pengertian sikap perilaku dalam hubungannya dengan
tugas serta wewenang yang dimilikinya, seperti ketegasan dalam
pengambilan keputusan, sikap dalam memerintah. Sedangkan yang
dimaksud dengan informal disini adalah sikap perilaku pemimpin
dalam hubungan manusia diluar tugas dan wewenangnya, seperti sikap
keramahan, baik budi serta menjalin silaturahmi dengan seluruh
karyawan atau anak buahnya.

5.3 Pengertian Etika dan Tanggung Jawab Sosial
Kata ethics berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang

artinya karakter. Etika ialah sekelompok kepercayaan, pemikiran,
ataupun standar yang memenuhi individu, kelompok ataupun
masyarakat. Perilaku yang etis diartikan sebagai perilaku baik yang
diterima oleh masyarakat.

Etika dan tanggung jawab sosial merupakan dua variabel yang
saling melengkapi. Dengan kata lain etika dapat mendasari tanggung
jawab sosial. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki etika
yang baik cenderung bertanggung jawab secara sosial.



59

Tanggung jawab sosial korporasi (Corporate social
Resposibility) merupakan hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk
mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, misalnya dalam bentuk
pemberian bantuan sukarela. Tanggung jawab sosial ialah kewajiban
yang ditanggung oleh suatu perusahaan di luar tuntutan hukum dan
ekonomi untuk mencapai sasaran jangka panjang bagi masyarakat.
Tanggung jawab sosial dapat dipahami secara lebih baik dengan cara
membandingkan dua konsep yang serupa, yakni kewajiban sosial dan
tanggapan sosial. Kewajiban sosial ialah landasan dari keterlibatan
sosial perusahaan. Dengan memenuhi tanggung jawab hukum dan
ekonominya, suatu perusahaan dinilai telah memenuhi kewajiban
sosialnya. Tanggung jawab sosial menuntut perusahaan untuk
menentukan hal benar dan salah, serta mengambil berbagai keputusan
dan menjalankan berbagai kegiatan bisnis yang didasari oleh
kebenaran-kebenaran etis yang fundamental.

Sementara itu, tanggapan sosial merujuk pada kemampuan
perusahaan dalam beradaptasi dengan situasi masyarakat yang berubah-
ubah. Gagasan tanggapan sosial itu menekankan bahwa para manajer
memuat keputusan-keputusan praktis tentang tindakan-tindakan
kemasyarakatan dimana mereka terlibat. Hal ini diperjelas pada tabel
berikut.

Tabel 5.1. Tanggung Jawab Sosial Versus Tanggapan Sosial
Keterangan Tanggung Jawab

Sosial
Tanggapan Sosial

Pertimbangan utama Etis Pragmatis
Fokus Tujuan Sarana
Penekanan Kewajiban Tanggapan
Kerangka keputusan Jangka panjang Jangka menengah dan

pendek

Pada tahun 1889, Andrew Carnegie pendiri U.S Steel dengan
bukunya The Gospel of Wealth mengatakan bahwa tanggung jawab
sosial perusahaan didasarkan pada dua prinsip berikut.
a. Charity principle (prinsip amal), yakni doktrin tanggung jawab

sosial yang menuntut orang yang beruntung untuk membantu
anggota masyarakat yang kurang beruntung.

b. Stewardship principle (prinsip kepengurusan harta orang lain),
yakni doktrin yang mewajibkan bisnis dan individu yang kaya
untuk memandang dirinya sebagai pelayan, pengelola ataupun
penguasa kekayaan untuk kepentingan masyarakat secara
menyeluruh.
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Pada tahun 1970-1980, Milton Friedmen, seorang ahli ekonomi
mengatakan argumen bahwa hanya ada satu tanggung jawab sosial dari
suatu bisnis, yakni mempergunakan sumber dana dan energinya dalam
aktivitas yang dirancang untuk menambah labanya, dengan catatan
bahwa bisnis tersebut terlibat dalam persaingan terbuka yang bebas dari
penipuan dan tidak menyalahi aturan permainan.

5.4 Argumen yang Mendukung Tanggung Jawab Sosial
a. Harapan Masyarakat

Secara sosiologis, masyarakat terdiri dari berbagai lapisan atau
tingkatan, kaya dan miskin, kelas atas dan bawah, pemimpin dan
karyawan, pejabat dan rakyat biasa, serta orang berpendapatan
tinggi, rendah, ataupun tidak berpendapatan sama sekali. Sudah
barang tentu karena status sosial yang berkelas-kelas tersebut
berdampak pada kemampuan daya beli yang berbeda-beda pula.
Oleh sebab itu masyarakat terutama yang kurang mampu berharap
akan bantuan atau kepedulian dari perusahaan-perusahaan akan
nasib mereka.

b. Laba Jangka Panjang
Perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan

masyarakat, akan membuat keberadaan perusahaan terlindungi dari
gangguan-gangguan keamanan, distribusi lancar yang pada
akhirnya akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang.

c. Kewajiban Etis
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masalah etika itu

menyangkut permasalahan baik atau buruk, serta benar atau salah.
Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungannya dapat dinilai sebagai perusahaan
dengan kewajiban etis yang baik.

d. Citra Masyarakat
Perhatian yang diberikan oleh organisasi terhadap keadaan

masyarakat akan memberikan dampak yang baik bagi citra
perusahaan. Sebaliknya, organisasi yang tidak mempedulikan
masyarakat dan lingkungan di sekitarnya akan memperoleh citra
yang buruk.

e. Lingkungan yang Lebih Baik
Peran dan bantuan organisasi terhadap masyarakat

lingkungannya, menyebabkan lingkungan akan menerima
keberadaan organisasi. Dengan kata lain lingkungan akan menjadi
lebih baik lagi.
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f. Menghambat Peraturan Pemerintah Lebih Lanjut
Suatu organisasi berperan penting dalam perkembangan

masyarakat, sehingga citra yang baik akan menghambat munculnya
berbagai peraturan pemerintah yang dapat merugikan perusahaan.

g. Keseimbangan Tanggung Jawab dengan Kekuasaan
Suatu organisasi yang bertanggung jawab sosial biasanya akan

memiliki kemampuan untuk membagi kekuasaan secara seimbang.
h. Kepemilikan Sumber-Sumber

Organisasi yang memiliki citra yang baik akibat tingginya
tanggung jawab sosial yang dimilikinya akan memiliki akses yang
luas terhadap berbagai sumber daya.

i. Keunggulan Pencegahan atas Penanganan Masalah
Setiap organisasi seringkali dihadapkan dengan masalah-

masalah, baik masalah kecil sampai pada masalah yang besar.
Dengan peran dan tanggung jawab sosialnya yang tinggi, relatif
perusahaan akan mampu mengatasi segala permasalahan dengan
lebih baik.

5.5 Argumen yang Menentang Tanggung Jawab Sosial
a. Menghalangi Maksimalisasi Laba

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan membutuhkan
dana yang cukup besar, seperti sumbangan bencana alam,
sumbangan beasiswa, dan peran penting lainnya. Sudah barang
tentu biaya-biaya ini akan mengurangi tingkat keuntungan
perusahaan, sehingga laba tidak maksimal.

b. Lunturnya Tujuan
Seperti diketahui bahwa tujuan perusahaan adalah

memaksimalkan nilai perusahaan, atau memakmurkan pemilik
perusahaan. Dengan semakin besar peran organisasi dalam biaya
tanggung jawab sosial, mengakibatkan tujuan perusahaan semula
menjadi luntur.

c. Biaya-Biaya
Tanggung jawab sosial membutuhkan biaya yang besar,

karenanya sekali organisasi bertanggung jawab sosial, maka biaya-
biaya akan selalu menyertainya.

d. Terlampau Banyak Kekuasaan
Dengan semakin seringnya tanggung jawab sosial dilakukan,

akan memunculkan pihak-pihak berkepentingan ikut campur dalam
setiap proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya akan
semakin banyak kekuasaan yang dapat mempengaruhi operasi
perusahaan.
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e. Kurangnya Keterampilan
Tanggung jawab sosial yang tinggi dianggap sebagai kurangnya

keterampilan para pemimpin perusahaan, sehingga untuk menutup
kelemahan tersebut dengan melakukan tanggung jawab sosial,
dengan harapan akan memperoleh fasilitas lebih dari pemerintah.

f. Kurangnya Pertanggungjawaban
Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial akan

mengurangi pertanggungjawaban manajemen akan fungsi
utamanya, yaitu meningkatkan nilai perusahaan.

g. Kurangnya Dukungan dari Masyarakat Luas
Tanggung jawab sosial dipandang akan mengurangi dukungan

dari masyarakat luas, yaitu masyarakat pengguna (konsumen) yang
mengkonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

5.6 Empat Unsur Etika
Etika diartikan sebagai pengetahuan tentang bagaimana suatu

keputusan mempengaruhi orang lain. Dengan kata lain etika juga
merupakan sikap perilaku orang atau sekelompok orang yang karena itu
orang lain terpengaruh atau mempunyai persepsi atau pandangan
terhadap orang atau sekelompok orang tadi. Etika adalah menyangkut
tentang baik dan buruk, salah dan benar, boleh dan tidak boleh.

Di samping itu, etika merupakan suatu studi mengenai hak-hak
dan mengenai siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh suatu
tindakan. Etika dan tanggung jawab sosial akan mendasari kualitas dari
suatu hubungan. Organisasi yang mengabaikan isu etika dan tanggung
jawab sosial akan mengalami kesulitan dalam jangka panjang.
Organisasi menggunakan pengalaman masa lalu dan nilai serta
perhatian saat ini untuk membentuk visi moral baru demi masa depan.

Berikut ini ialah unsur-unsur etika.
a. Nilai-Nilai

Nilai-nilai mengandung arti sebagai keinginan seseorang atau
sekelompok orang yang bersifat baik, baik untuk dirinya dan baik
juga untuk semua orang. Bahwa keputusan yang dibuatnya akan
memberikan dampak baik bagi orang lain atau masyarakat.

b. Hak
Hak adalah kebebasan seseorang untuk bertindak. Setiap orang

tentu saja memiliki hak untuk melakukan apa saja yang
dikehendakinya. Akan tetapi, hak seseorang akan dibatasi oleh hak
orang lain. Misalnya, hak kita untuk mendengarkan musik kesukaan
kita dengan volume suara sekeras-kerasnya, sehingga terdengar
sangat bising bagi orang lain. Sementara orang lain pun punya hak
untuk tidak mendengar suara musik kita yang keras tadi. Oleh sebab
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itu hak kita untuk mendengar musik keras dibatasi oleh hak orang
lain yang merasa terganggu dengan musik keras kita. Hak seorang
pekerja adalah menerima upah sesuai dengan yang disepakati atau
aturan perusahaan.

Demikian halnya dengan sebuah perusahaan yang memiliki hak
untuk memproduksi suatu barang, hendaknya mempertimbangkan
lingkungan pemukiman yang berdekatan dengan lokasi perusahaan,
jangan sampai terganggu oleh aktivitas perusahaan.

c. Kewajiban
Kewajiban yang dimaksudkan disini adalah Hal yang menjadi

keharusan seseorang atau organisasi untuk melakukan kegiatan.
Kewajiban seorang suami misalnya adalah memberikan
perlindungan terhadap istri dan keluarganya, memberikan nafkah,
mengayomi anak istri dan lain sebagainya. Seorang istri
berkewajiban menjaga dan memelihara harta suami, mendidik anak-
anak, dan melayani suami sebaik mungkin. Kewajiban seorang
karyawan datang masuk kerja tepat waktu, melaksanakan tugas
pekerjaan dengan baik. Sementara itu, perusahaan berkewajiban
untuk menyediakan produk yang sesuai dengan aturan-aturan
pemerintah ataupun otoritas tertentu.

d. Peraturan Moral
Peraturan Moral adalah berkaitan dengan pedoman baik dan

buruk. Moral lahir dari suatu keyakinan atau kepercayaan tertentu
yang mendasari seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Bagi
seorang penganut agama tertentu, meminum minuman keras adalah
hal yang dilarang karena jika dilanggar akan menimbulkan
ketidakbaikan, misalnya kesadaran menurun sehingga tidak bisa
membedakan hal baik dan buruk, sehingga pada gilirannya akan
mengakibatkan masalah sosial.

Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan
peraturan moral akan menyesatkan konsumen atau masyarakat
pengguna barang yang dihasilkannya. Peredaran obat-obat terlarang
adalah salah satu contoh perusahaan yang hanya mementingkan
keuntungan semata, tanpa memedulikan pengguna yang hancur
masa depannya.

5.7 Faktor yang Mempengaruhi Etika Manajerial
Etika seorang manajer merupakan hasil interaksi kompleks yang

dipengaruhi oleh berbagai hal yang membawa pada suatu sikap
perilaku manajer itu sendiri. Hal-hal yang berpengaruh terhadap etika
manajerial, yaitu sebagai berikut.
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a. Antara Tahap Perkembangan Moral Manajer
Moral berpengaruh terhadap sikap perilaku manajer dalam

pengambilan keputusan. Seorang manajer yang bermoral baik akan
melahirkan keputusan-keputusan yang baik juga Agama merupakan
sumber moral utama bagi manajer, karena agama mengajarkan
bagaimana seharusnya berperilaku, misalnya tidak boleh
membohongi orang atau konsumen di dalam menjual barang atau
jasanya.

b. Ciri-Ciri Individu Manajer
Karakteristik manajer merupakan sifat yang akan

mempengaruhi setiap pengambilan keputusan. Sifat-sifat yang
positif yang dimiliki oleh manajer akan membuahkan hal positif
juga bagi orang atau lingkungannya. Seorang manajer yang
memiliki sifat kepedulian terhadap lingkungan tidak akan
membuang limbah pada sembarang tempat. Meskipun
mengeluarkan limbah hasil produksi, limbah tersebut akan diproses
kembali sehingga tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan
sekitarnya.

c. Desain Struktural Organisasi
Struktur organisasi yang mencerminkan pola hubungan tetap,

posisi, tugas dan wewenang dari para anggota organisasi
merupakan suatu prosedur dan mekanisme yang mengatur jalannya
organisasi untuk mencapai tujuannya. Disain struktur ini adalah
pedoman yang mengatur perilaku manajer di dalam menjalankan
tugas pekerjaannya. Oleh sebab itu bagi manajer yang berperilaku
menyimpang dari koridor yang sudah ditentukan, dikatakan sebagai
manajer yang tidak etis.

Hal lain yang menjadi pertanyaan penting di dalam bisnis, yakni
sebagai berikut.
a. Society

Di tingkat sosial, kita menanyakan tentang permasalahan sosial di
masyarakat. Permasalahan apartheid di Afrika Selatan, misalnya,
benarkah secara etika ada sistem sosial dimana sekelompok orang
tidak dipenuhi hak asasinya walaupun sekarang sistem apartheid
sudah diakhiri.

b. Stakeholders
Hal ini terkait dengan cara suatu perusahaan dalam menanggapi
kelompok eksternal yang dipengaruhi oleh keputusannya dan cara
stakeholders, misalnya pemasok, pelanggan dan pemegang saham,
semestinya berhubungan dengan perusahaan tersebut.
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c. Internal Policy
Kebijakan internal ini menyangkut bagaimana hubungan
perusahaan (manajemen) dengan karyawannya, apakah kontrak
perjanjiannya adil, apa kewajiban bersama manajer dan pekerja, apa
yang dimiliki karyawan, adakah tunjangan, motivasi,
kepemimpinan, dan lain sebagainya.

d. Individual
Di samping pertanyaan tentang kebijakan internal di atas, masalah
individual juga sering menjadi pertanyaan, misalnya cara seseorang
semestinya saling memperlakukan dalam organisasi, keharusan
untuk bersikap jujur, konsekuensinya, serta kewajiban yang
ditanggung sebagai individu dan karyawan dengan job desk yang
terspesifikasi.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks diatas.
1. Jelaskan pengertian tanggung jawab sosial yang saudara pahami

serta apa perbedaannya dengan tanggapan sosial dan kewajiban
sosial!

2. Beberapa ahli berbeda sikap terhadap tanggung jawab sosial. Coba
saudara jelaskan alasan-alasan para pendukung dan penentang
tanggung jawab sosial yang dimaksudkan diatas!

3. Apakah hubungan antara tanggung jawab sosial dengan etika?
4. Unsur-unsur apa saja yang ada pada etika, dan mengapa masalah

etika muncul saat sekarang ini?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi etika manajerial?

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Etika dan Tanggung Jawab Sosial” dalam
bentuk power point!

2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah etika
dan tanggung jawab sosial!

3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB VI
GLOBALISASI

Abad sekarang sering disebut abad globalisasi atau disebut juga
sebagai abad informasi dan teknologi. Kemajuan informasi dan
teknologi sudah demikian maju. Suatu peristiwa di suatu negara dapat
diketahui pada menit itu juga oleh penduduk di belahan dunia lain
sampai ke pelosok desa atau kampung di suatu negara yang masih
berkembang sekalipun. Pada abad ini dunia semakin mengecil, dimana
komunikasi jarak terjauh antara dua orang atau organisasi dapat
dilakukan secara cepat.

Era ini juga dicirikan oleh globalisasi ekonomi, yakni
serangkaian proses dan kegiatan ekonomi yang terintegrasi antarnegara
di dunia tanpa adanya batas teritorial di antara negara-negara yang
bersangkutan tersebut. Bentuk riil dari globalisasi ekonomi, antara lain
sebagai berikut.
a. Globalisasi Produksi

Perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar
biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena
upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur
yang memadai maupun karena iklim usaha dan politik yang
kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.

b. Globalisasi Pembiayaan
Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman
atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun
langsung) di semua negara di dunia.

c. Globalisasi Tenaga Kerja
Perusahaan global mampu mempekerjakan tenaga kerja yang
kompeten di bidangnya dari berbagai negara. Globalisasi akan
memudahkan human movement, sehingga perusahaan dapat
merekrut staf profesional yang berpengalaman dari berbagai negara
dan merekrut buruh dari negara berkembang.

d. Globalisasi Jaringan Informasi
Masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi dari berbagai
negara di dunia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yakni
melalui radio, televisi, media cetak, dan sebagainya. Kemajuan
jaringan komunikasi tersebut juga dapat turut membantu perluasan
pasar ke seluruh belahan dunia.

e. Globalisasi Perdagangan
Penurunan tarif, penyeragaman tarif dan penghapusan hambatan
nontarif merupakan wujud dari globalisasi perdagangan yang
semakin memperketat persaingan dalam perdagangan internasional.
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Pelaksanaan transaksi pun dapat dipercepat karena pengurusan
dokumen perdagangan dapat mengoptimalkan kecanggihan
teknologi.

Bentuk riil di atas mencerminkan bahwa globalisasi
mengakibatkan peningkatan dependensi ekonomi antarnegara melalui
peningkatan volume dan variasi transaksi antarnegara, aliran dana
internasional, pergerakan tenaga kerja dan penyebaran teknologi
informasi secara cepat, sehingga globalisasi merupakan suatu kekuatan
yang mempengaruhi masyarakat, lingkungan kerja dan kegiatan
business corporate di Indonesia. Kekuatan ekonomi global
mengakibatkan bisnis korporasi perlu meninjau ulang struktur bisnis
dan beserta strateginya dengan melandaskan strategi manajerialnya
kepada entrepreneurship, cost efficiency dan competitive advantage.
Permasalahan daya saing di pasar global menjadi isu dan tantangan
yang berat. Tanpa daya saing yang tinggi dan competitive advantage,
produk dari suatu negara tidak akan mampu menembus pasar
internasional dan justru akan terancam oleh produk impor. Oleh karena
itu, perlu dilakukan upaya peningkatan daya saing dan penciptaan
competitive advantage yang serius oleh setiap pelaku bisnis dan
stakeholders, termasuk di dalamnya aparat birokrasi dan anggota
lingkungan lainnya yang relevan.

6.1 Pengertian
Secara bahasa, global artinya menyeluruh atau mendunia,

sehingga dapat dikatakan bahwa arti globalisasi ialah suatu pengakuan
organisasi bahwa bisnis harus berfokus global, bukan lokal. Dalam
konteks manajemen, fenomena globalisasi bisa dilihat dari tiga aspek
berikut.
a. Kedekatan (menyusutnya dunia)

Seperti disebutkan diatas komunikasi antara dua orang yang
berjauhan dapat dilakukan secara langsung, baik lisan maupun
tulisan, verbal maupun non-verbal. Komunikasi seperti ini dapat
dilakukan melalui suatu media yang disebut dengan istilah internet.
Media lain juga dapat digunakan seperti faximile, video conference
dan lain-lain. Saat ini, manajer bekerja dalam kedekatan yang lebih
besar, serta berhadapan dengan stakeholders yang lebih banyak dan
beragam. Dalam menekankan semangat mengenai eratnya
hubungan dan ketidaksignifikanan jarak di dunia bisnis saat ini,
manajer harus memperlakukan pelanggannya dengan jarak yang
sama dengan organisasi mereka.
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b. Lokasi
Letak lokasi sudah bukan masalah lagi. Perusahaan dapat

beroperasi melalui beberapa batas internasional, misalnya
perusahaan ATdanT (American Telephone and Telegraph), dibuat
di Singapura, dijual di seluruh dunia. Perusahaan mobil Jepang
yang telah mendirikan pabrik di Amerika Serikat membawa
bersama dengan mereka ide, proses, dan manajemen mutu.

c. Sikap
Globalisasi merujuk ke sikap yang baru dan terbuka dalam

mengaplikasikan manajemen secara internasional. Sikap tersebut
mengkombinasikan keingintahuan terhadap negara lain dengan
kesediaan untuk mengembangkan kemampuan guna pelibatan diri
dalam perekonomian global. Dengan perkembangan di bidang
informasi dan teknologi tersebut membuat sikap para pengusaha
berubah, tidak lagi berusaha di dalam negeri saja, melainkan sudah
mempraktekan manajemen secara internasional.

Dalam hubungan itu, organisasi mengakui bahwa bisnis harus
berfokus global, sehingga manajemen harus mengidentifikasikan
berbagai aspek dari globalisasi. Globalisasi ialah suatu perubahan
penting pada lingkungan eksternal dari suatu bisnis. Globalisasi
merujuk ke perspektif baru atau sikap mengenai keterkaitan dengan
orang di negara lain. Dengan kata lain, globalisasi mengacu pada
cakupan, bentuk, jumlah dan kompleksitas yang belum pernah ada dari
hubungan bisnis yang dilakukan melintasi batas-batas internasional.

Terdapat beberapa sikap manajer internasional yang berbeda
yang harus dipahami oleh para manajer sehubungan dengan peran
mereka di percaturan internasional, yaitu sebagai berikut.
1) Etnocentric Manager

Sikap bahwa kebiasaan manajemen di negara sendiri lebih baik
daripada di negara lain, dan dapat diekspor bersama dengan
barang/jasa yang dihasilkan oleh organisasi.

2) Policentric Manager
Sikap yang mengingatkan karena kebijakan manajemen negara lain
(asing) paling baik dipahami oleh personalia manajemen negara itu
sendiri. Organisasi induk harus mengandalkan pada kantor asing
itu.

3) Egocentric Manager
Sikap yang menerima persamaan maupun perbedaan antara
kebijakan domestik dan asing serta dengan demikian berusaha
untuk mencari keseimbangan antara unsur-unsur yang paling
efektif.
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Kelemahan dan keunggulan sikap manajer di bisnis global
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1. Keunggulan dan Kelemahan
Sikap di Bisnis Global

6.2 Perusahaan Internasional
Bagaimana perusahaan memasuki pasar internasional, dapat

dilakukan melalui beberapa tahap, atau disebut sebagai tahap
internasionalisasi, yaitu sebagai berikut.
a. Tahap Exporting

Pada tahap ini, perusahaan hanya menjual produk yang dihasilkan
secara domestik di pasar luar negeri. Manajer hanya menjual
melalui perantara yang membutuhkan barang kita, atau para
pemebli asing yang datang untuk membeli barang kita.

b. Mencari Pembeli Luar Negeri
Pada tahap ini manajer mencari calon pembeli asing di luar negeri,
menawarkan barang/jasa yang kita miliki

c. Beroperasi di Luar Negeri
Perusahaan dapat terlibat dalam bisnis internasional di beberapa
tingkatan. Proses globalisasi itu sendiri biasanya berjalan melalui
empat tahap berikut.
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1) Tahap domestik, yakni tahap dimana potensi pasar hanya ada di
negara asal produk saja, dimana semua fasilitas produksi dan
pemasaran berada di negara asalnya tersebut. Pada tahap ini,
manajer menyadari eksistensi lingkungan global dan mungkin
ingin untuk terlibat di dalamnya.

2) Tahap internasional, yakni tahap dimana ekspor naik dan
perusahaan cenderung menggunakan pendekatan
multidomestik, serta menggunakan suatu divisi internasional
untuk memasarkan produk di berbagai negara secara terpisah.

3) Tahap mutinasional, yakni tahap dimana perusahaan memiliki
fasilitas pemasaran dan produksi yang terletak di banyak
negara, dengan lebih dari sepertiga penjualannya datang dari
negara asal.

4) Tahap global, yakni tahapan dari perkembangan internasional
dimana perusahaan melampaui satu negara asal serta beroperasi
dan melakukan penjualan secara global dengan sumber daya
terbaik berbiaya rendah yang diperoleh dari berbagai negara.

Di samping itu manajer dapat juga menetapkan licensing,
franchise, joint venture, global strategic partnership, dan lain
sebagainya.
1) Licensing: Penjualan hak ke pasar produksi bermerek ataupun

mempergunakan proses atau material yang dipatenkan atau
dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

2) Franchise: Suatu jenis pengaturan lisensi dimana sebuah
perusahaan menjual paket yang mencakup merk dagang, mesin,
material, dan standar manajerial

3) Joint Venture: Bisnis yang merupakan kombinasi dari perusahaan
dalam negeri yang berpatungan untuk menanggung biaya dari
fasilitas produksi ataupun penelitian di luar negara.

4) Global Strategic Partnership: Aliansi yang dibentuk oleh sebuah
organisasi dengan satu atau beberapa negara asing. Umumnya
bertujuan untuk mengeksplorasi peluang di negara lain dan
memimpin pemasokan ataupun produksi

6.3 Aliansi Perdagangan Internasional
Dalam percaturan bisnis internasional terdapat beberapa negara

yang memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan transaksi
perdagangan yang saling menguntungkan, dimana kalau dilakukan
secara sendiri-sendiri akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi,
sehingga akan menghasilkan harga jual yang juga tinggi. Pada akhirnya
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konsumen atau masyarakat di masing-masing negara merasakan daya
beli mereka semakin menurun.
a. Uni Eropa

Suatu serikat dari lima belas (15) Negara eropa yang didirikan
untuk menghilangkan batas-batas negara dalam melakukan
perjalanan, pengkaryaan, investasi, dan perdagangan.

Pada tahun 1992 negara-negara yang semula menyepakati
persetujuan ini adalah: Belgia, Denmark, Perancis, Yunani, Italia,
Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanyol, Inggris, dan Jerman.
Tahun 1995, masuk lagi Austria, Finlandia, dan Swedia, dan
membentuk pasar tunggal. Dengan persetujuan ini, tidak ada
hambatan terhadap perjalanan, pekerjaan, investasi dan
perdagangan.

Sasaran yang ingin dicapai pada persetujuan ini antara lain
sebagai berikut.
1) Memiliki Pajak bea cukai bersama
2) Kebijakan perdagangan dan industri bersama
3) Mata uang tunggal (euro)
4) Bank sentral regional

Tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut.
1) Perlu beberapa tahap untuk mencapai titik persatuan penuh.
2) Perundingan untuk menentukan mata uang tunggal (mulai

berlaku tahun 2002).
3) Motivasi utama uni eropa adalah menegakkan kembali

posisinya terhadap kekuatan industri Amerika dan Jepang.
4) Perusahaan-perusahaan Amerika menghadapi tantangan hebat

dari eropa, industri telekomunikasi, peralatan, farmasi,
antariksa, sipil, perbankan, mobil, komputer, elektronik,
makanan dan minuman.

5) Negara-negara eropa timur dalam status calon anggota.

b. NAFTA (North American Free Trade Agreement)
NAFTA merupakan perjanjian antara pemerintah Mexico,

Kanada, dan Amerika Serikat (1994) yang di dalamnya memuat
penghilangan batas-batas negara untuk perdagangan bebas.

Perlengkapan:
1) Persyaratan izin impor
2) Biaya Pabean
Manfaat:
1) Penciptaan lapangan pekerjaan
2) Perkembangan Pasar
3) Meningkatnya standar hidup
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Tantangan:
1) Orang-orang Amerika Serikat banyak yang menganggur, karena

banyak peluang yang diambil orang-orang Meksiko.
2) Meningkatnya pencemaran air dan udara serta pembuangan

racun, dimana pemerintah Meksiko lebih longgar terhadap
masalah pencemaran.

c. MERCOSUR (Southern Market Common)
Mercosur merupakan blok perdagangan bebas antara negara-

negara Amerika Latin, yang terdiri dari Chili, Brazil, Argentina,
Paraguay, Uruguay, Bolivia, yang bertujuan untuk menghilangkan
tariff dan pajak-pajak impor

d. ASEAN (Association of South East Asian Nation)
ASEAN merupakan perkumpulan negara-negara Asia

Tenggara, yang terdiri dari Indonesia, Brunei Darusalam, Malaysia,
Philipina, Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja,
Laos, bertujuan terciptanya kerjasama antar negara anggota dalam
hal perdagangan, yang mencakup tarif, kuota.

6.4 Organisasi-Organisasi Global
a. Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation/MNC)

Perusahaan multinasional ialah sebuah perusahaan yang
beroperasi penting di lebih dari dua negara secara bersamaan, tetapi
mengelolanya dari satu negara asal. Dalam pengelolaannya
bercirikan sikap etnosentrik terhadap bisnis global. Sebagai contoh
misalnya Unilever, Fiat, dan lain-lain.

b. Perusahaan Transnasional (Transnational Corporation/TNC)
Perusahaan transnasional adalah sebuah perusahaan yang

mempertahankan operasinya yang penting di lebih dari satu negara
secara simultan, dan mendesentralisasikan pembuatan keputusan di
masing-masing operasi di negara setempat. Dalam pengelolaannya
bercirikan sikap polisentris, misalnya perusahaan Nestle, dan lain-
lain.

c. Organisasi Tanpa Batas (Borderless Organization)
Organisasi tanpa batas adalah sebuah organisasi global dimana

hambatan geografis artifisial dieliminasi, sehingga struktur
manajemen dapat di globalisasikan dengan efektif, yaitu dengan
memperinci pengaturan internasional yang dapat memperdaya
batas-batas geografis artifisial. Dalam pengelolaan operasinya
bercirikan sikap geosentris. Pergeseran ke manajemen tanpa batas
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merupakan sebuah upaya organisasi untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas di sebuah pasar global yang kompetitif.

6.5 Globalisasi dan Daya Saing (Competitiveness)
Daya saing merupakan posisi relatif suatu perusahaan terhadap

pesaingnya. Perusahaan dinilai berdaya saing jika memiliki keunggulan
dari pesaingnya. Michael Porter (1980) menyebutkan dua kriteria daya
saing untuk memahami globalisasi, yaitu sebagai berikut.
a. Posisi relatif masa kini dievaluasi untuk melihat masa depan, yaitu

dengan memiliki peluang untuk memenangkan persaingan yang
akan datang. Misalnya upah pekerja di seluruh negara berbeda-
beda.

b. Posisi relatif masa kini, dengan mengevaluasi masa lalu sampai
masa kini, yaitu dicerminkan sebagai benchmark atas prestasi yang
lalu. Misalnya bagian pasar dunia dari suatu negara.

Seorang peneliti dari Belanda (Hofstede) menyimpulkan
mengenai hubungan antara karakter nasional dengan motivasi
karyawan, yaitu sebagai berikut.
a. Tidak realistis untuk mengharapkan ada sebuah pendekatan

manajemen yang dapat di terapkan di seluruh dunia.
b. Hubungan bisnis global dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik

dan teknologi dari negara tuan rumah yang berbeda di antara
negara.

c. Globalisasi telah mempertemukan orang yang budayanya berbeda
selama berabad-abad.

d. Perusahaan dan individu dapat memiliki asset asing dalam dua cara
mendasar, yaitu: melalui investasi portofolio, dan investasi
langsung.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks diatas.
1. Globalisasi telah mempengaruhi segala bidang kehidupan. Apakah

globalisasi itu?
2. Sebutkan tiga aspek yang sangat terkait dengan globalisasi!
3. Terdapat tiga sikap manajerial yang harus dipahami dalam konteks

globalisasi, yaitu etnocentric, policentris, dan egocentric
managerial. Jelaskan!

4. Saudara sebagai seorang manajer yang memiliki visi global
bermaksud mengembangkan usaha ke mancanegara. Tahap-tahap
bagaimanakah untuk memasuki bisnis global itu?

5. Jelaskan istilah-istilah di bawah ini:
a. Borderless Organization
b. Multinational Corporation (MNC)
c. Transnational Corporation (TNC)
d. Global Strategic Partnership

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Globalisasi” dalam bentuk power point!
2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah

globalisasi!
3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam kegiatan keseharian, kita dihadapkan kepada berbagai
situasi dan masalah yang harus diatasi dan perlu pemecahan, yang
kemudian berdasarkan itu diambil suatu keputusan. Misalnya, kita
perlu mengambil keputusan mengenai rute yang akan diambil ketika
hendak menuju kampus di pagi hari. Permasalahan tersebut
memunculkan berbagai alternatif yang dapat diambil. Berdasarkan
alternatif yang tersedia, dipilih satu rute yang dianggap paling efektif
dan efisien untuk mencapai kampus. Setelah melakukan perjalanan ke
kampus tersebut dengan menggunakan rute yang telah diputuskan
tersebut, perlu dilakukan evaluasi mengenai seberapa efektif dan efisien
pemilihan rute tersebut dalam membantu kita untuk mencapai kampus
yang dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kita dapat
membandingkannya dengan ilustrasi hasil yang akan kita peroleh
apabila kita memilih rute yang lain.

Semua probabilitas hasil evaluasi yang akan diperoleh dari
setiap keputusan yang diambil tidak akan memberikan konsekuensi
apapun apabila keputusan yang diambil tersebut tidak perlu
dipertanggungjawabkan kepada pihak lainnya. Sebaliknya jika
keputusan yang diambil perlu dipertanggungjawabkan kepada pihak
lainnya, maka masalah yang kecil pun dapat berubah menjadi kompleks
karena pertanggungjawaban tersebut mengharuskan kita untuk
menguraikan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari perjalanan
tersebut, misalnya rute alternatif yang dapat dipilih, informasi
mengenai kepadatan lalu lintas, dan sebagainya.

Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses
pemilihan dari pilihan alternatif yang tersedia dengan
mempertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang
terkait. Proses pemilihan tersebut biasanya dimulai dari
pengidentifikasian masalah dan tujuan, penyusunan, penganalisisan,
dan pemilihan berbagai alternatif yang relevan, pengambilan keputusan
yang dinilai paling tepat, hingga pengevaluasian efektivitas dari
keputusan yang telah diambil.

7.1. Jenis Jenis Keputusan Manajemen
Secara umum, Herbert Simon (1958) membedakan keputusan

menjadi dua jenis berikut.
a. Keputusan Terpogram (Programmed Decisions)

Keputusan yang terprogram adalah keputusan yang terstruktur atau
yang muncul berulang-ulang. Jika sering terjadi suatu situasi
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khusus, maka biasanya akan digunakan aturan, kebijakan, dan
prosedur rutin untuk memecahkannya. Pada tingkat tertentu,
keputusan terprogram ini akan membatasi kebebasan seorang
manajer. Misalnya dalam memutuskan jumlah bahan baku yang
harus tersedia di gudang manajer tidak bisa terlepas dari prosedur
penghitungan yang biasa digunakan. Di sisi lain, keputusan
terprogram bisa membebaskan manajer dari berbagai tugas rutin.

b. Keputusan Tidak Terprogram (Non-Programmed Decisions)
Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil secara
sesekali, bukan secara rutin ataupun berulang-ulang. Oleh karena
hanya diputuskan sesekali, maka tidak ada standar jelas untuk
penanganannya karena keputusan tersebut berkaitan dengan
permasalahan yang rumit, penting, ataupun belum pernah ditangani
sebelumnya. Permasalahan tersebut perlu ditangani secara khusus
dengan berbekal intuisi dan pengalaman manajer untuk
penyelesaiannya mengingat belum adanya standar khusus yang
diperuntukkan baginya.

Manajer pada sebagian besar organisasi menghadapi berbagai
macam keputusan terprogram dalam menjalankan kesehariannya.
Keputusan semacam itu tidak begitu berat bagi organisasi karena tanpa
harus mengeluarkan sumber daya organisasi yang begitu besar.
Sebaliknya, organisasi harus menyediakan dana yang cukup besar
ketika menghadapi berbagai permasalahan baru yang mengharuskan
manajer untuk membuat keputusan tidak terprogram. Tabel 7.1
menunjukkan jenis-jenis keputusan tersebut.

Tabel 7.1. Macam-Macam Keputusan
Jenis

Keputusan
Terprogram Tidak

Terprogram
Masalah Rutin dan berulang Kompleks dan

baru
Prosedur Aturan, prosedur

dan kebijakan
Kreativitas
pemecahan
masalah

Contoh Penetapan
persediaan barang
dan gaji karyawan,
serta promosi
jabatan

Penanganan
inflasi,
pengenalan
produk baru,
dan masalah
hukum
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Berdasarkan jenjang dan tingkatannya, manajemen puncak
semestinya berfokus ke keputusan tidak terprogram, sementara
manajemen jenjang pertama berfokus ke keputusan terprogram. Di
banyak organisasi, manajer di tingkat menengah cenderung berfokus ke
keputusan terprogram, meski di beberapa hal juga turut terlibat dalam
keputusan tidak terprogram. Dengan demikian, dapatlah dikatakan
bahwa sifat dan jenis dari keputusan memiliki hubungan yang erat
dengan tingkat manajemen dalam sebuah organisasi.

7.2. Keputusan dan Jenjang Manajemen
Keputusan tidak terprogram cenderung diambil oleh manajer

puncak. Mereka akan selalu berurusan dengan hal-hal yang bersifat
luas, tak terstruktur, jarang muncul, dan mengandung ketidakpastian
yang besar. Misalnya keputusan apakah perusahaan akan melakukan
ekspansi atau tidak, menambah tenaga kerja dan mesin baru atau terus
menggunakan mesin lama. Semua itu memerlukan perhatian yang besar
bagi seorang manajer puncak.

Pada jenjang manajemen yang rendah, keputusan yang diambil
sebagian besar bersifat terprogram. Rutinitas permasalahan yang
dihadapi oleh mereka menuntut pengambilan keputusan yang
terstruktur, sering dihadapi, munculnya berulang-ulang, dan
mengandung tingkat kepastian yang sangat besar. Keputusan yang
diambil biasanya bersifat operasional, seperti menetapkan gaji
karyawan, membuat program promosi untuk produk baru, dan
pengalokasian dana kepada bagian-bagian dalam organisasi.

Gambar 7.1. Hubungan Keputusan dan Tingkatan Manajemen

7.3 Tahapan Pengambilan Keputusan
Suatu keputusan manajer bukanlah tujuan dari organisasi,

melainkan cara tepat untuk merealisasi tujuan tersebut. Sejatinya,
keputusan merupakan respon keorganisasian atas suatu masalah. Setiap
keputusan merupakan output dari proses dinamis yang dipengaruhi oleh
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banyak faktor. Simon (1958) mengemukakan suatu model yang
mendasari pengambilan keputusan dengan tiga tahapan pokok berikut.
a. Riset, yakni mempelajari lingkungan ataupun kondisi yang

membutuhkan pengambilan keputusan. Berbagai data diperoleh,
diolah dan diuji untuk dibuat sebagai arah tindakan dalam
pengidentifikasian masalah.

b. Perancangan, yakni menganalisis, menyusun dan mengembangkan
arah tindakan yang memungkinkan dengan proses yang meliputi
penganalisisan masalah, pengidentifikasian solusi penyelesaian
masalah dan pengujian kelayakan solusi penyelesaian masalah
tersebut.

c. Pemilihan, yakni menentukan suatu arah tindakan untuk
diimplementasikan.

Proses keputusan bisa dilihat sebagai suatu arus riset,
perancangan hingga penetapan alternatif yang relevan. Di setiap
tahapan, hasilnya bisa saja dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk
dimulai lagi, sehingga merupakan elemen dari suatu proses yang
kontinu. Gambar 7.2 mengilustrasikan proses keputusan yang
diperkenalkan oleh Simon.

Gambar 7.2. Bagan Arus Keputusan

Gibson, dkk (1997) mengemukakan enam tahapan pengambilan
keputusan yang cenderung lebih merujuk pada keputusan tidak
terprogram. Pada masalah yang langka dengan ketidakpastian hasil,
manajer perlu menjalankan semua proses. Adapun pada masalah yang
rutin ataupun berulang, manajer perlu kembali mempertimbangkan
semua prosesnya. Jika masalah yang ditangani cukup identik dengan
yang ditangani sebelumnya, maka manajer tidak perlu
mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi setiap permasalahan
tersebut.
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Gambar 7.3. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan

Tahap 1: Identifikasi dan Definisi Masalah
Syarat utama dalam pengambilan keputusan adalah adanya

masalah. Hal ini menekankan pentingnya penetapan tujuan dan sasaran
yang bisa diukur. Tahapan ini mencakup pengumpulan dan pemrosesan
informasi serta penganalisisan mendalam terhadap informasi tersebut.
Tingkat kompleksitas masalah organisasi bisa diukur berdasarkan
perbandingan antara pencapaian tujuan dan sasaran yang
diekspektasikan dengan hasil riilnya. Indikator lainnya yang turut
mengidentifikasi masalah organisasi antara lain sebagai berikut.
a. Penyimpangan Kinerja

Indikator ini dicerminkan oleh perubahan yang tiba-tiba pada pola
kinerja yang sudah ditetapkan. Misalnya, kerusakan produk,
peningkatan turnover dan absensi karyawan, penurunan penjualan,
serta kenaikan pengeluaran.

b. Kritik dan Saran dari Orang Lain
Tindakan orang di luar organisasi bisa dijadikan petunjuk
keberadaan suatu masalah, mulai dari ketidakpuasan konsumen dan
pelanggan, tindakan hukum dari pemerintah, dan keluhan dari
serikat buruh.
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c. Lingkungan
Lingkungan dapat menginformasikan adanya masalah dengan
berbagai cara. Misalnya, permasalahan yang diindikasikan dari
kesuksesan kompetitor dalam me-launching produk baru.

Di samping itu, manajer dalam mengambil keputusan
berhadapan dengan tipe-tipe masalah. Secara umum tipe masalah dapat
digolongkan sebagai berikut.
a. Masalah Terstruktur

Masalah terstruktur merupakan masalah yang jelas dan
dilengkapi oleh berbagai informasi yang dapat dipergunakan untuk
penyelesaiannya. Beberapa masalah sering diantisipasi dengan
membiasakan situasi-situasi yang muncul secara regular. Manajer
dapat berencana ke depan dan mengembangkan cara-cara khusus
untuk menghadapi masalah tersebut atau bahkan mengambil
tindakan untuk menjaga munculnya masalah. Misalnya, masalah
tuntutan kenaikan gaji, permohonan libur, serta tugas kepanitiaan.

b. Masalah Tidak Terstruktur
Masalah tidak terstruktur ialah masalah yang cukup

membingungkan dengan keterbatasan informasi yang tersedia pada
situasi baru yang tidak terduga. Masalah ini seringkali tidak
diantisipasi ataupun ditindaklanjuti di awal kemunculannya.
Masalah tidak terstruktur memerlukan solusi baru. Misalnya,
masalah penurunan laba yang signifikan yang menuntut perusahaan
yang bersangkutan untuk menjual salah satu unit bisnisnya. Dalam
rangka mengantisipasinya, organisasi biasanya akan melatih
karyawannya.

c. Masalah menghadapi krisis
Krisis merupakan permasalahan tak terduga yang bisa

membahayakan eksistensi perusahaan apabila tidak diatasi secara
cepat dan tepat. Para manajer di organisasi yang lebih maju
biasanya menggunakan berbagai cara untuk mengantisipasi krisis
multidimensi, misalnya dengan menciptakan sistem informasi
krisis.

Kemampuan penanganan krisis bisa menjadi tes terakhir bagi
seorang manajer dalam menyelesaikan masalah organisasi.
Pemusatan perhatian harus dilakukan untuk menutup dan
mengidentifikasikan masalah sesungguhnya yang mendasari
terjadinya krisis. Ada pula manajer yang berupaya untuk
memecahkan permasalahan tersebut seorang diri ataupun dalam
suatu kelompok kecil. Kondisi semacam ini sangat tidak
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menguntungkan bagi manajer karena secara tidak langsung mereka
menghindar dari informasi yang semestinya mereka peroleh.

Tahap 2: Mengembangkan Alternatif Pemecahan
Sebelum manajer memgambil keputusan, perlu dikembangkan

berbagai alternatif pemecahan dengan mempertimbangkan setiap
konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya. Proses pengembangan
alternatif dijalankan jika masalah telah teridentifikasikan dan
terdefinisikan. Manajer diharap bisa melahirkan alternatif yang jelas
dan kreatif. Pengembangan alternatif ialah proses pengembangan
alternatif penyelesaian yang relevan terhadap permasalahan tertentu
berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari lingkungan internal dan
eksternal.

Selain mengembangkan alternatif, manajer juga perlu
mengidentifikasi keterbatasan dari setiap alternatif, misalnya dari segi
hukum ataupun etika. Seringkali keterbatasan itu datang dari dalam
organisasi itu sendiri, seperti keterbatasan waktu, keterbatasan sumber
daya dalam organisasi. Keterbatasan itu harus dimasukkan ke dalam
pertimbangan alternatif tersebut. Untuk keputusan yang rutin atau yang
terpogram, pengembangan alternatif pemecahan merupakan masalah
yang mudah. Tetapi, untuk keputusan yang tidak terpogram,
pengembangan alternatif tidaklah mudah.

Tahap 3: Evaluasi Alternatif Pemecahan
Alternatif pemecahan yang telah dikembangkan perlu dievaluasi

dan dikomparasikan. Sasaran dari pengambilan keputusan ialah
memilih alternatif dengan hasil yang paling menguntungkan dan
kerugian yang minimal. Hal tersebut menuntut adanya tujuan dan
sasaran karena pemilihan alternatif keputusan itu sendiri harus
didasarkan pada tujuan dan sasaran tertentu.

Kondisi yang dihadapi manajer dalam pengambilan keputusan
seringkali berbeda. Ada kalanya manajer menghadapi kondisi yang
cenderung pasti dengan kepastian estimasi dari konsekuensi keputusan
yang cukup tinggi. Ada kalanya pula manajer menghadapi kondisi
berketidakpastian tinggi, sehingga konsekuensi dari setiap keputusan
menjadi sulit untuk diestimasi. Adapun kondisi risiko yang tidak pasti
berada di antara dua situasi ekstrim tersebut, sehingga keterkaitan
antara alternatif pemecahan juga dilandaskan berdasarkan tiga kondisi
tersebut.
a. Kondisi Kepastian

Dalam kondisi pasti, manajer mempunyai cukup informasi
mengenai penyelesaian masalah yang dihadapinya guna
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mengembangkan alternatif yang memungkinkan beserta estimasi
konsekuensinya. Hal ini merupakan situasi ideal dalam
penyelesaian masalah. Tantangan yang dihadapi pun hanya sebatas
pada mempelajari berbagai alternatif yang tersedia dan memilih
alternatif terbaik. Di situasi ini, kesalahan yang mungkin terjadi
biasanya hanyalah sedikit dan dapat diminimalisasi sedemikian
rupa.

b. Kondisi Berisiko
Pada kondisi risiko, manajer biasanya kekurangan informasi

mengenai berbagai alternatif tindakan beserta konsekuensi yang
ditimbulkannya. Di kondisi ini, manajer sebagai decision maker
tidak mengetahui probabilitas output yang ditimbulkan setiap
alternatif. Pengambilan keputusan berisiko merupakan kondisi yang
paling sering dihadapi manajer. Pada kondisi ini, pengevaluasian
alternatif oleh para ahli statistik dan riset telah berkontribusi vital
bagi teori keputusan.

c. Kondisi Ketidakpastian
Di kondisi ini, manajer mempunyai sedikit estimasi mengenai

probabilitas output dari setiap alternatif. Ketidakpastian mendorong
para manajer untuk menuntut kreativitas dalam memecahkan
masalah. Dalam kebanyakan kasus, respon terhadap ketidakpastian
akan bergantung pada intuisi, hipotesis logis, dan firasat.

d. Ambiguitas
Situasi yang ambigu merupakan situasi tersulit dalam

pengambilan keputusan karena dalam situasi ini, tujuan yang harus
dicapai dan/atau permasalahan yang harus dipecahkan tidak
teridentifikasi secara jelas, sehingga alternatif menjadi sulit untuk
dikembangkan dan konsekuensi dari alternatif tersebut pun menjadi
sulit untuk diestimasi. Misalnya apa yang dirasakan oleh para
mahasiswa, jika dosen membuat kelompok-kelompok,
mengintruksikan mereka untuk menyelesaikan tugas, namun tidak
memberikan topic, arah atau petunjuk apapun.

Tahap 4: Memilih Alternatif
Tahapan ini merupakan pemilihan alternatif yang dinilai paling

tepat di antara seluruh alternatif yang tersedia dalam upaya
penyelesaian permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Artinya, keputusan bukanlah tujuan
akhir, melainkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun
manajer yang berperan sebagai decision maker perlu memilih alternatif
pemecahan masalah yang ditujukan bagi pencapaian sasaran, pemilihan
tersebut hendaknya tidak dilihat sebagai suatu aktivitas yang
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independen karena sesudah pemilihan alternatif dan pengambilan
keputusan itu sendiri masih terdapat serangkaian proses yang kontinu,
mulai dari pelaksanaan, pengendalian, hingga pengevaluasian
keputusan.

Kebanyakan manajer di sebuah organisasi, jarang sekali
menemukan kondisi dimana hanya ada satu alternatif yang bisa
mencapai sasaran, tanpa berpengaruh terhadap sasaran lainnya.
Seringkali, ada pula situasi dimana dua sasaran tidak dapat
dioptimalisasi. Dapat juga terjadi situasi dimana pencapaian sasaran
organisasi harus mengorbankan sasaran sosial. Misalnya, dalam
organisasi bisnis, jika produksi dioptimalkan, maka semangat kerja
karyawan menjadi kurang dioptimalkan, atau sebaliknya.

Penyelesaian yang optimal seringkali tidak memungkinkan di
sebagian besar pengambilan keputusan karena decision maker tidak
mungkin mengetahui seluruh alternatif beserta konsekuensi dan
probabilitasnya. Oleh sebab itu, manajer selaku decision maker
sebenarnya bukanlah orang yang mengoptimalisasi, melainkan orang
yang mencari kepuasan dengan memilih alternatif berdasarkan standar
yang bisa diterima.

Tahap 5: Implementasi Keputusan
Tahapan ini mencakup penyampaian keputusan yang telah

diambil kepada berbagai pihak yang terkait dan memastikan komitmen
dari berbagai pihak tersebut terhadap keputusan yang dimaksud.
Meskipun keputusan telah diputuskan dengan baik dari segi teknis,
keputusan bisa saja dirusak oleh karyawan yang tidak puas karena
karyawan tidak bisa dimanipulasi dengan metode yang sama dengan
sumber daya lainnya. Oleh sebab itu, selain memiliki keterampilan
pemecahan masalah yang baik, manajer juga perlu memiliki
keterampilan yang baik dalam mengimplementasikan penyelesaian
masalah tersebut dan menjadi sebuah sikap dalam bernegosiasi.

Tahap 6: Evaluasi dan Pengendalian
Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa

pengimplementasian keputusan mampu mencapai tujuan dan sasaran
yang sudah ditetapkan. Jika keputusan tersebut terbukti tidak mampu
mencapai tujuannya, maka manajer dapat menanggapinya secara cepat,
misalnya dengan mengubah keputusan ataupun memilih alternatif
keputusan yang terbaik kedua. Manajer juga bisa kembali ke tahap
awal, yaitu kembali mendefinisikan problem dan seterusnya.

Jika sasaran awal harus diubah, maka seluruh proses
pengambilan keputusan pun harus diulang. Hal pentingnya ialah jika
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keputusan tersebut dijalankan, maka manajer tidak bisa berasumsi
bahwa output-nya akan memenuhi sasaran awal. Sistem kendali dan
evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa output riil dari keputusan
tersebut sejalan dengan output yang diekspektasikan daripadanya.

7.4. Gaya Pengambilan Keputusan
Manajer dalam pengambilan keputusan bisa berperan dengan

beberapa gaya yang bisa saja serupa ataupun berbeda dengan gaya
manajer lainnya. Gaya pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi
oleh beberapa faktor, seperti latar belakang pendidikan, perilaku,
pengalaman, dan sebagainya.

Setiap manajer mempunyai gaya tersendiri dalam mengambil
keputusan dan menyelesaikan permasalahan. Salah satu pandangan
mengenai gaya pengambilan keputusan mengemukakan bahwa dalam
melakukan pendekatan terhadap masalah, ada tiga cara yang dapat
dilakukan oleh manajer. Pertama, menghindari masalah dan
mengabaikan informasi yang menunjuk ke masalah tersebut agar tidak
perlu menghadapinya. Kedua, menyelesaikan masalah dengan cara
bersikap reaktif dalam menghadapinya. Ketiga, mencari masalah untuk
diselesaikan ataupun mencari peluang untuk dikejar dengan
menggunakan pendekatan proaktif dalam rangka mengantisipasi
permasalahan yang mungkin timbul.

Para manajer dapat menggunakan masing-masing pendekatan.
Misalnya, ada saat-saat manakala menghindar masalah merupakan
satu-satunya pilihan sebab masalahnya sedemikian cepat. Selain itu,
agar organisasi dapat menjadi sukses, inovatif dan kreatif, maka
dibutuhkan manajer yang dapat secara proaktif mencari peluang dan
melakukan segala sesuatunya dengan baik.

Dalam kaitannya dengan ambiguitas, setiap orang memiliki
toleransi yang berbeda terhadapnya.orang dengan tingkat toleransi yang
rendah terhadap ambiguitas akan mempersyaratkan konsistensi dan
kerunutan dalam penyusunan informasi guna meminimalisasi
ambiguitas. Sebaliknya, orang dengan tingkat toleransi yang tinggi
terhadap ambiguitas cenderung mampu menanggung tingkat
ketidakjelasan tertentu dan memproses lebih banyak pikiran sekaligus.
S.P Robins (2002) membedakan gaya pengambilan keputusan
manajerial ke dalam empat gaya berikut.
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Gambar 7.4. Gaya Pengambilan Keputusan Manajer

a. Gaya Direktif
Manajemen dengan gaya pengambilan keputusan yang direktif

cenderung berpikir secara rasional dan memiliki toleransi yang
rendah terhadap ambiguitas. Tipe direktif cenderung berfokus pada
jangka pendek sehingga mampu melakukan pengambilan keputusan
dengan cepat. Akan tetapi, hal tersebut seringkali menimbulkan
pengambilan keputusan berinformasi minimum dengan alternatif
yang terbatas.

b. Gaya Analitis
Manajemen bergaya pengambilan keputusan yang analitis

cenderung memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap
ketidakjelasan daripada manajemen bergaya pengambilan
keputusan yang direktif. Oleh karena itu, gaya ini membutuhkan
informasi yang lebih banyak untuk menyusun alternatif pemecahan
yang lebih banyak pula sebelum akhirnya memilih satu keputusan
yang dianggap paling tepat dari berbagai alternatif tersebut dengan
sedemikian hati-hati.

c. Gaya Konseptual
Manajemen yang bergaya konseptual dalam pengambilan

keputusan cenderung memiliki pandangan yang luas dan melihat
alternatif yang lebih bervariasi. Hal ini dikarenakan gaya tersebut
berfokus pada jangka panjang, sehingga akan mampu
mengembangkan solusi yang lebih kreatif dan beragam terhadap
berbagai masalah yang teridentifikasi.

d. Gaya Perilaku
Pengambilan keputusan dengan gaya perilaku cenderung

mengandalkan kerja sama dengan orang lain. Gaya ini juga
cenderung memperhatikan prestasi karyawan dan bersedia
menerima saran dari berbagai pihak. Meskipun mencoba
menghindari dan meminimalisasi konflik, manajemen dengan gaya
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perilaku seringkali menyelenggarakan rapat untuk
mengkomunikasikan nilai-nilai yang diyakininya karena
penerimaan dari orang lain merupakan hal yang penting bagi
decision maker bergaya ini.

Meskipun empat gaya pengambilan keputusan di atas saling
berbeda satu sama lainnya, sebagian besar manajer cenderung
mempunyai karakteristik yang merujuk ke lebih dari satu gaya.
Meskipun demikian, ada gaya yang lebih dominan digunakan oleh
manajer dalam pengambilan keputusan dan ada pula gaya yang
cenderung menjadi alternatif. Fleksibilitas manajer dalam berganti gaya
pengambilan keputusan biasanya disesuaikan dengan situasi yang
terjadi.

7.5 Model Pengambilan Keputusan
Terdapat dua model utama dalam pengambilan keputusan, yakni

model klasik dan model perilaku. Model rasional dalam pengambilan
keputusan mengasumsikan manajer sebagai orang yang cukup rasional,
meski realitanya manajer mungkin sesekali mengambil keputusan
secara tidak rasional. Meskipun demikian, pendekatan rasional juga
tidak menggaransikan kesuksesan suatu keputusan. Ada kalanya suatu
keputusan yang tidak dipertimbangkan secara rasional akan
menciptakan hasil yang baik.
a. Model Keputusan Klasik

Model ini berasumsi bahwa manajer bertindak berdasarkan
suatu kepastian. Manajer menghadapi permasalahan yang
teridentifikasi secara jelas dan mengetahui semua alternatif
penyelesaiannya beserta konsekuensi dan probabilitasnya. Dari
berbagai alternatif tersebut, akan diambil keputusan yang dinilai
terbaik untuk penyelesaian masalah. Pendekatan klasik merupakan
model pengambilan keputusan yang rasional.

b. Model Keputusan Administratif
Simon (1958) berupaya menjabarkan decision making dari segi

perilaku (behaviour). Menurutnya, manajer dihadapkan pada tiga
kondisi dalam suatu pengambilan keputusan, yaitu: (1) informasi
yang tidak lengkap; (2) rasionalitas yang terbatas (bounded
rationality), dan (3) cepat puas. Kondisi ini menuntut manajer
untuk memutuskan pilihannya secara rasional. Manajer akan
membatasi keputusannya secara rasional pada garis yang
terdefinisikan oleh informasi yang diperolehnya.

Pada stuasi tertentu manajer menghadapi kondisi dimana
informasi tidak lengkap. Sebagai contoh, ketika pesaing baru masuk
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ke pasar, manajer biasanya tidak mempunyai informasi yang
lengkap mengenai kekuatan pesaing dan pengaruh produk pesaing
terhadap pasar. Karena informasi tidak lengkap, seringkali manajer
menganggap remeh pesaing baru. Akibatnya, manajer bertindak
terlambat, yaitu setelah pesaing menjadi terlalu kuat.

Rasionalitas terbatas membatasi manajer untuk bertindak
rasional. Terbatasnya rasionalitas terjadi karena manajer cenderung
dibelenggu oleh nilai, kebiasaan dan kemampuannya. Manajer pada
hakekatnya ingin bertindak rasional, tetapi dia memiliki
kemampuan terbatas. Misalnya, seorang yang sudah begitu lama
berkecimpung dalam usaha perbengkelan, mereka sulit untuk
pindah ke bidang usaha yang lainnya, walaupun usaha tersebut
dipandang sudah tidak memiliki prospek lagi. Hal itu disebabkan
karena mereka terbiasa dengan cara lama, apalagi usaha itu
merupakan usaha turun temurun.

Kecepatpuasan timbul karena manajer cenderung memilih
alternatif pertama yang memenuhi persyaratan minimal. Manajer
dalam hal ini tidak bertindak rasional karena tidak memilih
alternatif yang memaksimalkan tujuan organisasi. Manajer tidak
ingin atau enggan mencari alternatif lain yang barangkali belum
kelihatan prospeknya, karena dia cepat puas. Sebagai contoh,
manajer ingin mencari tempat untuk pendirian pabrik baru. Pada
saat pertama kali menemukan tempat kosong, manajer langsung
memutuskan tempat tersebut untuk lokasi pabrik baru. Padahal,
kalau manajer mau bersabar mencari beberapa tempat lain, manajer
dapat menemukan tempat yang lebih baik.

Pendekatan administratif menggambarkan perilaku yang sangat
berbeda dengan pendekatan rasional. Pendekatan rasional
menjabarkan suatu model ideal mengenai cara manajer seharusnya
berperilaku dalam pengambilan keputusan. Sementara itu,
pendekatan administratif mencerminkan perilaku yang cenderung
lebih realistis dalam pengambilan keputusan. Keduanya dapat
digambungkan bersama untuk memperoleh pemahaman proses
pengamblian keputusan yang baik dan realistis.

c. Heuristik Penilaian
Saat dihadapkan oleh kompleksitas lingkungan, serta

keterbatasan informasi dan kognitif, manajer cenderung
mempergunakan strategi yang disederhanakan dalam pengambilan
keputusan, yang disebut Heuristik. Akan tetapi, penggunaan strategi
semacam itu dapat menimbulkan kesalahan keputusan.
Kewaspadaan terhadap heuristik penilaian dan bias potensial yang
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ada dapat miningkatlkan kemampuan pembuatan keputusan
manajerial.

Terdapat tiga jenis heuristik yang sering digunakan dalam
pengambilan keputusan, yakni sebagai berikut.
1) Avaibility Heuristic

Heuristik ini terjadi ketika orang menggunakan informasi yang
telah tersedia dari memori sebagai basis penilaian situasi atau
peristiwa yang sedang berlangsung. Misalnya keputusan tidak
menanam modal ke dalam suatu produk baru berdasarkan
ingatan mengenai tingkat produk baru serupa belakangan ini.
Bias potensialnya adalah informasi yang telah tersedia mungkin
keliru dan mengandung faktor-faktor yang tidak relevan. Ide
tentang produk baru tersebut mungkin baik, dan kegagalannya
baru-baru ini mungkin disebabkan oleh peluncurannya pada
waktu yang tidak tepat.

2) Reperesentativeness Heuristic
Heuristik ini terjadi bila orang menilai kemiripan sesuatu
berdasarkan stereotip sepererangkat peristiwa yang sama.
Misalnya memutuskan untuk mempekerjakan seseorang pada
suatu jabatan yang lowong karena orang tersebut berasal dari
sekolah yang sama dengan karyawan baru terakhir yang sangat
berhasil. Bias potensialnya adalah stereotype representative
dapat terjebak ke dalam pendiskriminasian faktor-faktor unik
yang relevan terhadap keputusan tersebut. Contohnya
kemampuan dan harapan karir tenaga kerja yang baru tersebut
mungkin tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan.

3) Anchoring and adjustment heuristic
Heuristik ini mencakup pengambilan keputusan yang
didasarkan pada penyesuaian terhadap titik tolak ataupun nilai-
nilai yang telah ada sebelumnya. Misalnya penetapan tingkat
upah yang baru untuk karyawan dengan cara menaikkan gaji
tahunan sebelumnya dengan persentase yang logis. Bias
potensialnya ialah pembiasan keputusan yang tidak tepat
terhadap gerak kenaikan dari titik tolak. Misalnya, nilai pasar
seseorang mungkin lebih tinggi secara subtansial daripada upah
yang diterimanya. Penyesuaian sederhana tidak akan mencegah
orang tersebut dari mencari pekerjaan lain.

7.6. Keputusan Individu dan Kelompok
Keputusan individual dibuat dengan berlandaskan pada

informasi yang dimiliki manajer dengan tanpa adanya partisipasi dari
orang lain. Manajer membuat keputusan individu dengan hanya
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berlandaskan pada otoritas formal dan kemampuan personalnya.
Keputusan individual tercipta dari anggapan bahwa decision maker
mempunyai cukup informasi dan pemahaman untuk membuat
keputusan yang baik.

Perbedaan perilaku manajer bisa mempengaruhi pengambilan
keputusan. Sebagian faktor perilaku hanya memiliki beberapa aspek
dari serangkaian proses pengambilan keputusan, sementara faktor
lainnya dapat mempengaruhi keseluruhan rangkaian proses. Faktor
perilaku yang bisa mempengaruhi decision making antara lain sebagai
berikut.
a. Nilai

Nilai ialah standar yang dipergunakan orang saat dihadapkan
dengan suatu kondisi yang menuntut dibuatnya keputusan. Nilai
tersebut diperoleh ketika seseorang masih cukup muda dan kemudian
akan berkembang menjadi dasar dari pemikiran orang tersebut. Nilai-
nilai memiliki pengaruh yang besar terhadap serangkaian proses
decision making berikut.
1) Dalam penetapan sasaran, nilai perlu benar-benar dipertimbangkan

dalam kaitannya dengan penentuan prioritas dan pemilihan peluang.
2) Dalam pengembangan alternatif, nilai perlu dipertimbangkan bagi

setiap kemungkinan.
3) Dalam pemilihan alternatif, nilai yang diyakini oleh decision maker

akan mempengaruhi alternatif yang dipilih.
4) Dalam pelaksanaan keputusan, nilai perlu dipertimbangkan untuk

memilih cara pelaksanaan.
5) Dalam pengendalian dan pengevaluasian, pertimbangan terhadap

nilai merupakan hal yang tak terhindarkan.
Berdasarkan jabaran di atas, jelaslah bahwa nilai itu meresap

dalam proses decision making. Nilai itu tercermin dalam perilaku
decision maker sebelum ia mengambil suatu keputusan, menentukan
pilihan yang sebenarnya dan melaksanakan keputusan.

b. Kepribadian
Decision maker dipengaruhi oleh berbagai kekuatan psikologis

yang disadari maupun tidak. Salah satunya ialah kepribadian dari
decision maker itu sendiri, yang sangat jelas tergambar dalam
pilihannya. Suatu penelitian berusaha menentukan dampak dari
beberapa variabel yang dipilih terhadap proses pengambilan keputusan.
Penelitian tersebut tidak hanya memusatkan perhatian pada serangkaian
variabel kepribadian, tetapi juga memasukkan tiga rangkaian variabel
berikut.
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1) Variabel kepribadian yang mencakup kepercayaan, sikap dan
kebutuhan individu.

2) Variabel situasional yang menyinggung kondisi eksternal yang
terkait.

3) Variabel interaksional yang menyinggung kondisi orang terkait
sebagai dampak dari interaksi situasional tertentu dengan
karakteristik unik kepribadian orang.

c. Tendensi terhadap Risiko
Seorang decision maker yang enggan mengambil risiko akan

memilih keputusan dengan risiko ketidakpastian terendah ataupun
keputusan dengan kepastian hasil tertinggi karena keputusan tersebut
memiliki risiko yang lebih rendah daripada keputusan dengan risiko
ketidakpastian medium hingga tertinggi ataupun keputusan dengan
kepastian hasil medium hingga terendah.

d. Probabilitas Ketidakcocokan
Sangat dimungkinkan bahwa keputusan yang diambil seseorang

nantinya tidak sesuai (cocok) dengan apa yang diharapkan.
Ketidakcocokan itu nantinya akan menimbulkan kegelisahan tersendiri
bagi pengambil keputusan. Kegelisahan yang timbul setelah keputusan
berhubungan dengan “disonansi (ketidakcocokan) kognitif” yang
dikemukakan oleh Festinger, et al. (1963). Teori itu menyatakan bahwa
seringkali timbul inkonsistensi ataupun disharmoni di tengah beragam
kognisi seseorang sesudah suatu keputusan diambil.

Ketidakcocokan dapat diminimalisasi dengan cara mengakui
adanya kesalahan. Sayangnya, banyak orang yang enggan mengakui
bahwa mereka mengambil keputusan yang salah. Orang tersebut
cenderng menggunakan metode-metode berikut dalam rangka
meminimalisasi ketidakcocokan yang timbul.
1) Mengumpulkan informasi yang mendukung keputusan.
2) Memahami ataupun mengubah dengan suatu cara yang bisa

mendukung keputusan.
3) Mengubah sikap untuk membentuk pandangan yang baik terhadap

berbagai alternatif.
4) Menghindari berbagai unsur negatif dan meningkatkan berbagai

unsur positif dari suatu keputusan.

Walaupun masing-masing di antara kita dapat termasuk ke
dalam perilaku tertentu, namun kita mudah mengetahui bahwa sebagian
besar daripadanya dapat sangat berbahaya dari segi efektivitas
keorganisasian. Kemungkinan ketidakcocokan sangat dipengaruhi oleh
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kepribadian seseorang, khususnya kepercayaan akan diri sendiri dan
keyakinannya.

Selain keputusan individual, ada alternatif lain berupa
keputusan kelompok yang mempunyai keuntungan dan kerugian
sebagai berikut.
a. Keuntungan:

1) Lebih banyaknya informasi yang diperoleh.
2) Lebih banyaknya alternatif yang mungkin dikembangkan.
3) Lebih besarnya tingkat penerimaan terhadap hasil akhir.
4) Lebih baiknya komunikasi yang terbangun.

b. Kerugian:
1) Lebih lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan

keputusan, sehingga biaya yang dikeluarkan pun menjadi lebih
besar.

2) Menimbulkan kompromistis.
3) Menimbulkan dominasi orang-orang tertentu dalam suatu

kelompok.
4) Timbulnya tekanan kelompok yang dapat membatasi kreativitas

individu.

Agar bisa meminimalisasi kerugian dari keputusan kelompok,
perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Misalnya dalam menghindari
berlarut-larutnya waktu, dapat disusun suatu jadwal. Agar dapat
meredam tekanan dalam kelompok, manajer bisa mengingatkan
bawahannya bahwa kreativitas akan dihargai, serta tidak ada salah
ataupun benar dalam suatu diskusi. Debat kusir biasanya sering terjadi
dalam suatu diskusi karena masing-masing pribadi terlalu menonjolkan
egonya. Masing-masing merasa pendapatnya yang paling benar. Jika
itu terjadi pengambilan keputusan akan berlarut-larut, sehingga menjadi
tidak efektif. Dalam hal ini diperlukan ketegasan sikap pemimpin di
dalam memutuskan sesuatu perkara atau masalah.



95

A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks di atas.
1. Sebutkan pengertian dari decision making itu, dan jelaskan jenis-

jenis keputusan yang saudara ketahui!
2. Sebutkan dan gambarkan secara jelas tahapan dalam pengambilan

keputusan!
3. Dalam pengambilan keputusan selalu berhadapan dengan risiko

atau konsekuensi. Sebutkan tiga kondisi yang mempengaruhi
keputusan manajerial!

4. Jelaskan model-model pengambilan keputusan!
5. Jelaskan pengertian heuristic penilaian!

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Pengambilan Keputusan” dalam bentuk power
point!

2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah
pengambilan keputusan!

3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB VIII
DASAR-DASAR PERENCANAAN

8.1 Fungsi Perencanaan
Dalam berbagai literatur manajemen, fungsi perencanaan

senantiasa ditempatkan sebagai fungsi manajemen yang pertama. Hal
ini mengandung arti bahwa setiap tindakan atau kegiatan seseorang
atau sekelompok orang didasarkan kepada rencana yang dibuat
sebelumnya. Setelah perencanaan dilakukan, maka fungsi-fungsi
manajemen yang lain akan menyertai atau bahkan melekat sebagai
suatu sistem manajemen keseluruhan.

Perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan tujuan dan
menentukan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Agar bisa
mencapai tujuan yang dikehendaki, organisasi perlu meningkatkan
kualitas penerapan fungsi manajemennya. Sebagai salah satu fungsi
manajemen, perencanaan berperan penting karena akan menjadi
fondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya untuk mencapai
tujuan. Fungsi manajemen lainnya hanya akan menjalankan kegiatan
yang sudah ditetapkan dalam fungsi perencanaan itu sendiri.

8.2 Pentingnya Perencanaan
Seperti disebutkan di atas perencanaan memegang peranan

penting dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan yang akan
dilakukan. Perencanaan ialah pemilihan terhadap situasi masa
mendatang yang dikehendaki, beserta berbagai tahapan yang perlu
dilakukan untuk merealisasi situasi tersebut. Perencanaan merupakan
proses pemetaan menuju masa depan. Sebagai pemetaan, perencanaan
tidak akan terhenti saat rencana telah disusun, tapi dilanjutkan oleh
serangkaian proses yang kontinu hingga masa depan yang dikehendaki
tersebut menjadi terealisasi. Oleh sebab itu, diperlukan pengamatan
terhadap kecenderungan masa depan, sehingga dapat disesuaikan
dengan perjalanan rencana tersebut.

Perencanaan dalam konteks organisasi merupakan serangkaian
proses penetapan tujuan dan sasaran, penentuan berbagai pilihan
tindakan, dan pengkajian cara terbaik untuk pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan
mengandung beberapa makna, yakni sebagai berikut.
a. Proses, yakni konsep mendasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-

kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap
yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan dalam perencanaan
dilakukan menurut proses yang berlaku.
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b. Penetapan tujuan dan sasaran, yakni kegiatan merencanakan ke arah
mana organisasi itu akan dituju. Organisasi dapat menetapkan
tujuannya secara khusus atau umum, ataupun menetapkan tujuan
jangka panjang dan jangka pendek.

c. Pemilihan tindakan yang dinilai paling efektif untuk kemudian
dioptimalkan pelaksanaannya.

d. Pengkajian cara terbaik agar pilihan terbaik yang telah diputuskan
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

e. Tujuan berupa hasil akhir ataupun sasaran spesifik yang
dikehendaki organisasi. Keinginan tersebut dapat dinyatakan dalam
sekelompok standar kualitatif ataupun kuantitatif.

Dari makna perencanaan di atas, maka perencanaan merupakan
suatu aktivitas terintegrasi yang berupaya untuk memaksimalisasi
efektivitas organisasi sebagai suatu sistem pencapaian tujuan.
Berdasarkan definisi itu, perencanaan mempunyai sekurang-kurangnya
tiga aspek utama berikut.
a. Berkaitan dengan masa mendatang;
b. Berkaitan dengan tindakan; dan
c. Mempunyai serangkaian tindakan di masa mendatang yang

kemudian akan diambil untuk keperluan perencanaan.

Perencanaan merupakan proses yang sangat penting dalam
setiap upaya pencapaian tujuan mengingat adanya ketidakpastian
kondisi di masa mendatang. Cepatnya perubahan lingkungan juga
menuntut perlunya penyusunan rencana secara sistematis oleh
perseorangan, organisasi ataupun perusahaan. Tidak adanya
perencanaan akan membuat organisasi menjadi hilang arah, sehingga
sulit baginya untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan.

Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pentingnya
penyusunan perencanaan. Perubahan ekonomi, fluktuasi pendapatan,
inflasi, perubahan iklim, kemajuan teknologi, gejolak politik,
perubahan selera konsumen, dan pelemahan sistem keamanan dapat
menimbulkan berbagai tantangan dan risiko yang perlu dihadapi.
Risiko dari perubahan faktor-faktor tersebut dapat diminimalisasi
dengan menyusun suatu pola perencanaan.

Perencanaan itu penting karena diperuntukkan bagi hal-hal
berikut.
a. Mengkoordinasikan usaha.
b. Mengatasi perubahan.
c. Mengembangkan manajer.
d. Mengembangkan standar kinerja.
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e. Mengurangi ketidakpastian.

Gambar 8.1. Pentingnya Perencanaan

Perencanaan menunjukkan suatu tujuan dan menjabarkan
berbagai hal yang perlu dilakukan untuk bisa mencapainya.
Perencanaan ialah pijakan bagi tahap lanjutan dari berbagai tugas
manajerial, yakni pengalokasian dan pengaturan sumber produksi untuk
kepentingan pelaksanaan berbagai tugas pokok, pengarahan sumber
daya manusia untuk kepentingan penyelesaian tugas, dan pengawasan
ketercapaian tugas serta pelaksanaan berbagai tindakan korektif yang
perlu.

Ganbar 8.2. Hubungan Perencanaan dengan Fungsi Lainnya

8.3 Jenis Jenis Perencanaan
Pengklasifikasian perencanaan dapat dilakukan dengan

berdasarkan jangka waktu, subjek, ruang lingkup, dan unit organisasi.
Dilihat dari segi waktunya, perencanaan dapat digolongkan

menjadi rencana jangka pendek (< 1 tahun), jangka menengah (1 - 2
tahun) dan jangka panjang (≥ 3 tahun). Dilihat dari subjeknya, rencana
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terdiri dari rencana produksi, pemasaran, keuangan dan sumber daya
manusia. Dilihat dari ruang lingkupnya, rencana dibagi menjadi
rencana strategis dan operasional. Adapun jika dilihat dari dari unit
organisasi, maka rencana dibagi menjadi rencana perusahaan, divisi,
departemen, dan proyek.
a. Perencanaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Pengelompokan perencanaan jangka panjang pendek ini
didasarkan pada jangka waktu penggunaannya. Keduanya merujuk ke
upaya penyelesaian berbagai masalah di masa mendatang. Perencanaan
jangka pendek mempunyai jangka waktu satu tahun ataupun kurang
daripada itu dan cenderung bersifat operasional. Sementara itu,
perencanaan jangka panjang mempunyai jangka waktu lima tahun
ataupun lebih daripada itu dan cenderung bersifat strategis.

Penggolongan perencanaan ke dalam jangka pendek dan jangka
panjang itu cukup sulit untuk dilakukan karena ada perbedaan jangka
waktu antar-organisasi. Faktor penentu lainnya ialah adanya perubahan
dari jangka pendek ke jangka panjang seiring dengan berjalannya
waktu.

b. Perencanaan Strategis dan Operasional
Perencanaan strategis ialah suatu perencanaan berjangka

panjang dalam upaya mencapai suatu tujuan strategis. Fokus utamanya
ialah keseluruhan organisasi. Secara umum, rencana strategis
mencakup pengalokasian sumber daya serta penyusunan prioritas dan
cara dalam pencapaian tujuan strategis. Tujuan strategis itu sendiri
biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak, misalnya mengenai
tujuan umum organisasi.

Ruang lingkup dari perencanaan operasional cenderung lebih
sempit daripada perencanaan strategis. Perencanaan operasional itu
sendiri ialah pendefinisian berbagai hal yang perlu dijalankan untuk
mengimplementasikan suatu rencana strategis dan mencapai suatu
tujuan strategis. Jenis perencanaan operasional mencakup perencanaan
produksi, fasilitas dan pemasaran.
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Gambar 8.3. Perencanaan dan Tingkat Manajer

c. Perencanaan Tetap dan Sekali Pakai
Perencanaan tetap (standing plans) ialah suatu perencanaan

yang disusun bagi suatu kegiatan rutin yang berulang-ulang.
Perencanaan ini dituangkan dalam kebijakan, aturan dan prosedur.
1) Kebijakan, yakni suatu pedoman pengambilan keputusan yang

mengarahkan cara berpikir untuk pengambilan, dan bukan pada
tindakan yang lebih spesifik. Misalnya dalam masalah sumber daya
manusia kebijakan meliputi kontrak karyawan, pemecatan
karyawan, dan pemberhentian sementara.

2) Prosedur. Dibandingkan dengan kebijakan, prosedur sifatnya lebih
spesifik dan merupakan pedoman yang mengarah pada tindakan
yang diperlukan. Dalam penarikan tenaga kerja baru, biasanya telah
tersusun langkah-langkah secara kronologis.

3) Aturan, yakni penetapan tindakan yang perlu, boleh, ataupun tidak
boleh dilakukan dalam suatu kondisi tertentu. Terkadang, peraturan
merupakan bagian dari suatu prosedur.

Perencanaan sekali pakai ialah perencanaan yang hanya sesekali
dipergunakan dan secara khusus didesain bagi pemenuhan berbagai
kebutuhan di kondisi yang unik sebagai respon atas berbagai keputusan
tidak terprogram. Contoh perencanaan ini bisa diobservasi dari
perusahaan yang hendak memperluas usahanya. Perencanaan sekali
pakai mempunyai jenis-jenis sebagai berikut.
1) Anggaran, yakni perencanaan sekali pakai yang menggunakan

sumber-sumber untuk menjalankan suatu aktivitas, proyek, ataupun
program yang biasanya dinyatakan dalam angka, baik berupa satuan
unit fisik ataupun satuan moneter.

2) Proyek, yakni perencanaan sekali pakai yang menetapkan
serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dari tugas khusus dan
mengaitkan berbagai kegiatan itu dengan suatu kerangka waktu
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yang khusus, target kinerja dan sumber daya. Misalnya, suatu
perusahaan dengan program pembuatan gudang baru akan
menjalankan proyek pendukung berupa penetapan layout gudang
dan penarikan tenaga kerja.

3) Program, yakni perencanaan sekali pakai bagi serangkaian kegiatan
besar. Program bisa saja mencakup tujuan, tahapan pencapaian
tujuan, kebijakan, aturan, dan prosedur.

8.4 Proses Penyusunan Perencanaan
Sebagai salah satu tahapan dalam serangkaian proses,

perencanaan merupakan suatu cara sistematis yang disusun untuk
melaksanakan suatu pekerjaan. Perencanaan mengandung berbagai
kegiatan yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan
mencakup sekelompok kegiatan manajer untuk berpikir ke depan dan
mengambil suatu keputusan di saat ini yang memungkinkannya untuk
mendahului dan menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Suatu proses perencanaan digambarkan dalam skema berikut.

Gambar 8.4. Proses Penyusunan Rencana

a. Merumuskan Misi dan Tujuan
Misi organisasi yang terdefinisikan secara jelas akan membantu

manajer dalam menetapkan dan menjalankan strategi untuk
mencapati tujuan organisasi. Pernyataan misi hendaknya mampu
mengidentifikasi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi,
termasuk pelanggan yang dilayaninya, produk yang ditawarkan,
pelayanan yang disediakan, dan lokasi tempat organisasi tersebut
beroperasi. Hendaknya misi juga mencantumkan filosofi mendasar
yang dapat mengarahkan kerja karyawan.
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Penetapan tujuan seringkali disulitkan oleh banyaknya alternatif
tujuan yang sama-sama menguntungkan. Oleh sebab itu, perlu
dipertimbangkan berbagai hal, seperti sumber daya manusia yang
ada serta kapasitas dan kemampuan dari sumber daya ekonominya.

b. Memahami Kondisi Saat ini
Tujuan ditetapkan untuk mengantisipasi situasi mendatang

dengan berbagai standar yang dikehendaki. Agar bisa memahami
situasi mendatang, keadaan saat ini perlu diperjelas, serta perlu
diadakan penelitian dan pengumpulan berbagai data relevan, untuk
kemudian dikaji secara mendalam terkait relevansi fungsi
organisasi dan tujuan, sehingga bisa diproyeksikan prospeknya di
masa mendatang.

c. Mempertimbangkan Faktor Pendukung dan Penghambat
Tercapainya Tujuan

Berbagai faktor pendukung dan penghambat dari usaha
pencapaian tujuan perlu diinventarisasi sedini mungkin agar
berbagai persiapan pengantisipasian bisa dilakukan. Di satu sisi,
perusahaan bisa dimudahkan oleh berbagai faktor pendukung dan
mengoptimalisasi berbagai peluang yang ada. Di sisi lainnya,
perusahaan perlu mengantisipasi berbagai tantangan dan hambatan
yang mungkin timbul serta menyiapkan berbagai cara
penyelesaiannya.

d. Menyusun Rencana Pencapaian Tujuan
Tujuan bisa dicapai dengan cara berikut ini.

1) Mengembangkan alternatif kebijakan ataupun tindakan.
2) Menilai dan mengkomparasikan keuntungan dan kerugian dari

setiap alternatif kegiatan ataupun kebijakan.
3) Memilih dan menetapkan alternatif yang dinilai paling tepat.

8.5 Pendekatan dalam Perencanaan
Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam menyusun

perencanaan, yakni sebagai berikut.
a. Pendekatan Perencanaan Inside-Out dan Outside-In

Perencanaan inside-out ialah perencanaan yang berfokus ke hal
yang sudah dilakukan, tetapi dengan terus berupaya untuk
melakukan hal terbaik. Tujuannya ialah meningkatkan efektivitas
organisasi dan mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya. Di
lain sisi, perencanaan outside-in berupaya menganalisis lingkungan
eksternal dan menyusun rencana pengeksplorasian peluang dan
minimalisasi masalah.
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b. Pendekatan Perencanaan Top-Down dan Bottom-Up
Pada perencanaan top-down, top manager akan menentukan

tujuan secara luas dan mendelegasikan manajer tingkat bawah
untuk menyusun rencana dengan batasan tersebut. Sementara itu,
perencanaan bottom-up mulai mengembangkan rencana dari tingkat
bawah, dengan tanpa adanya pembatasan, secara teratur ke tingkat
manajemen puncak. Kombinasi dua pendekatan tersebut akan
menghasilkan perencanaan yang efektif.

c. Pendekatan Perencanaan Situasional (Contingency Planning)
Perencanaan contingency mencakup perencanaan alternatif yang

menimbulkan pengimplementasian yang pada saat perencanaan
awal menjadi tidak sesuai karena adanya perubahan kondisi. Fokus
utamanya ialah menentukan sedini mungkin berbagai perubahan
yang mungkin terjadi di peristiwa mendatang yang bisa berdampak
bagi pelaksanaan perencanaan. Pendekatan ini berupaya untuk
senantiasa melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan
internal dan eksternal. Dalam hal ini, perencanaan yang efektif
ialah perencanaan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi
organisasi.

8.6 Efektivitas Perencanaan
Efektivitas pengembangan perencanaan seringkali dihambat

oleh dua hal berikut.
a. Penolakan dari dalam diri perencana terhadap penetapan tujuan dan

penyusunan rencana pencapaiannya
Suatu perencanaan diawali oleh penetapan tujuan.

Ketidakmampuan manajer dalam menetapkan tujuan yang
bermanfaat akan berdampak pada ketidakmampuannya dalam
menyusun rencana yang efektif. Berikut ini merupakan lima alasan
yang seringkali menimbulkan keraguan dan kegagalan penetapan
tujuan organisasi oleh manajer.
1) Keengganan untuk melepas tujuan alternatif
2) Ketakutan terhadap kegagalan
3) Kurangnya pengetahuan mengenai organisasi
4) Kurangnya pengetahuan mengenai lingkungan
5) Kurangnya kepercayaan diri.

b. Kengganan anggota organisasi untuk menerima rencana karena
berbagai perubahan yang mungkin ditimbulkannya

Penolakan anggota organisasi terhadap perubahan yang akan
terjadi biasanya dilatarbelakangi oleh alasan-alasan berikut.
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1) Ketidakpastian sebab dan akibat dari perubahan
2) Keengganan untuk melepas laba yang ada
3) Kesadaran terhadap adanya kelemahan dalam suatu perubahan

yang diusulkan

Diperlukan suatu tindakan konkret dari para manajer untuk
mengatasi berbagai hambatan tersebut. Manajer berpengetahuan minim
terkait organisasi dan lingkungan perlu dibantu dalam mengembangkan
suatu sistem informasi yang akurat. Pada organisasi dengan sistem
perencanaan yang efektif dan terkomunikasikan secara baik. ketakutan
terhadap kegagalan dan keengganan untuk melepas tujuan alternatif
cenderung akan menurun. Perencanaan dengan proses yang dipahami
secara baik akan memudahkan individu untuk melakukan
pengembangan terhadap tujuannya sendiri.

Ketakutan akan kegagalan dan kurangnya kepercayaan diri juga
bisa diatasi dengan menetapkan tujuan yang logis dan realistis, serta
mengupayakan ketercapaiannya. Agar mencapai suatu tujuan yang
sukar, bisa dilakukan langkah-langkah berikut.
a. Melatih dan membimbing cara untuk mencapai tujuan.
b. Memberikan penghargaan ataupun imbalan atas ketercapaian

tujuan.
c. Menanggapi secara konstruktif dan suportif atas ketidaktercapaian

tujuan.

Dalam menyikapi berbagai penolakan terhadap perubahan,
manajer bisa menjalankan langkah berikut ini.
a. Mengikutsertakan tenaga kerja dan stakeholders dalam serangkaian

proses perencanaan.
b. Menginformasikan ke tenaga kerja mengenai suatu rencana beserta

dampaknya agar mereka memahami pentingnya perubahan, manfaat
yang diekspektasikan daripadanya dan berbagai keperluan lainnya
terkait pengimplementasian rencana secara efektif.

c. Mengembangkan pola perencanaan yang efektif.
d. Menyadari konsekuensi dari perubahan yang diajukan terhadap

anggota organisasi dan memperkecil kekacauan yang
diakibatkannya.

8.7 Manfaat Perencanaan
Kegunaan atau manfaat dibuatnya perencanaan, antara lain

dapat disebutkan sebagai berikut.
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a. Menciptakan arah (fokus) dan tujuan perusahaan.
b. Menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan

ketidakpastian
c. Perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur.
d. Menjadi alat pengawasan.
e. Merangsang prestasi.

Namun demikian, perencanaan mempunyai kelemahan atau
keterbatasan, yaitu sebagai berikut.
a. Perencanaan biasanya memerlukan biaya yang besar
b. Perencanaan terkadang menghambat kreativitas
c. Perencanaan membutuhkan waktu yang lama
d. Perencanaan terkadang mempunyai nilai praktis yang terbatas.

Salah satu metode yang digunakan oleh organisasi untuk
menghubungkan tujuan organisasional dengan perencanaannya ialah
Management By Objective (MBO), yakni suatu metode formal ataupun
semiformal yang diawali oleh suatu penetapan tujuan, pelaksanaan dan
diakhiri oleh suatu pengevaluasian. Metode ini ditujukan untuk
mendorong bawahan agar dapat lebih berpartisipasi serta untuk
memperjelas tujuan dan mengkomunikasikan tujuan serta hasil yang
diharapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan MBO
adalah partisipasi dan komunikasi. MBO ini dapat juga digunakan oleh
organisasi bisnis maupun non bisnis.

Keuntungan dan kelemahan MBO disajikan pada tabel berikut.
Tabel 8.1. Keuntungan dan Kelemahan MBO

Keuntungan Kelemahan
1. Meningkatkan koordinasi antara

tujuan dan rencana
2. Memperjelas prioritas dan

ekspektasi
3. Memungkinkan dilakukannya

komunikasi vertikal dan
horizontal

4. Meningkatkan motivasi
karyawan

5. Mengawasi secara lebih efektif

1. Ketiadaan komitmen yang
kontinu dari manajemen
puncak cenderung berakibat
pada kegagalan

2. Adanya dependensi yang cukup
besar terhadap pihak lain di
dalam organisasi

3. Terlalu berfokus pada tujuan
berjangka pendek
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks di atas.
1. Sebutkan perbedaan pengertian rencana dan perencanaan!
2. Jelaskan langkah-langkah pokok dalam menyusun perencanaan!
3. Faktor faktor apakah yang perlu dipertimbangkan di dalam

menyusun sebuah rencana itu?
4. Sebutkan jenis-jenis perencanaan yang saudara ketahui! Berikan

penjelasan secukupnya!
5. Jelaskan istilah-istilah di bawah ini:

a. SWOT Analysis
b. Management by Objective

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Perencanaan” dalam bentuk power point!
2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah

perencanaan!
3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB IX
MANAJEMEN STRATEGIK

Perencanaan strategik merupakan serangkaian proses penetapan
tujuan organisasi, strategi, kebijakan dan berbagai program untuk
mencapai tujuan yang dimaksud, serta penentuan metode yang
menjamin pengimplementasian strategi dan kebijakan dengan baik.

Sebelum merumuskan arah organisasi, perlu ditetapkan filosofi
dasar dan tujuan organisasi tersebut yang kemudian akan menentukan
strategi yang akan diterapkan. Tujuan utama yang unik dan
menjelaskan ruang lingkup operasi suatu perusahaan dapat
didefinisikan dalam bentuk misi perusahaan. Misi itu sendiri
merupakan pernyataan yang menjabarkan maksud dari suatu
organisasi/perusahaan. Misi juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan
langkah yang ditempuh oleh suatu organisasi/perusahaan untuk
mencapai visinya.

Organisasi perlu menetapkan suatu tujuan agar dapat
menentukan hal-hal yang akan dilakukannya, menyusun dan
mengembangkan rencana, menetapkan sasaran, dan mengevaluasi hasil
yang diperolehnya. Tanpa adanya tujuan, segala sesuatu yang
dilakukan ataupun dicapai oleh suatu organisasi akan senantiasa dapat
diterima karena tidak ada standar yang dapat digunakan dalam
mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya dalam
suatu proses pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi.
Perumusan tujuan itu sendiri perlu dilakukan dengan memperhatikan
keseimbangan pengkombinasian kepentingan dari berbagai pihak yang
terkait.

9.1 Hierarki Manajemen Strategik
Hierarki pengambilan keputusan perusahaan mencakup tiga

jenjang. Puncak dari hierarki pengambilan keputusan adalah tingkat
korporasi, yakni tingkatan pada sekelompok unit bisnis strategis
(Strategic Business Unit) yang relatif independen. Strategi di tingkat
korporasi berkaitan dengan rasionalitas dalam suatu korporasi. Tingkat
korporasi itu sendiri mencakup dewan direksi dan eksekutif.

Di tingkat korporasi, manajer bertanggung jawab terhadap
upaya peningkatan kinerja perusahaan, pemeliharaan citra perusahaan,
dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajer di tingkat
ini juga melakukan penetapan sasaran dan perumusan strategi yang
meliputi bidang kegiatan dan fungsional dari berbagai bisnis yang
dijalaninya. Pada intinya, strategi korporasi disusun berdasarkan
jawaban atas pertanyaan mengenai bisnis yang akan dimasuki oleh
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suatu perusahaan dan cara yang akan dilakukan oleh perusahaan
tersebut untuk menjalankan bisnis yang dimaksud.

Di bagian tengah hierarki, pengambilan keputusan dilakukan di
tingkatan bisnis dengan strategi yang dinamakan sebagai strategi
kompetitif atau strategi SBU (Strategic Business Unit). Pada dasarnya,
strategi SBU berkaitan dengan persaingan produk di pasar. Manajer
yang terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkatan ini disebut
sebagai manajer bisnis dan korporasi. Manajer tersebut akan
mentranlasikan rumusan arah, serta visi, misi dan tujuan di tingkat
korporasi ke dalam bentuk sasaran dan strategi konkret di setiap unit
bisnis. Strategi kompetitif harus mampu menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut.
a. Dimana perusahaan akan bersaing? (Di pasar mana dan di segmen

mana perusahaan akan berfokus?)
b. Produk apa yang akan ditawarkan oleh perusahaan di tengah

persaingan yang terjadi di dalam pasar yang dimaksud?
c. Bagaimana perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif di

pasar yang dimaksud?
Perusahaan yang tidak memiliki jawaban atas ketiga pertanyaan di atas
berarti tidak dilengkapi oleh strategi kompetitif yang jelas dan matang.

Di bagian bawah hierarki, pengambilan keputusan strategi di
lakukan di tingkatan fungsional. Strategi di tingkat fungsional ini
berhubungan dengan penginterpretasian peran dari fungsi ataupun
departemen dalam pengimplementasian strategi kompetitif, sehingga
setiap strategi fungsional itu sendiri akan diarahkan oleh strategi
kompetitif yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, setiap
strategi kompetitif akan ditranslasikan ke dalam bentuk strategi
pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan bidang-bidang
fungsional lainnya. Manajer yang melakukan pengambilan keputusan
di tingkat fungsional disebut sebagai manajer fungsional, seperti
manajer pemasaran, manajer produk dan sebagainya.

Gambar di bawah ini menunjukkan tiga tingkatan dalam
manajemen strategik, baik dengan SBU majemuk maupun tunggal.
Setiap tingkatan strategik memiliki tanggung jawab, ruang lingkup
operasi, jangka waktu strategi, dan ciri unik yang berbeda satu sama
lainnya.
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Gambar 9.1. Hierarki Strategi dengan
SBU Majemuk dan SBU Tunggal

9.2 Proses Manajemen Strategik
Suatu proses manajemen strategik mencakup lima tahapan yang

digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut.

Gambar 9.2. Proses Manajemen Strategik

a. Analisis Lingkungan
Hal pertama yang harus dilakukan oleh pimpinan adalah

mengidentifikasi peluang (opportunity) dan ancaman (Threats) yang
dihadapinya. Dalam menganalisis lingkungan usaha, perlu
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diidentifikasi variabel-variabel pokok yang memberikan dampak
terhadap kinerja perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan akan
menganalisis beberapa variabel yang relevan dalam jumlah terbatas,
bukan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (infinite).

Dua komponen pokok dalam analisis lingkungan ialah
lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal perusahaan
mencakup lingkungan umum, lingkungan industri dan lingkungan
operasional. Adapun lingkungan internal perusahaan mencakup sumber
daya, kemampuan dan kompetensi inti. Analisis lingkungan dapat turut
membantu perusahaan dalam menyusun strategi bisnis yang dapat
mengantisipasi lingkungan bisnis yang dimaksud.

b. Misi dan Tujuan Perusahaan
Misi merupakan suatu tujuan khas yang membedakan suatu

perusahaan dari perusahaan lainnya dan mengidentifikasi cakupan
operasi dari perusahaan itu sendiri. Misi biasanya menguraikan
karakteristik produk, pasar dan teknologi perusahaan. Dengan misi,
perusahaan mampu mengoptimalisasi seluruh potensinya untuk
mencapai tujuan yang dikehendakinya secara efektif dan efisien.

Tujuan perusahaan juga sama pentingnya dengan misi
perusahaan. Tujuan ialah hal yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan
yang kemudian dijadikan sebagai landasan perusahaan tersebut dalam
menyusun kebijakan, arah dan strategi agar dapat mewujudkan
pencapaiannya. Sama halnya dengan misi, tujuan juga harus
dirumuskan secara jelas.

Menurut King dan Cleland (1968), misi diperlukan untuk
alasan-alasan berikut.
1) Memastikan kesamaan tujuan di antara manajemen puncak dan lini,

serta anggota organisasi.
2) Menjadikannya sebagai landasan dalam mendorong

pengoptimalisasian sumber daya organisasi secara efektif dan
efisien.

3) Menyusun dan mengembangkan landasan ataupun standar alokasi
sumber daya organisasi.

4) Menetapkan warna umum iklim dari suatu organisasi, misalnya
mengenai kegiatan operasi terkait bisnis yang bersangkutan.

5) Menjadi titik fokus bagi orang-orang yang menyetujui tujuan dan
arah organisasi serta menghalangi orang-orang yang tidak
menyetujuinya agar tidak lagi melibatkan dirinya dalam berbagai
kegiatan organisasi.
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6) Mempermudah pentranslasian tujuan dan sasaran ke dalam bentuk
struktur kerja yang meliputi penentuan tugas bagi setiap elemen
organisasi.

7) Menegaskan tujuan organisasi secara umum dan perwujudannya ke
dalam bentuk tujuan yang spesifik sehingga biaya, waktu dan
kinerja dapat ditetapkan dan dikendalikan.

Perumusan misi memiliki komponen utama berupa spesifikasi
sebagai berikut.
1) Produk

Misi organisasi harus mencerminkan produk yang dihasilkannya
agar konsumen dapat mengetahuinya.

2) Pasar
Misi organisasi juga harus mencerminkan pasar yang disasarnya
untuk menawarkan produk agar organisasi dapat berfokus pada
pasar sasarannya saja.

3) Teknologi
Informasi ini mencakup material, mesin, peralatan, proses dan
teknik yang digunakan oleh suatu organisasi yang juga
mencerminkan keunggulannya.

Komponen lain yang relevan untuk diinformasikan juga perlu
dipertimbangkan sebagai komponen tambahan yang mencakup kualitas
dan pelanggan. Organisasi dapat menyatakan kualitas sebagai tugas
utamanya dan pelanggan sebagai prioritasnya. Informasi tersebut dapat
memenuhi ekspektasi konsumen terhadap organisasi yang mampu
memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan baik.

Gambar 9.3. Komponen dalam Misi
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Suatu misi akan dapat dicapai jika secara spesifik diuraikan ke
dalam bentuk pernyataan tujuan. Oleh karena itu, suatu organisasi perlu
menetapkan misinya sebelum menetapkan tujuan, sehingga kegiatan
lainnya baru dapat dijalankan setelah penetapan misi.

c. Perumusan Strategi
Agar mampu memiliki daya saing strategis dan mendapatkan

laba yang tinggi, perusahaan perlu menganalisis lingkungan
eksternalnya, mengidentifikasi peluang dan tantangan di dalamnya,
menentukan kompetensi inti dari sumber daya dan kemampuan yang
dimilikinya, serta menetapkan strategi yang tepat baginya (strategic
formulation). Strategi merupakan sekelompok tindakan terkoordinasi
dan terintegrasi yang dijalankan untuk memberdayakan kompetensi inti
dan memperoleh keunggulan bersaing.

d. Penerapan Strategi
Penerapan strategi merupakan suatu tindakan mengelola

beragam sumber daya organisasi serta mengarahkan dan
mengendalikan pemanfaatannya melalui beberapa strategi tertentu yang
telah ditetapkan. Kesuksesan penerapan strategi akan ditentukan oleh
kemampuan dan keterampilan manajer yang bersangkutan

Dalam menerapkan strategi, manajer memiliki tanggung jawab
utama sebagai berikut.
1) Melakukan pembagian tugas dan urutan kegiatan dalam

pelaksanaan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan.
2) Menentukan penanggung jawab dari setiap tugas, langkah yang

harus dijalankan dan keputusan yang harus ditetapkan.
3) Menetapkan struktur pokok dari organisasi dimana strategi akan

diimplementasikan, misalnya departemen fungsional atau divisi
produk yang didesentralisasikan.

4) Menentukan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan strategi
dan kebijakan serta menjamin ketersediaan sumber daya tersebut.

5) Menetapkan berbagai prestasi yang perlu dicapai oleh organisasi
dan individu di dalamnya serta waktu harus diselesaikannya
beberapa kegiatan khusus.

6) Menentukan motivasi yang akan dipergunakan.
7) Menganalisis hubungan antar-orang, unit organisasi, dan kegiatan

dalam unit tersebut yang perlu dikoordinasikan serta menentukan
sistem yang tepat untuk membangun koordinasi.

8) Menjamin keikutsertaan dalam perumusan, pengoperasian sistem
dan pengimplementasian.



115

9) Mengembangkan sistem informasi yang dapat menjamin ketepatan
pengukuran prestasi berdasarkan standar-standar tertentu sehingga
memungkinkan dilakukannya berbagai tindakan korektif yang
diperlukan.

10) Mengembangkan pelatihan untuk meningkatkan berbagai
keterampilan terkait pengimplementasian strategi.

11) Memastikan efektivitas kepemimpinan manajemen dalam
memotivasi dan mengarahkan organisasi terkait
pengimplementasian strategi dan kebijakan demi tercapainya tujuan
organisasi secara efektif dan efisien.

e. Pengevaluasian dan Pengendalian
Pengevaluasian merupakan tahapan dimana manajer berupaya

memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dapat dijalankan
secara tepat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengevaluasian
strategi ialah proses pembandingan hasil dari pengimplementasian
strategi dengan tingkat ketercapaian tujuannya.

Pada umumnya, evaluasi meliputi hal-hal berikut.
1) Penetapan sasaran prestasi kerja, standar, batas toleransi tujuan,

strategi, dan rencana pelaksanaan.
2) Pengukuran ketercapaian tujuan dan sasaran pada waktu tertentu

yang telah ditentukan. Apabila ketercapaian tujuan dan sasaran
masih berada di luar batas toleransi yang telah ditetapkan, maka
perlu diambil tindakan korektif.

3) Menganalisis deviasi dari batas toleransi.
4) Memodifikasi strategi jika diperlukan.

Pengendalian strategik merupakan suatu tindakan
mengendalikan strategi yang diimplementasikan, mengidentifikasi
masalah ataupun perubahan yang timbul, dan melakukan penyesuaian
jika diperlukan. Pengendalian strategi itu sendiri memiliki empat jenis
utama, yakni pengendalian asumsi, pengendalian implementasi,
pengawasan strategi, dan pengendalian peringatan khusus.

9.3 Tujuan Organisasi
William F. Glueck (1997) mendefinisikan tujuan sebagai hasil

akhir yang dicari ataupun dicapai oleh organisasi dengan kemampuan
dan berbagai aktivitasnya. Menurut Philip Kotler dan Paul N. Bloom
(1997), tujuan merupakan suatu sasaran organisasi yang dibuat spesifik
dalam kaitannya dengan waktu dan penanggung jawabnya. Adapun
Sukanto Reksohadiprojo (1983) mengartikan tujuan sebagai suatu hal
yang ingin dicapai.
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut tujuan organisasi dapat
disimpulkan sebagai segala sesuatu yang ingin dicapai oleh suatu
organisasi dengan mengoptimalisasikan seluruh sumber daya dan
kemampuan yang dimilikinya. Definisi tujuan organisasi seringkali
menimbulkan ambiguitas dengan definisi misi, kebijakan, strategi dan
taktik, padahal istilah-istilah tersebut memiliki definisi yang berbeda
satu sama lainnya. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh
organisasi, strategi merupakan rencana luas mendasar organisasi dalam
rangka mencapai tujuannya, sementara taktik merupakan sarana
operasionalisasi atau pengimplementasian strategi.

Tujuan organisasi berfungsi sebagai landasan operasionalisasi
dari setiap kegiatan organisasi serta tolok ukur bagi penilaian
kesuksesan organisasi. Adapun penetapan tujuan itu sendiri memiliki
manfaat sebagai berikut.
a. Membantu memperlihatkan eksistensi organisasi di mata

konsumen, pemerintah dan stakeholders lainnya.
b. Membantu pengkoordinasian dan penyusunan keputusan.
c. Membantu penilaian kesuksesan organisasi.
d. Memisahkan proses perumusan dan pengimplementasian strategi

organisasi.
e. Mendorong pelaksana untuk berupaya demi tercapainya tujuan.

9.4 Faktor yang Mempengaruhi Perumusan Tujuan
Perumusan tujuan biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor

berikut.
a. Tujuan sebelumnya

Tingkat keberhasilan dari tujuan sebelumnya dapat
dipertimbangkan dalam menentukan tujuan organisasi di masa
mendatang.

b. Sumber ekonomi
Semakin besar sumber ekonomi suatu organisasi, maka akan
semakin bebas organisasi tersebut dalam menentukan tujuannya
jika dibandingkan dengan organisasi kecil yang cenderung
bergantung pada lingkungan luar.

c. Sistem penilaian eksekutif puncak
Salah satu kesulitan dalam penentuan arah organisasi adalah
pemahaman dampak perubahan strategi bisnis terhadap nilai-nilai
dasar manajemen puncak, dan pemahaman hubungan baru dengan
berbagai pihak yang berkepentingan.

d. Kekuatan lingkungan
Lingkungan yang dimaksud antara lain stockholders, organisasi
karyawan, pemasok, pesaing, pemerintah, dan sebagainya.
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9.5 Jenis Jenis Tujuan Organisasi
Jenis-jenis tujuan organisasi antara lain sebagai berikut.

a. Profitabilitas
Kemampuan semua organisasi untuk beroperasi dalam jangka

panjang bergantung pada perencanaan tingkat laba yang layak.
Perusahaan yang dimanajemi dengan baik mempunyai sasaran laba
tertentu, biasanya dunyatakan dalam bentuk laba perlembar saham
(Earning Per Share) atau laba atas saham. Organisasi yang
mempunyai pertumbuhan profitabilitas yang baik akan semakin
mudah menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, baik eksternal
maupun internal.

b. Produktivitas
Para manajer terus menerus berusaha meningkatkan

produktivitas sistem mereka. Organisasi yang dapat meningkatkan
hubungan masukan-keluaran biasanya meningkatkan profitabilitas.
Jadi, organisasi hampir selalu merumuskan sasaran untuk
produktivitas. Tujuan produktivitas yang umum digunakan adalah
jumlah produk yang dihasilkan atau jumlah layanan yang diberikan
per unit masukan. Tetapi, ada kalanya produktivitas dinyatakan
dalam bentuk penurunan biaya yang diharapkan. Sebagai contoh,
tujuan ditetapkan untuk mengurangi julah produk rusak, untuk
mengurangi jumlah keluhan konsumen, atau untuk menekan jam
lembur.

c. Posisi Bersaing
Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah dominasi

relatif di pasar. Organisasi yang besar biasanya menetapkan suatu
tujuan yang menyangkut posisi bersaingnya, seringkali dengan
menggunakan penjualan total atau bagian pasar sebagai ukuran
posisi bersaing. Suatu tujuan yang menyangkut posisi bersaing
mungkin menunjukkan prioritas jangka panjang organisasi.
Misalnya, organisasi menetapkan tujuan dua tahun yang akan
datang menempati posisi ketiga dalam pasar sejenis.

d. Pengembangan Karyawan
Para manajer yakin bahwa produktivitas terkait dengan loyalitas

karyawan dan dengan perhatian manajemen terhadap kesejahteraan
karyawan. Oleh karena itu, organisasi menetapkan tujuan untuk
meningkatkan hubungan dengan karyawan. Beberapa hasil dari
tujuan seperti ini adalah program keselamatan kerja, keterlibatan
karyawan dalam pengambilan keputusan, dan sense of belonging
karyawan terhadap organisasi.



118

e. Kepemimpinan Teknologi
Organisasi harus memutuskan apakah akan memimpin atau

mengikuti pasar. Jika organisasi ingin memimpin pasar, maka
organisasi harus melakukan perubahan dan inovasi produk dan ini
memerlukan dukungan teknologi. Jika produk harus diubah atau
dimodifikasi maka organisasi mutlak harus mengembangkan
teknologinya, dan jika organisasi masih tetap menginginkan pasar
maka organisasi harus mempunyai kemampuan menyesuaikan
dengan teknologi barunya. Teknologi yang lebih baru umumnya
akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Di
samping itu, teknologi baru juga mampu meningkatkan kualitas
produk.

f. Tanggung Jawab Sosial
Dalam hal ini, organisasi menyadari tanggung jawabnya

terhadap publik dan konsumennya. Organisasi tersebut tidak akan
sekedar menjalankan upaya pengembangan reputasi produk, tetapi
juga menjalankan upaya pertanggungjawaban sosial sesuai tuntutan
pemerintah dan lingkungan atau bahkan lebih daripada itu.
Misalnya, suatu perusahaan menetapkan tujuan yang bunyinya ialah
untuk menyediakan dana bagi berbagai kegiatan sosial dan
pendidikan.

9.6 Management by Objective (MBO)
MBO ialah suatu metode penetapan tujuan secara partisipatif

yang pertama kali dipopulerkan oleh Peter F. Drucker (1983). Tahapan
dalam MBO terdiri dari penetapan tujuan, pelaksanaan, dan
pengevaluasian. MBO bertujuan untuk mendorong keterlibatan
bawahan serta memperjelas dan menyampaikan tujuan serta hasil yang
diekspektasikan untuk mencapainya. Pada dasarnya, MBO menekankan
pentingnya peran tujuan dalam suatu perencanaan yang efektif.

Prosedur pelaksanaan MBO di suatu organisasi ataupun unit
dapat berbeda dengan penerapannya di organisasi ataupun unit lainnya.
Akan tetapi, pada umumnya, setiap MBO terdiri dari unsur penetapan
sasaran, keterlibatan bawahan dalam penetapannya serta feedback dan
evaluasi.

Terdapat tiga pedoman pelaksanaan MBO, yaitu sebagai
berikut.
a. Atasan dan bawahan bertemu untuk membahas sasaran yang akan

berkontribusi secara menyeluruh terhadap tujuan.
b. Atasan dan bawahan secara bersama menetapkan sasaran bagi

bawahan.
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c. Atasan dan bawahan bertemu untuk mengevaluasi perkembangan
bawahan dalam pencapaian sasaran.

MBO diawali oleh asumsi terhadap manusia. Menurut teori X
dan Y yang dikemukakan oleh McGregor, manusia memiliki dua jenis
karakteristik, yaitu X dan Y. Manusia dengan karakteristik X
diasumsikan tidak menyukai pekerjaan, sehingga harus dipaksa untuk
bekerja, sebaliknya manusia dengan karakteristik Y diasumsikan suka
bekerja dan berkeinginan untuk mencapai sesuatu, sehingga dapat
mendorong dan mengarahkan dirinya sendiri. MBO itu sendiri diawali
oleh asumsi bahwa manusia berkarakteristik Y. Dalam hal ini, MBO
ditujukan untuk mengoptimalisasi karakteristik tersebut dengan
menyediakan lingkungan yang suportif.

MBO mempunyai beraneka ragam program. Metode dan
pendekatan yang dipergunakan dalam programnya pun saling berbeda.
Proses MBO itu sendiri diawali oleh tujuan dan rencana organisasi
yang mendasari manajer untuk bertemu dengan bawahannya dalam
rangka mendiskusikan tujuan dan rencana yang lebih spesifik bagi
bawahannya. Diskusi tersebut terdiri dari serangkaian tahap.

Pertama, manajer menginformasikan tujuan dan rencana
organisasi kepada bawahannya. Kemudian manajer dan bawahan
bertemu untuk secara bersama menetapkan tujuan yang harus dicapai
dan rencana yang harus dijalankan oleh bawahan dalam rangka
berkontribusi bagi pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana
organisasi. Tujuan dan rencana tersebut haruslah jelas, dengan
kuantifikasi tertentu agar bisa diverifikasi. Dalam pertemuan terkait
penetapan tujuan dan rencana tersebut, manajer bisa memberi
konsultasi bagi bawahannya agar mampu merumuskan tujuan yang
menantang, tetapi realistis. Bawahan kemudian mengalokasikan
sumber daya untuk pengimplementasian rencana bagi upaya
pencapaian tujuannya. Di tahap ini, kunci utamanya ialah partisipasi
pada penetapan tujuan dan komunikasi di antara manajer dan bawahan.

Pasca penetapan tujuan, individu memiliki keleluasaan dalam
memilih peralatan bagi upaya pencapaian tujuan. Dalam batasan
normal kebijakan organisasi, manajer bebas dalam mengembangkan
dan mengimplementasikan berbagai program pencapaian tujuannya
dengan tidak dicampuri secara langsung oleh atasannya. Di akhir
periode, akan dilakukan review dan pengevaluasian berkala untuk
selanjutnya di-forward ke pertemuan MBO di periode selanjutnya.
Review berkala sebaiknya dilakukan sebelum akhir periode. Misalnya,
suatu program berperiode satu tahun, maka bisa dilakukan review
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secara kuartalan. Apabila ditemukan penyimpangan, maka perlu segera
dianalisis untuk kemudian direvisi.

MBO bukanlah satu-satunya cara untuk melakukan suatu
perencanaan, motivasi dan pengawasan pada suatu organisasi.
Pengimplementasian MBO itu sendiri sering menghadapi berbagai
kesulitan, sehingga terkadang diperlukan waktu proses yang cukup
lama. Meski demikian, banyak organisasi yang masih menggunakan
pendekatan MBO karena kegunaannya dalam mekanisme penetapan
tujuan dan pengevaluasian manajerial, serta pengintegrasian tujuan dari
setiap individu di dalam suatu organisasi. Manfaat paling utama dari
MBO ialah mendorong/memotivasi karyawan.

Demi keberhasilan pelaksanaan MBO, perlu diperhatikan hal-
hal berikut.
a. Penetapan Tujuan Puncak

Program MBO yang efektif dimulai dari manajemen puncak.
Tujuan yang ingin dicapai harus dinyatakan dengan jelas dan dapat
diukur sehingga bawahan dapat mengerti tujuan tersebut dan dapat
mengerti apa yang diharapkan darinya. Manajer dan bawahan harus
bekerja sama mensinkronkan rencana bawahan dengan rencana
serta tujuan manajemen puncak. Organisasi dalam hal ini harus
melatih para manajer dengan keterampilan-keterampilan penetapan
tujuan yang berguna dan terukur, serta mengkomunikasikan secara
efektif.

b. Komitmen Manajemen Puncak
Suksesnya MBO memerlukan komitmen manajemen yang

tinggi khususnya komitmen dari manajemen puncak. Para manajer
sering dihadapkan pada berkurangnya kepercayaan dari para
karyawan. Kondisi ini dimungkinkan manakala manajer puncak
tidak mampu menjaga sistem organisasi agar tetap hidup dan
berfungsi sepenuhnya.

c. Partisipasi
Kesadaran manajer terhadap partisipasi bawahannya dalam

penetapan tujuan dapat mengimplikasikan realokasi kekuasaan.
Manajer menjadi tidak otokratis dalam suatu proses penetapan
tujuan, bahkan justru mendorong penuh keikutsertaan bawahannya.
Manajer harus bersedia untuk melepas fungsi pengawasan langsung
terhadap bawahannya dan sebaliknya mendorong mereka untuk
berperan aktif dalam penetapan tujuannya sendiri beserta
serangkaian upaya pencapaiannya.

d. Review Prestasi
Hasil yang sudah dicapai perlu ditinjau ulang guna memberikan

feedback berupa input perbaikan.



121

e. Komunikasi
Manajer dan bawahan berkomunikasi secara intensif dalam suatu

proses penetapan tujuan. Manajer biasanya menyampaikan tujuan
dari manajemen puncak, sedangkan bawahan biasanya
mendiskusikan hal yang perlu dikontribusikan demi ketercapaian
tujuan tersebut.

Beberapa keunggulan dari program MBO, antara lain sebagai
berikut.
a. Membuat proses evaluasi menjadi lebih dapat disamakan melalui

fokus ke tujuan tertentu. Hal ini memungkinkan bawahan untuk
mengetahui kualitas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tujuan
organisasi.

b. Menciptakan komunikasi yang lebih baik di antara manajer dan
bawahan.

c. Meningkatkan konsentrasi perhatian individu terhadap tujuan
organisasi.

d. Memperjelas berbagai kegiatan yang perlu dilakukan oleh individu
dalam organisasi.

e. Berkontribusi dalam perencanaan melalui peran manajer dalam
penetapan tujuan dan sasaran.

MBO tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi
individu di dalam organisasi tersebut. MBO akan meningkatkan rasa
keterlibatan individu tersebut dan tingkat pemahamannya terhadap
tujuan organisasi, termasuk pemahaman mengenai bagaimana mereka
dievaluasi, yakni tidak didasari oleh berbagai hal personal ataupun
prasangka pimpinan, tetapi oleh cara mereka dalam mengupayakan
tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan oleh mereka sendiri. Intinya,
MBO membimbing bawahan untuk lebih mempertanggungjawabkan
pekerjaannya.

Selain kekuatan, MBO juga mempunyai kelemahan berikut.
a. Kelemahan internal dari MBO, yakni mencakup penggunaan waktu

dan tenaga yang cukup banyak yang diperlukan dalam proses MBO,
pekerjaaan administratif yang banyak, dan kemampuan
mempelajari MBO agar dapat menjadi teknik yang efektif.

b. Kelemahan eksternal dari MBO, yakni kelemahan yang secara teori
bisa dihilangkan, dan mencakup hal-hal sebagai berikut.
1) Perubahan dalam organisasi

Kelemahan ini diakibatkan oleh struktur yang tidak suportif,
sehingga perlu dihilangka agar mencapai MBO dapat berjalan
efektif. Manajemen juga harus mendukung proses perubahan
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tersebut. Ketidakmampuan manajemen untuk melakukan
perubahan akan membuat MBO tidak efektif.

2) Gaya manajemen
Pendekatan yang otoriter dari seorang manajer tidak akan
mendukung terlaksananya MBO secara efektif. Manajer yang
memiliki gaya seperti itu perlu dilatih kembali agar gaya
kepemimpinan lebih sesuai dengan MBO.

3) Dukungan manajemen puncak
Kelemahan ini tampak ketika bawahan tidak memperoleh
dukungan penuh dari manajemen puncak dalam pelaksanaan
MBO, otonomi yang kurang, dan sumber daya yang kurang dari
manajemen puncak.

4) Sulitnya koordinasi dan tujuan
Penetapan tujuan yang cukup menantang tetapi realistis bukan
merupakan pekerjaan yang mudah. Permasalahan akan selalu
muncul dalam penetapan tujuan yang dapat diukur. Kesulitan
lain adalah menyeimbangkan antara tujuan individu dan tujuan
organisasi. Kesulitan ini menyebabkan MBO berjalan tidak
efektif.

5) Tidak memadainya kompensasi
Setiap prestasi karyawan harus dikompensasi secara memadai.
Tetapi manajer sering kali menetapkan tujuan yang rendah atau
mudah dicapai dan tidak menantang dengan maksud agar target
yang ditetapkan dapat dicapai dengan mudah. Cara seperti ini
tentunya tidak akan mendukung MBO yang efektif.

6) Keterampilan hubungan manusiawi
Proses penetapan tujuan dan peninjauan ulang bersama di antara
manajer dan bawahan membutuhkan keterampilan tinggi dalam
hubungan interpersonal. Demi memastikan bahwa manajer
berpengalaman dan berkemampuan dalam menjalin hubungan
interpersonal, perlu dilakukan wawancara, pelatihan, ataupun
pembimbingan.

7) Kurangnya kerja sama antarbagian
Setiap bagian organisasi merupakan satu kesatuan terikat,
dimana kerberhasilan bagian yang satu akan dicapai berkat
dukungan dari bagian lainnya. Sebaliknya, satu bagian bisa
menjadi terhambat pencapaian prestasinya jika tidak didukung
oleh bagian lainnya sesuai dengan yang diekspektasikan.

Berikut ini digambarkan bagaimana proses MBO berjalan.
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Gambar 9.4. Proses MBO
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks di atas.
1. Gambarkan suatu proses manajemen strategik dan berilah

penjelasan secukupnya!
2. Uraikan visi, misi dan tujuan dengan dilengkapi contoh agar jelas

perbedaannya!
3. Jelaskan jenis-jenis tujuan yang saudara ketahui!
4. Apakah yang dimaksud dengan Management by Objective itu?
5. Apakah yang dimaksud dengan Management by Exception?

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Manajemen Strategik” dalam bentuk power
point!

2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah
manajemen strategik!

3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB X
PENGORGANISASIAN

10.1 Pengertian Oraganisasi
Pengertian organisasi dapat dibagi menjadi dua. Pengertian

yang pertama menandakan lembaga ataupun kelompok fungsional,
seperti organisasi perusahaan. Pengertian yang kedua ialah terkait
pengorganisasian, yakni serangkaian proses penyusunan struktur
organisasi sesuai tujuan dari organisasi itu sendiri.

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua yang
dijalankan berdasarkan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya.
Setelah menyusun rencana, manajer bertugas mengatur berbagai
sumber daya sesuai tujuan. Dalam pengorganisasian, ditetapkan
individu yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap setiap
kegiatan pengelolaan sumber daya, serta individu yang akan secara
langsung menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya
tersebut dalam upaya pencapaian tujuan.

Terry (1980) mengartikan pengorganisasian sebagai suatu
tindakan yang mengusahakan hubungan tingkah laku yang efektif
antar-orang sehingga memungkinkan mereka untuk bekerjasama secara
efisien dan mencapai kepuasan pribadi terkait pelaksanaan tugas di
situasi lingkungan tertentu demi ketercapaian tujuan. Sedangkan Stoner
(1996) menyebutkan bahwa pengorganisasian adalah cara dalam
mengatur dan mengalokasikan pekerjaan di antara anggota organisasi
demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien. William H. Newman
(2000) mengartikan pengorganisasian adalah pengelompokaan aktivitas
yang diperlukan untuk merealisir rencana-rencana kedalam unit-unit
administratif dan menentukan hubungan antara para eksekutif dan para
pekerja dalam unit tersebut. Kemudian Hodgett (2001) menyebutkan
bahwa pengorganisasian adalah suatu proses dimana seluruh individu
dan sumber-sumber dari suatu perusahaan bekerjasama untuk mencapai
tujuan. Sementara itu Daft (2003) mendefinisikan pengorganisasian
sebagai pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan
strategis. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui pembagian kerja ke
dalam berbagai departemen, jabatan, garis wewenang, dan mekanisme
pengkoordinasian tugas.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses
pengorganisasian mengandung hal-hal berikut.
a. Mengetahui tujuan.
b. Mengetahui kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
c. Mengemukakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai

tujuan serta mengelompokkan kegiatan berdasarkan tujuan.
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d. Kelompok kegiatan ini merupakan dasar dalam penentuan bagian-
bagian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

e. Menjamin adanya keseimbangan kegiatan-kegiatan dari bagian-
bagian/kelompok, baik secara horizontal ataupun vertikal melalui
koordinasi.

Organisasi merupakan sekelompok individu dengan tujuan
tertentu. Menurut Chester I. Barnard (1938), organisasi merupakan
suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih. Berdasarkan kedua definisi tersebut, organisasi ialah badan dan
wadah bagi sekelompok orang untuk saling bekerja sama demi
ketercapaian tujuan tertentu. Organisasi juga dapat diartikan sebagai
suatu struktur dan sistem kerja sama yang didasarkan pada aturan dan
penguraian berbagai fungsi pekerjaan. Secara dinamis, organisasi
merupakan alat, tetapi secara statis, organisasi merupakan wadah.

Organisasi juga bisa didefinisikan sebagai kelompok orang yang
berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasi tujuan bersama.
Berdasarkan definisi itu, organisasi setidaknya memiliki tiga elemen
yang saling terkait. Elemen pertamanya ialah adanya sekelompok orang
yang secara sadar mengikatkan dirinya dengan sekumpulan norma,
peraturan dan kebijakan terformulasi untuk kemudian diterima, ditaati
dan dijalankan secara bertanggung jawab. Elemen keduanya ialah
adanya interaksi dan kerja sama di antara sekelompok orang tersebut.
Elemen ketiganya ialah adanya tujuan bersama yang ingin direalisasi
oleh sekelompok orang tersebut dan mendasari setiap interaksi, kerja
sama dan kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok orang tersebut.
Tujuan bersama tersebut diformulasi bersama oleh sekumpulan orang
yang terikat di dalamnya. Tujuan itu sendiri dapat berjangka pendek
ataupun panjang, serta bersifat rutin ataupun berkala.

Struktur organisasi itu sendiri merupakan manifestasi (bentuk
nyata) organisasi dari semua orang yang diberi tugas dan tanggung
jawab atas setiap kegiatan yang pada intinya menggambarkan
hubungan di antara berbagai fungsi otoritas dan tanggung jawab.

10.2 Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan suatu sistem kerja pelaporan

dan komunikasi dari berbagai tugas yang saling mengaitkan pekerjaan
individual dengan pekerjaan berkelompok. Struktur organisasi
menggambarkan alokasi kerja melalui berbagai divisi beserta alur
koordinasi hasil kerjanya yang intinya ditujukan bagi pencapaian
sasaran organisasi yang bersangkutan.
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Faktor penentu rancangan struktur organisasi antara lain sebagai
berikut.
a. Besar kecilnya organisasi

Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan
kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin
besar ukuran organisasi, maka struktur organisasi akan semakin
kompleks, demikian juga sebaliknya.

b. Strategi Organisasi
Hasil penelitian terhadap perusahaan di Amerika membuktikan
adanya hubungan antara strategi dan struktur. Dalam hal ini,
struktur mengikuti strategi.

c. Teknologi
Teknologi yang dipergunakan dalam berproduksi akan turut
membedakan bentuk dari struktur organisasi. Perusahaan
berteknologi modern cenderung membutuhkan struktur yang
kompleks dibandingkan perusahaan berteknologi tradisional.

d. Karyawan
Kemampuan dan keterampilan karyawan juga akan mempengaruhi
bentuk dari struktur organisasi.

10.3 Pembagian Kerja
Pembagian kerja (division of labor) ialah penguraian tugas kerja

yang dipertanggungjawabkan oleh anggota organisasi dan tercermin
dari struktur organisasi yang dibuat. Tugas unit akan dipecah menjadi
pekerjaan yang lebih kecil ataupun dibagi di antara anggota unit
tersebut. Masalah pembagian pekerjaan biasanya mengenai seberapa
jauh suatu pekerjaan dispesialisasi, seberapa mampu organisasi dalam
membagi pekerjaan, serta seberapa mampu pekerja untuk memenuhi
tuntutan kerja yang terspesialisasi.

Dengan adanya spesialisasi kerja, semua pekerjaan tidak
dijalankan oleh satu individu, tetapi dipecah menjadi sekumpulan
langkah dimana setiap langkahnya akan dijalankan oleh individu yang
berbeda. Setiap individu akan dikhususkan untuk menjalankan kegiatan
tertentu dari satu pekerjaan yang utuh. Pada banyak organisasi, ada
tugas kerja yang menuntut tingginya keterampilan pekerja, sehingga
akan dikhususkan bagi pekerja terampil yang memenuhi kualifikasinya.
Adapun tugas kerja lainnya yang tidak membutuhkan keterampilan
tinggi terspesifikasi nantinya bisa dijalankan oleh pekerja
berketerampilan standar.

Spesialisasi pekerjaan akan menghasilkan manfaat sebagai
berikut.
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a. Pada pekerjaan dengan tugas yang sedikit, pelatihan bagi rekrutan
baru dapat diselenggarakan secara lebih mudah dengan biaya yang
lebih rendah, sehingga organisasi tidak kesulitan dalam mencari
pengganti dari karyawan yang diberhentikan ataupun dipindahkan.

b. Pekerjaan dengan sedikit tugas memungkinkan karyawan untuk
memperdalam keahliannya terkait tugas tersebut, sehingga kualitas
dari output yang dihasilkannya pun mungkin akan naik.

10.4 Departementalisasi
Selanjutnya struktur organisasi juga menunjukkan adanya

departementalisasi. Departementalisasi atau sering juga disebut sebagai
departementasi adalah kegiatan mengkombinasikan berbagai pekerjaan
individu dan mengelompokkannya menjadi satu kelompok pekerjaan
yang utuh. Departementalisasi ialah upaya membagi pekerjaan ke
dalam bidang-bidang kegiatan dan fungsional tertentu yang nantinya
memiliki spesifikasi, sifat dan batasan wewenang, serta sarana dan
prasarana tertentu.

Departementalisasi membatasi kekuasaan dan tanggung jawab
dari setiap departemen yang dibentuk sehingga mempermudah
karyawan dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan pembagian
kerja yang ditetapkan. Departementalisasi juga akan mempermudah
koordinasi karena setiap fungsi dan pekerjaan sudah dibagi secara jelas
tugas dan ruang lingkupnya.

Departementalisasi diklasifikasikan berdasarkan hal-hal berikut.
a. Departementalisasi Berdasarkan Wilayah

Departementalisasi ini adalah departementalisasi yang didasari
penentuan proporsi kekuasaan dan operasi daerah dengan membentuk
berbagai kelompok berdasarkan wilayah. Setiap Manajer bertanggung
jawab terhadap seluruh kegiatan operasional di suatu wilayah tertentu.

Departementalisasi ini memberi dasar pelatihan bagi tenaga
manajerial. Organisasi bisa menempatkan manajer di suatu daerah, lalu
menilai program dan progress-nya. Manajer yang ditempatkan secara
terkonsentrasi di daerah tertentu akan mampu melihat reaksi riil dari
pasar terhadap produk dari organisasinya di daerah tersebut.
Departementalisasi ini digambarkan sebagai berikut.



130

Gambar 10.1. Departementalisasi Berdasarkan Wilayah

b. Departementalisasi Berdasarkan Produksi
Departementalisasi ini adalah departementalisasi berdasarkan

jenis produk yang dihasilkan. Pada organisasi bisnis dengan beragam
produk, kegiatan dan tenaga kerjanya biasanya dikelompokkan
berdasarkan produk. Departementalisasi ini memberi peluang bagi
tenaga kerja untuk mengembangkan keahliannya dalam melakukan
riset, memproduksi dan mendistribusikan suatu lini produk. Gambarnya
dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 10.2. Departementalisasi Berdasarkan Produksi

c. Departementalisasi Berdasarkan Pelanggan
Departementalisasi ini adalah departementalisasi berdasarkan

jenis pelanggan perusahaan yang utamanya dipergunakan dalam
pengelompokan berbagai kegiatan penjualan ataupun pelayanan.
Departementalisasi ini dibutuhkan ketika suatu divisi menjual sebagian
besar ataupun seluruh produknya kepada pelanggan tertentu.
Gambarnya dapat dilihat di bawah ini.
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Gambar 10.3. Departementalisasi Berdasarkan Pelanggan

d. Departementalisasi Berdasarkan Fungsi
Departementalisasi ini mengelompokkan organisasi berdasarkan

bidang fungsi tertentu. Individu yang menjalankan fungsi yang sama
akan dikelompokkan bersama, misalnya fungsi pemasaran, produksi,
personalia dan keuangan. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 10.4. Departementalisasi Berdasarkan Fungsi

10.5 Koordinasi dan Rentang Kendali
Koordinasi ialah proses mempersatukan setiap bagian organisasi

demi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Tanpa koordinasi yang
efektif, setiap individu dan departemen tidak akan memiliki pedoman
yang utuh mengenai peranannya di dalam organisasi. Tujuan organisasi
juga tidak akan tercapai jika setiap individu dan departemen
memprioritaskan kepentingannya masing-masing.

Suatu pekerjaan yang bergantung pada pekerjaan lainnya akan
semakin membutuhkan koordinasi. Menurut James D. Thomson
(1967), ketergantungan antarsatuan organisasi itu sendiri memiliki tiga
macam, yakni sebagai berikut.
a. Pooled Interdependence (Ketergantungan yang Menyatu)

Ketergantungan semacam ini tidak membutuhkan interaksi.
Ketergantungan ini terjadi apabila satuan-satuan organisasi tidak
saling tergantung satu sama lainnya dalam melaksanakan kegiatan
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harian, akan tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan
yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Sebagai contoh,
organisasi dengan bentuk konglomerasi mempunyai divisi yang
berbeda satu sama lain dan tidak berkaitan.

b. Sequential Interdependence (Ketergantungan yang Berurutan)
Ketergantungan ini dicirikan oleh digunakannya output dari suatu
bagian sebagai input untuk bagian lainnya. Ketergantungan
antarbagian cenderung lebih kompleks daripada pooled
interdependence, tetapi pengaruhnya masih bergerak satu arah.

c. Reciprocal Interdependence (Ketergantungan Timbal balik)
Ketergantungan ini muncul ketika bagian yang satu dan bagian
lainnya saling mempengaruhi, sehingga timbul suatu give and take
antarsatuan di dalam organisasi.

Spesialisasi pekerjaan akan menaikkan kebutuhan atas
koordinasi. Menurut Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch (1967), ada
empat macam perbedaan sikap dan cara kerja individu dan departemen
di dalam organisasi yang nantinya akan menghambat pencapaian
koordinasi yang efektif. Perbedaaan tersebut antara lain sebagai
berikut.
a. Perbedaan Orientasi Waktu Antarbagian

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari orientasi waktu yang lebih
pendek yang dimiliki oleh bagian produksi dibandingkan dengan
bagian riset dan pengembangan yang memiliki orientasi waktu yang
lebih panjamg.

b. Tingkat Formalitas
Dibandingkan dengan bagian personalia, bagian produksi memiliki
prosedur yang jelas dan formal, dimana kualitas dan kuantitas
diawasi secara ketat. Proses evaluasi dan balas jasa juga dilakukan
dengan formal.

c. Perbedaan Tujuan
Setiap bagian organsiasi mempunyai tujuan yang berbeda.
Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan kepentingan.
Misalnya, bagian produksi cenderung menekankan efisiensi proses
produksi, sementara bagian pemasaran cenderung menekankan
variasi produk.

d. Gaya Interaksi
Kegiatan di bagian produksi membutuhkan komunikasi dan
pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya senantiasa berjalan
dengan lancar, sementara kegiatan di bagian penelitian dan
pengembangan cenderung mengedepankan kreativitas karena tidak
dikendalikan oleh waktu.
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Rentang kendali disini ialah jumlah karyawan yang secara
langsung melapor ke seorang manajer. Rentang kendali yang sempit
menunjukkan bahwa manajer hanya mengendalikan sedikit karyawan.
Sebaliknya, rentang kendali yang melebar menunjukkan bahwa
manajer mengendalikan banyak karyawan. Terkait ini, organisasi perlu
menganalisis efektivitas dari rentang kendali sempit dan lebar.

Jumlah potensial ialah hubungan yang mungkin terdapat di
antara seorang manajer dan bawahannya, serta dihitung dengan rumus
berikut.

R = N (2N/2 + N-1)
Dimana:

R = Jumlah hubungan
N = Jumlah karyawan yang dikomando seorang manajer

Contoh:
a. Apabila bawahan berjumlah tiga orang, maka jumlah hubungan

potensialnya ialah:
R = 3 (2.3/2 + 3-1)

3 (8/2 + 3-1)
18

b. Jika bawahan berjumlah lima orang, maka jumlah hubungan
potensialnya ialah:
R = 5 (2.5/2 + 5-1)

5 (32/2 + 5-1)
5 (20)
100

Perhitungan di atas mengasumsikan bahwa manajer menghadapi tiga
jenis hubungan berikut.
a. Hubungan tunggal langsung, yakni hubungan di antara manajer dan

bawahannya secara individual.
b. Hubungan kelompok langsung, yakni hubungan di antara manajer

dan masing-masing permutasi (perubahan urutan dari masing-
masing anggota) dari bawaha.

c. Hubungan silang, yakni hubungan dimana bawahan saling
berinteraksi.

10.6 Sentralisasi dan Desentralisasi
Sentralisasi ialah proses pengkonsentrasian wewenang dan

tanggung jawab pada manajemen puncak. Pada organisasi bersistem
sentralisasi, manajemen puncak cenderung tidak melibatkan karyawan
tingkat rendah dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, manajemen
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puncak pada organisasi bersistem desentralisasi cenderung melibatkan
karyawan tingkat rendah dalam pengambilan keputusannya atau bahkan
secara penuh memberi wewenang bagi karyawan tersebut untuk
mengambil keputusan.

Menurut Gibson, dkk. (1996), berikut ini ialah hubungan antara
sentralisasi dan empat rancangan keputusan organisasi.
a. Semakin tinggi spesialisasi, maka semakin besar sentralisasi karena

pekerjaan yang terspesialisasi cenderung tidak membutuhkan
keleluasaan wewenang.

b. Semakin sedikit pendelegasian wewenang, maka semakin besar
sentralisasi karena sentralisasi itu sendiri cenderung menekankan
pengkonsentrasian wewenang pada manajemen puncak, bukan
didelegasikan ke jenjang manajemen di bawahnya

c. Semakin banyak penggunaan departemen fungsional dan proses,
maka semakin besar sentralisasi karena penggunaan departemen
tersebut menuntut adanya pengkoordinasian atas kegiatan dari
setiap departemen kepada manajemen puncak selaku pemegang
wewenang.

d. Semakin luas rentang kendali, maka semakin berkurang sentralisasi
karena luas rentang kendali berkaitan dengan pekerjaan yang
cenderung tidak terspesialisasi dan sangat memerlukan kekuasaan
pengendalian.

Dalam praktiknya, desentralisasi dan sentralisasi merupakan
dua titik ekstrim. Manajer bisa memilih sejauh tingkat mana
desentralisasi bisa dijalankan. Seberapa jauh tingkat desentralisasi juga
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Mamduh M. Hanafi (1997),
tingkat desentralisasi suatu organisasi dipengaruhi oleh tiga faktor
utama, yakni ukuran organisasi, lingkungan, dan karakteristik lainnya,
seperti preferensi manajemen, biaya keputusan, budaya, dan
kemampuan karyawan.

10.7 Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi
Hubungan fungsional dan nonfungsional pada organisasi bisa

dilihat dari hubungan kerja yang terbentuk serta hubungan lalu lintas
hak, wewenang dan tanggung jawab. Dalam hal ini, hubungan kerja
tersebut bisa diamati dari struktur organisasi yang bentuknya akan
dijelaskan dalam uraian berikut.
a. Struktur Organisasi Garis

Struktur organisasi ini biasanya dipergunakan oleh perusahaan
kecil dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan terhadap pengambilan
keputusan dan tindakan secara cepat. Garis disini antara lain garis ke
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atas dan ke bawah, bukan ke samping. Garis ke atas merupakan jalur
pelaporan dan pertanggung jawaban kerja, sedangkan garis ke bawah
merupakan jalur pendelegasian tugas dan wewenang, sehingga fungsi
unit/individu di bawah ialah mempertanggungjawabkan pekerjaannya
secara langsung kepada atasan yang satu jenjang lebih tinggi darinya.

Gambar 10.5. Struktur Organisasi Garis

Karakteristik struktur organisasi garis antara lain sebagai
berikut.
1) Dipergunakan oleh organisasi berukuran kecil dan sederhana.
2) Tenaga kerja saling mengenal karena jumlahnya yang relatif

sedikit.
3) Rendahnya spesialisasi kerja.
4) Dipergunakan oleh organisasi yang memerlukan pengambilan

keputusan secara cepat.

Kelebihan struktur organisasi ini antara lain sebagai berikut.
1) Kegiatan dan pekerjaan dilakukan di bawah satu komando.
2) Keputusan bisa diambil secara lebih cepat
3) Tingginya solidaritas antarkaryawan.

Adapun kekurangannya antara lain sebagai berikut.
1) Tingginya dependensi karyawan terhadap pimpinan, sehingga jika

pemimpin berhalangan, maka organisasi dapat mengalami
kemacetan.

2) Berpotensi membentuk sifat otokratis pimpinan.
3) Mekanisme kepemimpinan di struktur ini relatif kurang memberi

peluang bagi karyawan untuk berkembang.
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b. Struktur Organisasi Fungsional
Struktur organisasi fungsional menggambarkan pembagian tugas

dan wewenang berdasarkan fungsi pekerjaan. Pembagian fungsi
tersebut dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan ruang lingkup
pekerjaan.

Gambar 10.6. Struktur Organisasi Fungsional

Kelebihan strukur organisasi fungsional antara lain sebagai
berikut.
1) Lebih jelasnya pengelolaan tugas.
2) Spesialisasi karyawan bisa lebih ditingkatkan.
3) Pembagian bidang tugas memungkinkannya untuk dijabat oleh para

ahli.

Adapun kekurangannya antara lain sebagai berikut.
1) Sulitnya pelaksanaan tour of duty karena adanya spesialisasi

pekerjaan.
2) Lebih sulitnya pelaksanaan koordinasi karena setiap karyawan

cenderung memprioritaskan spesialisasinya sendiri.

c. Struktur Organisasi Garis dan Staf
Struktur organisasi ini hampir sama dengan struktur organisasi

garis. Hanya saja di dalamnya ada staf ahli yang berfungsi memberi
konsultasi terkait kebijakan dan/atau langkah tertentu ataupun staf ahli
yang berfungsi membantu pimpinan manajerial perusahaan.
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Gambar 10.7. Struktur Organisasi Garis dan Staf
Kelebihan struktur organisasi ini antara lain sebagai berikut.

1) Dengan adanya staf ahli, keputusan yang diambil bisa menjadi lebih
baik.

2) Penempatan karyawan bisa dilakukan secara lebih cepat.
3) Bisa diterapkan pada organisasi berukuran relatif besar.

Adapun kekurangannya antara lain sebagai berikut.
1) Solidaritas antarkaryawan relatif sulit direalisasi.
2) Relatif sulitnya pelaksanaan koordinasi karena struktur yang relatif

kompleks.

d. Struktur Organisasi Fungsional dan Staf
Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi fungsional

yang disisipkan staf ahli untuk membantu pimpinan dalam mengambil
berbagai kebijakan manajerial.

Gambar 10.8. Struktur Organisasi Fungsional dan Staf
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e. Struktur Organisasi Proyek
Struktur organisasi proyek disusun berdasarkan tim-tim khusus

yang biasanya beranggotakan para spesialis yang diperuntukkan bagi
upaya penyelesaian dan pencapaian berbagai tujuan yang khusus.
Dalam operasionalisasinya, pimpinan puncak mempunyai wewenang
lini dalam menjelaskan kepemimpinannya bagi penyelesaian proyek
tertentu. Tim akan dibubarkan saat proyek telah diselesaikan.

f. Struktur Organisasi Proyek dan Matriks
Susunan organisasi ini dicirikan oleh dua klasifikasi. Klasifikasi

pertama berlaku di lini pertama dan kedua dengan pelimpahan
wewenang dan tanggung jawab beralur vertikal secara fungsional dan
divisional. Adpaun klasifikasi kedua, berlaku di lini staf di bawahnya
dengan alur wewenang dan tanggung jawab yang vertikal dan
horizontal. Artinya, para staf tersebut mempunyai dua atasan, sehingga
berada di bawah dua wewenang.

Gambar 10.9. Struktur Organisasi Proyek

Kelebihan struktur organisasi matriks antara lain sebagai
berikut.
1) Memberi fleksibilitas bagi organisasi, membantu pengembangan

kreativitas, dan menggandakan beragam sumber.
2) Menstimulasi kerja sama antardisiplin dan memudahkan

pelaksanaan beragam kegiatan perusahaan yang berorientasi
proyek.

3) Mengembangkan dan melatih keterampilan karyawan dan
kemampuan penyusunan strategi oleh manajer.



139

Adapun kekurangannya antara lain sebagai berikut.
1) Pertanggungjawaban ganda bisa membingungkan dan menciptakan

kebijakan yang kontradiktif.
2) Sangat membutuhkan koordinasi secara vertikal dan horizontal.
3) Mendorong timbulnya pertentangan kekuasaan yang bisa mengarah

ke konflik antarbagian.

Gambar 10.10. Struktur Organisasi Matriks
Keterangan:

= Garis Wewenang Vertikal

= Garis Wewenang Horizontal
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks di atas.
1. Sebutkan perbedaan pengertian organisasi, pengorganisasian dan

struktur organisasi!
2. Bagaimanakah proses penyusunan struktur/desain organisasi yang

saudara ketahui?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan empat blok pembangunan!
4. Apakah perbedaan antara organisasi garis dan organisasi

fungsional?
5. Gambarkan bagan organisasi matriks, dan uraikan!

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Pengorganisasian” dalam bentuk power point!
2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah

pengorganisasian!
3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB XI
WEWENANG DAN DELEGASI

Wewenang merupakan hak seseorang atau organisasi untuk
melakukan sesuatu tindakan tertentu. Wewenang itu diperoleh
berdasarkan suatu keputusan yang diambil oleh tingkatan yang lebih
tinggi. Misalnya seorang presiden suatu Negara berhak menjalankan
roda pemerintahan (eksekutif) karena mendapat mandat dari parlemen
atau majelis permusyawarakatn rakyat (MPR).

Demikian halnya dengan manajer dalam organisasi yang
mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengambil keputusan
mengenai berbagai tindakan yang perlu dilakukan. Wewenang biasanya
diperoleh manajer dari tingkat yang lebih tinggi sehingga orang yang
diberi wewenang tersebut bisa memerintah ataupun menginstruksikan
karyawan di bawahnya. Wewenang yang diterima itu bisa bersifat
formal dan ada yang sifatnya informal.

11.1 Pengertian
Menurut Hani Handoko (2003), wewenang ialah hak untuk

melakukan sesuatu ataupun memerintah dan melarang orang lain untuk
melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Sebaliknya, pendelegasian
ialah proses pelimpahan wewenang, tugas dan tanggung jawab dari
manajemen puncak kepada orang lain agar bisa dipertanggungjawabkan
pelaksanaannya.

Seseorang akan memperoleh wewenang jika wewenang tersebut
sudah didelegasikan oleh manajer di atasnya. Hubungan ini menuntut
kesediaan manajer untuk mendelegasikan kekuasaannya agar beban
tugasnya menjadi lebih ringan dan pelaksanaan pengawasan terhadap
jenjang di bawahnya pun menjadi lebih mudah.

Pimpinan suatu perusahaan yang melakukan pendelegasian
wewenang memudahkan manajer membuat keputusan penting dan
meningkatkan bermacam-macam keterampilan yang pada akhirnya
dapat memajukan perusahaan. Dengan hak mengambil keputusan
berdasarkan ruang lingkup masalah yang luas, para manajer
mengembangkan keahlian yang memungkinkannya menanggulangi
berbagai masalah manajemen yang lebih besar.

Wewenang dapat dibagi menjadi dua, yakni wewenang formal
dan wewenang tidak formal. Wewenag formal adalah wewenang yang
diperoleh oleh seseorang atau organisasi berdasarkan keputusan
tingkatan oragnisasi yang lebih tinggi. Sedangkan wewenang tidak
formal biasanya lahir atas dasar petunjuk, dan tidak melalui prosedur
organisasi yang telah ditentukan (tidak resmi)
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11.2 Wewenang Formal
Terdapat sekurang-kurangnya dua pandangan yang menjelaskan

wewenang formal (resmi) yang dimiliki oleh manajer, yakni teori
formal (classical view) dan teori penerimaan (acceptance view). Kedua
pandangan ini mempunyai argumentasi yang saling bertolak belakang
mengenai sumber wewenang.
a. Pandangan Klasik

Menurut pandangan klasik, wewenang berasal dari tingkatan
yang paling atas. Artinya, wewenang itu dianugerahkan, sehingga
seorang baru akan memperoleh wewenang setelah dianugerahi atau
dilimpahi oleh orang pada tingkatan di atasnya. Menurut pandangan ini,
manajer berhak untuk memerintah karena ada di tingkatan yang lebih
tinggi, sedangkan karyawan berkewajiban untuk menjalankannya. Bila
ditelusuri, sumber wewenang tertinggi dalam suatu perusahaan ialah
pemilik perusahaan atau stockholders.

b. Pandangan Penerimaan
Menurut pandangan penerimaan, wewenang akan timbul hanya

jika kelompok ataupun individu yang diperintah oleh wewenang
tersebut telah bersedia untuk menerimanya. Hal ini berbeda dengan
pandangan klasik yang berfokus pada pemberi wewenang. Dalam
pandangan penerimaan, penerima perintah bisa menentukan untuk
menerima perintah tersebut ataupun tidak. Salah satu pendukung
pandangan ini adalah Chester I. Barnard (1938). Menurutnya,
seseorang akan menerima perintah jika memahami komunikasi
tersebut, percaya dan yakin bahwa perintah tersebut tidak bertentangan
dengan tujuan organisasi dan kepentingan pribadinya, serta mampu
secara fisik dan mental untuk menjalankan perintah tersebut.

Agar bisa mempengaruhi kesediaan bawahan untuk
menjalankan suatu perintah, seseorang harus mempunyai kekuasaan
(power) karena dengan kekuasaan, seseorang bisa mempengaruhi
sekaligus memaksa agar bawahan dapat melaksanakan perintahnya.
Sebaliknya, karyawan akan menjalankan perintah yang diperintahkan
kepadanya karena adanya kekuasaan dari seorang pemberi perintah.
Kekuasaan itu sendiri berasal dari beberapa sumber, sehingga jenisnya
pun bisa diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yakni sebagai
berikut.
1) Kekuasaan paksaan (coercive power), yakni sumber kekuasaan

yang berasal dari pemikiran seseorang bahwa mereka akan
menerima hukuman apabila tidak melaksanakan perintah tersebut
sehingga mereka terpaksa melaksanakannya.
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2) Kekuasaan balas jasa (reward power), yakni kekuasaan yang
dimiliki seseorang karena mereka akan mendapatkan balas jasa
(karir, bonus, dan tunjangan lainnya), apabila dapat melaksanakan
perintah.

3) Kekuasaan pengendalian informasi (control of information), dalam
hal ini, seseorang memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak
dimiliki oleh orang lain.

4) Kekuasaan sah (legimate power), dalam hal ini, seseorang yang
diangkat menjadi pemimpin secara otomatis memiliki kewenangan
sah dalam mempengaruhi dan memerintahkan bawahannya.

5) Kekuasaan panutan (referent power), yakni kekuasaan yang
ditimbulkan oleh kharisma pribadi, keberanian, simpatik, dan sifat-
sifat lain yang dipercaya untuk memimpin, dimana kepemimpinan
tersebut dijadikan sebagai panutan.

6) Kekuasaan ahli (expert power), yakni kekuasaan dalam
mempengaruhi orang lain yang timbul akibat keahlian yang
dikuasai oleh orang yang bersangkutan.

11.3 Wewenang Lini, Staf dan Fungsional
Seperti yang telah disebutkan dimuka, bahwa suatu organisasi

memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Masing-masing fungsi tersebut tentu
mengemban tugas dan tanggung jawab yang sudah digariskan. Terkait
hal ini, wewenang juga bisa diklasifikasikan berdasarkan fungsinya.
Dalam organisasi, wewenang diklasifikasikan sebagai wewenang lini,
staf dan staf fungsional.
a. Wewenang Lini (line Authority)

Wewenang ini dimiliki oleh manajer lini yang secara langsung
mengambil keputusan demi ketercapaian tujuan organisasi. Pada bagan
organisasi, wewenang lini ditunjukkan oleh garis yang menghubungkan
manajemen puncak dan manajemen lini tingkat bawah. Wewenang lini
di antara organisasi yang satu dan organisasi lainnya bisa saja berbeda
karena jenis dan ukuran setiap organisasi tersebut pun berbeda-beda.
Misalnya, perusahaan manufaktur memiliki pola wewenang yang lebih
terbatas dibandingkan dengan perusahaan jasa. Perusahaan besar
biasanya memiliki wewenang yang tersebar dan terbagi-bagi dalam
beberapa bidang spesialisasi, sementara wewenang di perusahaan kecil
cenderung dimiliki oleh sedikit orang dan sangat tersentralisasi.
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Gambar 11.1. Bagan Organisasi Lini

b. Wewenang Staf (Staff Authority)
Wewenang Staf ialah hak yang dimiliki oleh staf ataupun ahli

untuk memberi saran, rekomendasi ataupun konsultasi. Nasehat staf
ahli biasanya diberikan berdasarkan keahlian, pengalaman, ataupun
hasil riset yang relevan. Mereka dapat memberikan bantuan
pelaksanaan kebijakan, monitor, dan pengendalian. Sebagai contoh,
apabila perusahaan menghadapi gugatan hukum, maka staf ahli hukum
membentuk komite yang diperlukan dalam rangka memecahkan
permasalahan yang dihadapi.

Kedua bentuk wewenang itu terkadang sulit untuk
membedakannya. Tetapi perbedaan yang sangat tampak pada kedua
wewenang itu adalah staf yang berfokus untuk memberi jasa ataupun
nasihat ke manajer lini, sedangkan manajer lini tersebut berfokus ke
pengambilan keputusan demi ketercapaian langsung tujuan organisasi.
Untuk lebih jelasnya, gambar 11.2 berikut ini menunjukkan perbedaan
antar wewenang lini dan staf.

Gambar 11.2. Bagan Organisasi Lini dan Staf
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c. Wewenang Staf Fungsional
Wewenang ini sering dijumpai dalam berbagai organisasi

mengingat banyaknya kegiatan yang perlu dijalankan oleh organisasi,
baik terkait penyeragaman hingga ke tingkatan tertentu maupun terkait
pengungkapan aplikasi keahlian. Wewenang fungsional itu sendiri ialah
wewenang yang dimiliki oleh staf suatu bidang fungsional untuk
mengendalikan kegiatan dari bidang lainnya karena berhubungan
dengan tanggung jawab staf spesifik. Keterampilan yang dibutuhkan
untuk mengelola hubungan dalam wewenang fungsional beserta
permasalahan yang diakibatkanya relatif hampir sama dengan
keterampilan dalam mengelola hubungan di antara dua atasan pada
organisasi matriks.

Gambar 11.3. Bagan Organisasi Fungsional

Hubungan garis terputus-putus menunjukkan wewenang
fungsional dari staf khusus dalam hubungannya dengan manajer lini.
Seperti yang tampak dalam gambar 11.3, Manajer Keuangan pada
Divisi A melakukan pelaporan ke Manajer Umum divisi tersebut
melalui rantai komando, tetapi juga bertanggung jawab kepada Wakil
Presiden Bidang Keuangan.

11.4 Pendelegasian Wewenang
Pendelegasian wewenang merupakan proses untuk

menyampaikan otoritas dari atasan kepada bawahan, agar para manajer
memiliki otoritas untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas.
Pendelegasian wewenang perlu agar manajer bisa menggunakan
berbagai sumber daya organisasi secara optimal. Wewenang bisa
didelegasikan dengan mengikuti prinsip scalar manajemen klasik,
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yakni dengan garis yang jelas dari manajemen puncak ke karyawan di
tingkatan terbawah.

Kegagalan dalam pendelegasian wewenang merupakan
kesalahan manajemen yang biasa terjadi. Hal ini mungkin karena
kurangnya kepercayaan pada yang lainnya atau kurang fleksibelnya
manajer dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Kegagalan pendelegasian
ini dapat meyebabkan kerusakan. Hal ini membebani manajer dengan
pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang lain dan juga
menghilangkan kesempatan untuk menggunakan kemampuan mereka
sepenuhnya dan untuk mendapatkan kepuasan.

Ada tiga tahapan pendelegasian wewenang, yakni sebagai
berikut.
a. Manajer menetapkan tanggung jawab. Dalam hal ini, Manajer

menjelaskan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan bawahan.
Hal ini menimbulkan tanggung jawab dan sekaligus kewajiban
orang lain untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

b. Manajer memberikan wewenang untuk melakukan sesuatu kepada
karyawan di bawahnya bersamaan dengan serangkaian tugas yang
mengikuti wewenang tersebut.

c. Manajer membuat suatu pertanggungjawaban. Dalam menerima
suatu beban tugas dari manajer, karyawan berkewajiban langsung
terhadap manajer untuk menyelesaikan tugas tersebut dan
mempertanggung jawabkan hasil penyelesaiannya tersebut.

11.5 Mengapa Delegasi Diperlukan
Pendelegasian wewenang diperlukan karena hal-hal berikut ini.

a. Terbatasnya kemampuan pimpinan
Hal ini sesuai dengan sifat dan kodrat manusia yang memiliki

keterbatasan-keterbatasan. Adalah tidak mungkin jika seluruh
pekerjaan termasuk hal-hal kecil sekalipun, apalagi suatu lembaga
atau perusahaan yang semakin besar ruang lingkupnya hanya
dikerjakan oleh satu atau dua orang saja. Keahlian seseorang
bagaimanapun pintarnya, pasti memiliki keterbatasan kemampuan.

b. Terlalu banyaknya tugas
Terlalu banyaknya tugas pimpinan dapat menimbulkan

inefektivitas dan inefisiensi pekerjaan. Waktu penyelesaian tugas
pun menjadi relatif lebih lama jika pekerjaan hanya dibebankan
kepada satu atau dua orang tertentu.

Terlalu lamanya waktu penyelesaian akan menimbulkan risiko
sebagai berikut.
1) Kehilangan peluang untuk menjalankan pekerjaan penting

lainnya.
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2) Terhambatnya perkembangan perusahaan.
3) Timbulnya kekecewaan pelanggan.
4) Tingginya biaya.
5) Sedikitnya hasil pekerjaan.

11.6 Manfaat dan Hambatan Pendelegasian
Apabila pendelegasian wewenang itu dilakukan dengan tepat,

maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Keuntungan utamanya
ialah semakin banyak tugas yang didelegasikan, maka semakin besar
peluang untuk mencari dan mendapatkan tanggung jawab yanf lebih
banyak dari manajer di tingkatan di atasnya. Dalam hal ini, manajer
tidak sekedar mendelegasikan permasalahan rutin saja, tetapi juga
berbagai tugas yang membutuhkan pemikiran dan inisiatif.
Pendelegasian wewenang akan membuat karyawan menjadi bebas
dalam menjalankan fungsinya sehingga dapat menjamin tercapainya
efektivitas organisasi.

Keuntungan lain dari delegasi adalah membantu karyawan
dalam menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Keuntungan ini sekaligus memberi karyawan suatu
kepercayaan diri dan kemauan untuk berinisiatif. Terhadap suatu
keputusan, akan lebih baik jika dilakukan suatu pendelegasian. Hal ini
dikarenakan karyawan berada di posisi terdekat dengan lokasi
operasional pekerjaan, sehingga pendelegasian dinilai dapat
mempercepat waktu pengambilan keputusan.

Walaupun terdapat beberapa keuntungan dari adanya delegasi,
namun kegiatan pendelegasian tidak bisa lancar seperti yang
diharapkan. Berbagai hambatan tentu akan ditemui dalam proses
pendelegasian wewenang. Hambatan utama dari suatu proses
pendelegasian ialah keengganan pimpinan yang biasanya disebabkan
oleh: (a) kurangnya keyakinan pimpinan terhadap kemampuan
karyawannya; (b) pimpinan merasa mampu untuk mengerjakan
pekerjaannya seorang diri; (c) kurangnya kemampuan pimpinan dalam
mendidik kadernya; (d) pimpinan takut untuk kehilangan
wewenangnya; dan (e) pimpinan tidak mau mengambil risiko.

11.7 Delegasi yang Efektif
Pendelegasian wewenang yang efektif ialah pelimpahan

wewenang dan mempersilahkan orang lain untuk menjalaskan tugasnya
dengan berbagai cara terbaik yang memungkinkan. Berdasarkan hal itu,
manajer perlu menganalisis faktor-faktor yang berpotensi
mempengaruhi efektivitas delegasi wewenang sehingga bawahan
bersedia untuk menerima wewenang yang didelegasikan kepadanya.
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Menurut James F. Stoner, dkk (1996), ada tiga prasyarat dari suatu
pendelegasian yang efektif, yakni (a) adanya kesediaan manajer untuk
memberi kebebasan bagi karyawannya terkait penyelesaian tugas yang
didelegasikan; (b) adanya komunikasi terbuka di antara manajer dan
karyawan; dan (c) manajer mampu manganalisis berbagai faktor, mulai
dari sasaran organisasi, persyaratan tugas, hingga kemampuan
karyawan.

Prasyarat di atas perlu dipenuhi agar tugas pendelegasian dapat
dijalankan secara efektif seperti diuraikan berikut ini.
a. Memutuskan pekerjaan yang akan didelegasikan

Banyak jenis pekerjaan yang dapat dan harus didelegasikan. Tetapi
tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Keputusan kecil dan
pekerjaan sehari-hari yang terjadi berulang-ulang harus
didelegasikan. Tetapi keputusan yang menyangkut pembuatan
pabrik baru tidak mungkin didelegasikan begitu saja.

b. Memutuskan siapa yang akan ditugaskan.
Agar bisa melaksanakan suatu tugas, perlu diperhatikan berbagai
hal yang terkait dengan tugas tersebut. Dalam hal ini, latar belakang
pendidikan, pengalaman, dan kesiapan fisik bisa dipergunakan
sebagai landasan dalam memilih siapa yang harus ditugaskan

c. Dukungan sumber daya
Sumber daya yang dimaksudkan disini ialah ketersediaan dana
untuk memberi gaji bagi staf yang menjalankan tugas, serta waktu
pelaksanaan tugas tersebut. Tanpa sumber daya ini, delegasi tidak
akan ada artinya.

d. Tugas Didelegasikan
Informasi penting yang relevan harus diberikan oleh manajer
kepada bawahan agar pengerjaan tugas dapat benar-benar dipahami.

e. Perlunya Campur Tangan
Apabila timbul suatu penolakan ataupun ketidakmampuan
pelaksanaan wewenang, maka manajer perlu turut serta dalam
meluruskan permasalahan yang dihadapi.

f. Melakukan Feedback
Karyawan membutuhkan berbagai laporan tentang kemajuan
capaian hasil. Tidak hanya itu, karyawan juga menginginkan saran
untuk perbaikan.

11.8 Prinsip Pendelegasian
Ada beberapa prinsip pendelegasian, yaitu sebagai berikut.

a. Prinsip skalar, yaitu prinsip pendelegasian dengan jalur wewenang
dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dan jelas dari tingkatan
manajemen atas sampai ke tingkat manajemen yang paling bawah
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yang berjenjang setingkat demi setingkat. Dalam proses
pendelegasiannya, semua tugas harus dibagi habis. Jalur ini
diperlukan untuk memperjelas 1). kepada siapa delegasi diberikan;
2). kepada siapa pertangungjawaban diberikan dan; 3). dari siapa
delegasi diterima.

b. Prinsip delegasi penuh, yakni prinsip dimana sebagian besar tugas
organisasi harus didelegasikan di antara para anggotanya. Dalam
hal ini, tugas yang tidak bisa dijalankan oleh pimpinan harus
dilimpahkan kepada bawahan. Prinsip ini dijalankan untuk
menghindari hal- hal berikut.
1) Gap, yakni adanya tugas yang tidak memiliki penanggung

jawab.
2) Overlap, yakni tanggung jawab beserta tugas yang sama

diberikan kepada lebih dari satu orang
3) Split, yakni tanggung jawab beserta tugas yang sama diberikan

kepada lebih dari satu unit organisasi
c. Prinsip kesatuan perintah, yakni prinsip dimana setiap bawahan di

dalam suatu organisasi semestinya hanya melakukan pelaporan ke
satu atasan. Hal ini dilakukan agar tidak membingungkan bawahan
itu sendiri akibat perbedaan penilaian atasan. Di samping itu,
bawahan akan mampu menghindari tanggung jawab ataupun tugas
yang tidak berhasil dilaksanakan dengan berbagai alasan.

11.9 Sentralisasi dan Desentralisasi
Sentralisasi terjadi apabila dalam organisasi hanya sebagian

kecil saja dari wewenang pimpinan puncak yang didelegasikan kepada
bawahan. Sedangkan desentralisasi terjadi jika sebagian besar
wewenang didelegasikan oleh pimpinan puncak kepada bawahan.

Oleh sebab itu masalah pendelegasian wewenang adalah
menyangkut berapa besar wewenang yang akan disebarluaskan dalam
organisasi/perusahaan. Wewenang kepada bawahan dapat diberikan
sebagian besar atau sebagian kecil.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks di atas.
1. Jelaskan perbedaan wewenang formal dan wewenang informal!
2. Uraikan hubungan antara wewenang dengan pendelegasian!
3. Faktor apa yang mempengaruhi pendelegasian? Bagaimanakah

sebaiknya delegasi dilakukan agar tujuan bisa dicapai secara
efektif?

4. Sebutkan manfaat dan hambatan pendelegasian yang saudara
pahami!

5. Jelaskan istilah-istilah penyakit pendelegasian berikut.
a. Gap;
b. Overlap; dan
c. Split.

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Wewenang dan Delegasi” dalam bentuk power
point!

2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah
wewenang dan delegasi!

3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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12.1 Pengertian Motivasi
12.2 Pendekatan Motivasi
12.3 Teori Motivasi
12.4 Penerapan Teori Motivasi
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BAB XII
MOTIVASI

Fungsi manajemen yang ketiga, yaitu pengarahan (actuating)
atau pemimpinan (leading) merupakan fungsi yang juga penting dalam
proses pencapaian tujuan. Setelah melalui proses perencanaan, yang
kemudian dilanjutkan dengan proses pengorganisasian, maka proses
pengarahan atau penggerakan ini adalah dalam rangka implementasi
dari proses yang dibuat sebelumnya. Bagaimanapun suatu rencana yang
dibuat sebaik mungkin, yang disusul dengan penyusunan struktur
organisasi yang solid, tetapi hanya berjalan ditempat atau bahkan tidak
ada realisasinya, maka semua akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu,
proses pengarahan ini merupakan fungsi manajemen yang sangat
penting.

Fungsi pengarahan minimal mengandung tiga hal yang saling
berkaitan, yaitu motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Motivasi
lebih dimaksudkan pada motivasi karyawan atau bawahan dalam
meningkatkan produktivitasnya, sedangkan kepemimpinan lebih
ditujukan pada atasan atau para manajer dalam mengatur sumber daya
yang dimiliki, serta komunikasi yang harus dijalin antara bawahan
dengan atasan.

Pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu perihal motivasi,
yang meliputi, pengertian, teori atau pendekatan serta penerapan
motivasi pada organisasi perusahaan, yang kemudian pada bagian
lainnya dilanjutkan dengan kepemimpinan serta komunikasi.

Untuk meningkatkan kerjasama yang baik, seluruh unsur
organisasi harus melibatkan dirinya dan mempunyai dorongan kuat
demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam hal ini, pimpinan berperan
penting dalam mengarahkan bawahannya dan dirinya sendiri.

Dalam mencapai tujuan, manusia yang terlibat di dalamnya
memegang suatu peranan penting. Agar bisa mengarahkan manusia
yang terlibat tersebut agar bertindak sesuai kehendak organisasi, maka
perlu dipahami motivasi dari manusia tersebut karena motivasilah yang
akan menentukan perilaku kerja. Oleh sebab itu, untuk menyesuaikan
perilaku manusia dengan tujuan organisasi, perlu dipadukan motivasi
dari manusia tersebut dengan permintaan organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, kinerja bawahan dan organisasi
salah satunya ditentukan oleh efektivitas motivasi, walaupun ini bukan
merupakan satu-satunya. Dalam perkembangannya, telah dilakukan
banyak kajian dan penelitian terkait faktor-faktor motivasi kerja
individu. Ruang lingkup dari pembahasan mengenai motivasi itu
sendiri diarahkan kepada upaya pemahaman terhadap berbagai teori
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dan prinsipnya. Pembahasan ini diawali oleh definisi motivasi dan
pendekatannya. Pada bagian berikutnya, akan dikaji secara mendalam
bagaimana implikasi dari teori-teori motivasi jika diterapkan dalam
sistem kerja sebuah organisasi.

12.1 Pengertian Motivasi
Steiner (2002) mengartikan motivasi sebagai suatu kondis

dalam diri seseorang yang mendorong, mengaktifkan atau
menggerakkan dan menyalurkan perilakunya ke arah tujuan.

Dalam organisasi, motivasi diperlukan karena alasan sebagai
berikut.
a. Agar dapat mengobservasi sekaligus memahami sikap dan perilaku

bawahan.
b. Mengidentifikasi penyebab dari berbagai sikap dan perilaku yang

ditunjukkan oleh bawahan.
c. Mengkalkulasi, mengawasi, mengubah dan mengarahkan sikap dan

perilaku bawahan.

Pada dasarnya, tingkah laku bawahan dalam suatu kehidupan
berorganisasi cenderung berorientasi tugas (Wahjosumidjo, 1984). Hal
tersebut mencerminkan bahwa perilaku bawahan biasanya didorong
oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan, yang harus senantiasa
diobservasi, diarahkan, dan dimonitor agar tidak berlawanan dengan
norma organisasi.

Demi memudahkan pemahaman terhadap motivasi, perlu
dibedakan pengertian motif, motivasi, dan motivasi kerja yang akan
dijelaskan dalam uraian sebagai berikut.
a. Motif

Motif didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk
beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri, dan diakhiri dengan
penyesuaian diri. Penyesuaian diri dikatakan untuk memuaskan
motif. Dengan demikian motif dapat diartikan sebagai dorongan
yang mendasari seseorang untuk menjalankan suatu aktivitas.

b. Motivasi
Motivasi merupakan hal ataupun situasi yang membentuk suatu
dorongan. Berdasarkan definisi tersebut, motif dapat disimpulkan
sebagai dorongan berupa kebutuhan dari dalam diri seseorang yang
harus dipenuhi agar orang tersebut dapat menyesuaikan dirinya
dengan lingkungan di sekitarnya. Adapun motivasi ialah situasi
yang menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan motifnya.
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c. Motivasi Kerja
Motivasi kerja ialah suatu situasi yang mempengaruhi
pembentukan, pengarahan dan pemeliharaan terhadap perilaku
terkait lingkungan kerja

Beberapa pengertian motivasi antara lain sebagai berikut.
a. Sukanto dan Handoko (1983) mendefinisikan motivasi sebagai

keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan
individu untukmelakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai
suatu tujuan.

b. Menurut Gibson (1984), motivasi ialah suatu proses yang
menentukan pilihan antara beberapa alternatif dari kegiatan
sukarela. Sebagian dari perilaku dipandang sebagai kegiatan yang
dapat dikendalikan orang secara sukarela, dan karena itu perlu
dimotivasi

c. Menurut Wahjosumidjo (1984), motivasi merupakan suatu proses
psikologis yang menggambarkan interaksi antara kebutuhan,
persepsi, sikap, dan keputusan yang terjadi di dalam diri seseorang.
Proses psikologis tersebut ditimbulkan oleh faktor dari dalam diri
orang yang bersangkutan itu sendiri ataupun dari luar diri orang
tersebut.

d. Menurut Kreitner dan Kinicki (1998), motivasi merupakan proses
psikologis yang meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk
mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, motivasi merupakan suatu
pembentukan perilaku yang dicirikan oleh berbagai aktivitas melalui
suatu proses psikologis yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan
ekstrinsik untuk mengarahkan seseorang menuju tujuan. Faktor
intrinsik yang dimaksud antara lain latar belakang pendidikan,
pengalaman dan kebutuhan. Adapun faktor ekstrinsik yang dimaksud
antara lain kepemimpinan, lingkungan kerja, rekan sejawat,
kompensasi, dan lain-lain.

12.2 Pendekatan Motivasi
Pada umumnya, motivasi dijalankan dengan tiga pendekatan

sebagai berikut.
a. Pendekatan Tradisional (Klasik)

Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh FW. Taylor.
Dinamakan pendekatan klasik karena Taylor hanya memandang
motivasi pekerja dari segi pemenuhan terhadap kebutuhan fisiknya.
Kebutuhan tersebut bisa dipenuhi melalui gaji/upah dan insentif
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berbentuk uang ataupun barang sebagai imbalan atas capaian prestasi
tertentu. Tanpa imbalan tersebut, pekerja tidak akan berupaya keras
untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Insentif yang diberikan kepada
pekerja itu sendiri merupakan alat yang efektif untuk memaksa pekerja
agar melaksanakan perintah.

Motivasi kerja yang dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh
gaji/upah/insentif untuk memenuhi kebutuhan jasmani memicu
bawahan/pekerja menjadi kurang perhatian terhadap sasaran organisasi,
sehingga mengurangi rasa kepemilikan terhadap organisasi tersebut.

b. Pendekatan Hubungan Manusia
Pendekatan yang pertama kali diperkenalkan oleh Elton Mayo

ini menyangkal argumentasi pendekatan tradisional karena manusia
dinilai tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga interaksi dengan
orang lain. Pendekatan ini disebabkan oleh kejenuhan pekerja dalam
menjalankan pekerjaan yang repetitif ataupun rutin.

Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan dan
penghargaan terhadap kebutuhan sosial karyawan. Sebagai salah satu
faktor produksi, manusia semestinya memang ditempatkan di posisi
yang penting demi tingginya pencapaian produktivitas. Dalam hal ini,
Mayo meyakini bahwa pimpinan bisa memotivasi karyawannya dengan
cara mengakui kebutuhan sosial mereka serta membuat mereka merasa
senang, berguna dan dipentingkan di lingkungan kerja.

c. Pendekatan Sumber Daya Manusia
Pendekatan klasik dan hubungan manusia cenderung

menekankan pemenuhan oleh pimpinan terhadap kebutuhan karyawan.
Artinya, pimpinan berwenang penuh terhadap karyawan, sementara
kepentingan dari karyawan itu sendiri cenderung dinomorduakan.
Douglas McGregor beserta para tokoh ahli telah memberi kritik keras
terhadap kedua pendekatan tersebut. Mereka berpendapat bahwa kedua
pendekatan tersebut cenderung mengarah ke upaya manipulasi terhadap
karyawan dan cenderung terlalu menyederhanakan motivasi, yakni
dengan berfokus ke satu faktor saja, seperti uang dan hubungan sosial.

Menurut pendekatan SDM, manusia tidak otomatis memandang
suatu pekerjaan sebagai hal yang tidak dikehendaki (teori Y), tetapi
sebagai peluang untuk berkarier yang mampu menimbulkan kepuasan.

Pendekatan SDM mempunyai tiga prinsip utama, yakni sebagai
berikut.
1) Pekerja memperoleh kepuasan dari suatu prestasi.
2) Insentif dan pengakuan sosial tidak melandasi pekerja untuk

berprestasi.
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3) Motivasi kerja ditimbulkan oleh kesadaran untuk mencapai prestasi
kerja.

d. Pendekatan Kontemporer
Pendekatan ini didominasi oleh tiga jenis teori. Teori pertama

ialah teori isi yang menekankan analisis yang melandasi berbagai
kebutuhan manusia. Teori kedua ialah teori proses yang berkaitan
dengan serangkaian proses pemikiran yang mempengaruhi suatu
perilaku. Teori tersebut berfokus pada cara yang ditempuh oleh
karyawan dalam mencari penghargaan kerja. Teori ketiga ialah teori
penguatan yang berfokus pada bagaimana karyawan mempelajari
perilaku kerja yang diharapkan.

12.3 Teori Motivasi
Teori motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni: (a) teori

kepuasan yang cenderung menekankan berbagai faktor internal yang
mendukung, memperkuat, mengarahkan, dan menghentikan; (b) teori
proses yang menganalisis bagaimana perilaku tersebut didukung,
diperkuat, diarahkan, dan dihentikan. Di antara banyak teori motivasi,
ada tiga nama yang paling mempengaruhi pemikiran terkait teori
kepuasan, yakni Abraham Maslow, Frederich Herzberg dan David
McCelland.

Gambar 12.1 Tiga Pendekatan dalam Motivasi

a.Teori Kebutuhan Maslow
Menurut Maslow, seseorang memiliki lima kebutuhan umum,

sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar 12.2, yang
keseluruhannya bisa diatur berdasarkan hierarki kepentingannya.
Kebutuhan yang paling mendasar dan pertama kali harus dipuaskan
ialah kebutuhan fisiologis yang kemudian diikuti oleh kebutuhan rasa
aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri.
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Gambar 12.2. Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow

Menurut teori ini, manusia memiliki kebutuhan yang berhierarki
dari tingkatan terendah hingga tertinggi berdasarkan urutan
kepentingannya. Tetapi, seperangkat kebutuhan yang sudah terpenuhi
tidak bisa lagi difungsikan sebagai motivator. Berikut ini diuraikan
setiap kebutuhan dalam hierarki Maslow.
1) Kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan dasar yang menunjang

kehidupan manusia, mulai dari sandang, pangan, hingga papan.
Tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis akan menyebabkan
kebutuhan lainnya menjadi tidak mampu memotivasi manusia.

2) Kebutuhan rasa aman, yakni kebutuhan untuk terbebas dari bahaya
fisik dan rasa takut, baik ketakutan kehilangan pekerjaan maupun
materi.

3) Kebutuhan sosial, yakni kebutuhan terhadap pergaulan dan
interaksi sosial serta untuk menjadi bagian dari suatu kelompok.

4) Kebutuhan penghargaan, yakni kebutuhan untuk dihargai oleh
orang lain.

5) Kebutuhan aktualisasi diri, yakni kebutuhan untuk mengembangkan
diri menjadi sosok yang diimpikan.

Orang-orang akan berupaya memenuhi kebutuhan fisiologisnya.
Sesudah terpenuhinya kebutuhan ini, orang-orang tersebut akan
berupaya memenuhi kebutuhan lainnya. Tingkat kebutuhan selanjutnya
yang cenderung dipenuhi adalah kebutuhan rasa aman dan jaminan.
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Mereka berharap bahwa keesokan harinya dan hari-hari selanjutnya
kebutuhan itu tetap terpenuhi. Dalam kenyataannya, kebutuhan pada
tingkat kedua sangat terkait dengan kebutuhan tingkat pertama. Semua
kebutuhan pada tingkat pertama merupakan kebutuhan demi
kelangsungan hidup.

Kebutuhan tingkat tiga menyangkut kepemilikan dan
keterlibatan sosial. Dalam hal ini, orang-orang bekerja dalam suatu
lingkungan sosial, sehingga sebagian kebutuhan sosialnya harus
dipenuhi di tempat kerja, sedangkan sebagian lainnya dipenuhi di
tempat lainnya. Kebutuhan sosial itu sendiri mencakup kebutuhan
terhadap penerimaan dan penghormatan dari orang lain, serta
kebutuhan atas perasaan maju dan ikut serta. Orang tidak hanya cukup
memiliki tapi juga membutuhkan penghargaan dan status. Oleh karena
itu, orang akan terus berusaha memenuhi kebutuhan pada tingkat
keempat, yaitu penghargaan dan status.

Kebutuhan atas penghargaan mencakup kebutuhan terhadap
harga diri dan pandangan baik dari orang lain. Kita perlu merasakan
bahwa kita berharga, merasakan juga bahwa orang lain memandang
kita berharga dan percaya bahwa mereka juga berharga. Kebutuhan
pada tingkat kelima adalah perwujudan diri. Kebutuhan ini kurang jelas
jika dibandingkan dengan kebutuhan tingkat ketiga dan keempat.
Meskipun sedikit yang memperhatikan, kebutuhan ini mempengaruhi
hampir semua orang. Pemenuhan terhadap kebutuhan tingkat kelima ini
misalnya diindikasikan oleh perasaan tertantang dalam diri seseorang
yang ditimbulkan oleh pekerjaannya sendiri yang memberi kepuasan
batin baginya.

b. Teori Dua Faktor Herzberg
Teori ini didasari atas pengklasifikasian hierarki Maslow ke

dalam kebutuhan atas dan bawah. Menurut Herzberg, situasi yang dapat
memenuhi kebutuhan atas ialah penghargaan dan aktualisasi diri yang
kemudian akan menambah motivasi kerja. Suatu organisasi juga perlu
memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tingkat bawah dari karyawannya
untuk mempertahankan karyawan yang bersangkutan agar tetap
bersedia untuk bekerja di organisasi tersebut, bukan untuk memotivasi
perilaku kerjanya. Seperti yang terlihat pada gambar 11.3, dalam teori
ini, tiga macam kebutuhan yang paling bawah dari Maslow bukanlah
motivator, tetapi tanpa pemeuhan tersebut akan mengakibatkan
demotivasi, sedang dua kebutuhan di atasnya adalah motivator. Dua
faktor motivasi yang dikemukakan Herzberg ialah faktor yang
membuat orang merasa puas dan tidak puas. Dua faktor dalam teori
motivasi Herzberg juga dipandang mempunyai dua situasi, yakni: (a)
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situasi dimana orang merasa sehat dan situasi dimana diperlukan faktor
motivasi; serta (b) faktor intrinsik dan ekstrinsik.

Gambar 12.3. Teori Dua Faktor dari Herzberg

Walaupun para ahli banyak yang mendukung model dua faktor
yang dikemukakan oleh Herzberg, namun ada juga ahli yang
mengritiknya. Semua kritik terhadap model itu umumnya menyanggah
gagasan tentang adanya dua faktor terpisah yang mempengaruhi
motivasi. Mereka percaya bahwa motivasi itu didasari oleh satu faktor,
bukannya dua. Kritik lain mengatakan bahwa model itu tidak cukup
menekankan gaji, status dan hubungan dengan orang lain yang dinilai
sebagai faktor pemeliharaan yang berpotensi menciptakan motivasi.
Herzberg juga tidak memberi penjelasan mengapa berbagai macam
faktor kerja instrinsik dan ekstrinsik akan mempengaruhi prestasi kerja.

Meskipun Herzberg memperoleh banyak kritikan, model ini
tetap bermanfaat karena mencoba membedakan faktor yang memotivasi
bawahan dengan faktor yang semata-mata membantu untuk
mempertahankan bawahan agar dalam kondisi yang siap untuk
dimotivasi. Perkembangan penting dari gagasan dua faktor Herzberg
adalah pemerkayaan pekerjaan.

c. Teori Motivasi McClelland
Hasil penelitian oleh David McClelland (1968) menunjukkan

bahwa kebutuhan kuat untuk berprestasi dan dorongan untuk sukses
berketerkaitan dengan sejauh mana seseorang termotivasi dalam
menjalankan tugasnya. Kebutuhan yang dikemukakan oleh McClelland
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antara lain kebutuhan atas prestasi, afiliasi dan kekuasaan. Orang
berkebutuhan tinggi cenderung tertarik untuk
mempertanggungjawabkan pemecahan terhadap berbagai
permasalahan, menetapkan sasaran yang relatif sulit baginya dan
mengambil risiko yang telah terkalkulasi untuk mencapai sasaran
tersebut.

McClelland sebenarnya bermaksud untuk mengungkapkan
bahwa karyawan berkebutuhan tinggi terhadap prestasi cenderung
termotivasi oleh kondisi kerja yang dipenuhi oleh tantangan dan
kompetisi, sedangkan orang berkebutuhan rendah terhadap prestasi
justru cenderung berprestasi buruk dalam kondisi kerja serupa. Orang
yang sukses dalam pekerjaan yang dipenuhi oleh persaingan biasanya
bermotivasi tinggi terhadap prestasi. Manajer yang sukses, misalnya,
yang dinilai bekerja di lingkungan dengan kompetisi terketat, biasanya
berkebutuhan lebih tinggi terhadap prestasi daripada pekerjaan lainnya.

Menurut McClelland, kebutuhan atas kekuatan berkaitan
dengan tingkat kendali yang diharapkan seseorang terhadap kondisi
yang dihadapinya. Kebutuhan ini bisa dihubungkan dengan cara
seseorang menghadapi kegagalan ataupun keberhasilan. Ketakutan
terhadap kegagalan bisa secara kuat memotivasi sekelompok orang.
Sebaliknya, sekelompok orang lainnya justru menganggap ketakutan
terhadap kesuksesan sebagai motivatornya. Berdasarkan temuannya
tersebut, McClelland menyarankan agar di tingkatan tertentu, manajer
mampu meningkatkan kebutuhan prestasi karyawannya dengan cara
membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini dapat diupayakan
dengan memberi kebebasan yang terkendali bagi karyawannya,
meningkatkan tanggung jawab dan otonomi, serta menciptakan tugas
yang lebih menantang.

Teori proses mencoba menganalisis bagaimana suatu perilaku
didukung, diperkuat, diarahkan, dan dihentikan. Teori proses yang akan
dijelaskan di bagian setelah ini ialah teori harapan, keadilan dan
pengukuhan.

d. Teori Keadilan (Equity Theory)
Faktor motivasi kerja utama ialah pengevaluasian terhadap

keadilan atas suatu penghargaan. Dalam hal ini, bawahan
membandingkan usaha yang dilakukannya dan imbalan yang
diterimanya dengan usaha dan imbalan yang dilakukan dan diterima
oleh orang lain pada iklim kerja serupa. Dalam konteks ini, keadilan itu
sendiri ialah komparasi antara input dari pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang dengan imbalan yang diperolehnya. Pada teori ini, kunci
utama motivasi individu ialah kepuasan akibat perlakuan yang sama.
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Keadilan akan terasa bagi seseorang jika orang tersebut menilai adanya
kesamaan rasionya dengan rasio orang lain pada tingkatan input dan
output serupa. Sebaliknya, ketidaksamaan rasio tersebut akan
menimbulkan rasa ketidakadilan yang akan membuat orang yang
bersangkutan menjadi merasa tidak dihargai. Ketidakadilan yang
dirasakan karyawan akan mendorong karyawan tersebut untuk
mengupayakan sesuatu sebagai bentuk responnya terhadap
ketidakadilana tersebut, misalnya dengan menurunkan tingkat
produktivitas.

Tendensi lain dari ketidakadilan yang dirasakan karyawan
antara lain sebagai berikut.
1) Karyawan mengubah jumlah input dan outputnya sendiri ataupun

orang lain.
2) Karyawan mempengaruhi orang lain untuk mengurangi ataupun

mengubah input dan outputnya.
3) Karyawan berperilaku mengubah input dan outputnya sendiri.
4) Karyawan mencari pembanding lain.
5) Karyawan meninggalkan pekerjaannya.
Dalam hal ini, pembanding ialah orang, sistem, ataupun diri yang
diperbandingkan oleh seseorang untuk mengukur keadilan.

Kondisi dimana seseorang memperoleh keadilan dan
ketidakadilan, dapat digambarkan sebagai berikut.

Input Input
= = Adil

Output Output

Input Input
< = Tidak adil

Output Output
Input Input

> = Tidak adil
Output Output

e. Teori Harapan (Expectancy Theory)
Teori harapan berasumsi bahwa orang akan memilih suatu cara

berperilaku dari berbagai alternatif berdasarkan harapannya terhadap
hal yang akan diperolehnya dari setiap tindakan. Harapan tersebut
mencerminkan persepsi seseorang terkait kesukaran pencapaian
perilaku tertentu serta terkait probabilitas ketercapaian perilaku
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tersebut. Di lingkungan kerja, setiap orang pasti memiliki harapan,
usaha dan prestasi.

Teori harapan dilandasi oleh asumsi berikut ini terkait perilaku
dalam organisasi.
1) Setiap individu memiliki tujuan serta tingkat kebutuhan dan

keinginan yang berbeda.
2) Perilaku individu ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor

internal dan eksternal.
3) Individu membuat pilihan di antara berbagai alternatif perilaku

berdasarkan ekspektasinya terhadap suatu perilaku yang berpotensi
untuk memberi hasil yang diinginkannya.

4) Keputusan terkait perilaku dalam organisasi dibuat secara sadar
oleh individu terkait.

Prinsip utama dari teori harapan dapat dijelaskan sebagai
berikut.
1) P = F (M X A)

Performance (P) atau prestasi merupakan fungsi (F) perkalian
antara Motivasi (M), yakni kekuatan, dan ability (A).

2) M-F (V1 X E)
Motivasi (M) merupakan fungsi (F) perkalian antara Valensi dari
setiap hasil tingat pertama (V1) dan expectancy (E) atau harapan
bahwa perilaku tertentu akan diikuti oleh suatu hasil tingkat
pertama. Jika harapannya rendah, maka motivasinya akan kecil.
Sebaliknya, jika nilai valensi dari suatu perolehan adalah nol, maka
nilai mutlak ataupun variasi dari besarnya harapan untuk
menyelesaikannya pun tidak akan berpengaruh sama sekali.

3) V1 = (V2 X I)
Valensi yang berkaitan dengan beragam hasil tingkat satu (V1)
merupakan fungsi (F) perkalian antara jumlah valensi tingkat dua
(V2) dan instrumentalitas (I) ataupun pertalian antara pencapaian
tingkat pertama dengan tingkat kedua.

Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut.
1) Kemampuan

Kemampuan disini merupakan potensi individu untuk
melaksanakan tugas atau pekerjaan. Kemampuan tersebut
berhubungan dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki
individu untuk melaksanakan pekerjaan.

2) Kekuatan (Motivasi)
Maksud dari teori harapan adalah menilai besarnya dan arah semua
kekuatan yang mempengaruhi individu. Tindakan yang didorong
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oleh kekuatan paling besar adalah tindakan paling mungkin untuk
dilakukan.

3) Valensi
Berhubungan dengan preferensi hasil sebagaimana yang dilihat oleh
individu. Suatu hasil memiliki valensi positif apabila dipilih dan
lebih disenangi. Sebaliknya, suatu hasil memiliki valensi negatif
jika tidak dipilih. Adapun valensi nol menunjukkan bahwa individu
bersifat acuh tak acuh untuk memperolehnya.

4) Pertautan (instrumentalitas)
Pertautan merupakan persepsi bahwa hasil di tingkat pertama akan
dikaitkan dengan hasil di tingkat kedua.

5) Harapan
Prinsip ini berkaitan dengan kemungkinan subjektif yang
menyatakan bahwa suatu perilaku akan diiringi oleh suatu hasil
tertentu.

6) Hasil tingkat pertama dan kedua
Hasil tingkat pertama yang ditimbulkan oleh suatu perilaku ialah
hasil yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja, yakni produktivitas,
kemangkiran, kualitas produktivitas, dan pergantian. Hasil tingkat
kedua ialah akibat dari hasil tingkat pertama, yakni kenaikan gaji,
promosi, serta penerimaan ataupun penolakan oleh suatu kelompok.

Dalam menghadapi karyawan, Nadler dan Lawler menyarankan
hal-hal berikut ini bagi manajer.

1) Menetapkan imbalan yang tepat bagi karyawan.
2) Menetapkan standar kerja yang dikehendaki
3) Menganalisis faktor yang bisa bertentangan dengan efektivitas

imbalan
4) Menghubungkan imbalan dan prestasi kerja
5) Menjamin kecukupan dan kelayakan imbalan.

f. Teori Penguatan (Reinforcement Theory)
Berbeda dari teori kepuasan yang menjelaskan “apa”, teori

proses berupaya menguraikan “bagaimana”, yakni bagaimana
konsekuensi dari perilaku di masa lalu dapat mempengaruhi tindakan
mendatang dalam suatu proses pembelajaran. Menurut teori ini,
perilaku yang dibalas secara menyenangkan dengan reward cenderung
akan diulangi kembali pada masa mendatang. Sebaliknya, perilaku
yang dibalas secara tidak menyenangkan dengan hukuman
(punishment) cenderung tidak akan diulangi kembali pada masa
mendatang. Berikut ini digambarkan keseluruhan proses penguatan
tersebut.
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Gambar 12.4. Proses Reinforcement

Agar bisa mengubah perilaku seseorang melalui penguatan,
manajer perlu mengubah konsekuensi dari setiap perilaku yang
mungkin ditunjukkan seseorang. Metode untuk mengubah perilaku
seseorang antara lain yaitu sebagai berikut.
1) Konsekuensi Positif

Seseorang diberi konsekuensi positif apabila ia dapat mengubah
kebiasaannya. Misalnya, kalau mahasiswa yang biasa terlambat
datang itu bisa mengubah perilakunya dengan menepati jam masuk
kuliah, maka yang bersangkutan akan dijamin untuk lulus ujian.

2) Kritik dan Evaluasi
Kebiasaan datang terlambat kuliah juga bisa diubah dengan selalu
mengkritik dan menilai kebiasaan itu, yaitu dengan mengatakan
bahwa kebiasaan itu sangat jelek.

3) Abai
Tidak peduli apakah yang bersangkutan bisa datang tepat waktu
atau terlambat, yang penting proses kuliah tetap jalan sesuai jadwal.
Tidak ada kelonggaran atas keterlambatan masuk kuliah.

4) Hukuman
Metode ini dipandang sangat ekstrem, tapi cukup efektif.
Penggunaan hukuman untuk mengubah perilaku mahasiswa tadi
bertujuan untuk memberinya peluang agar bisa melihat kembali
perilaku buruknya dan berupaya untuk memperbaiki perilaku
tersebut.

Menurut W. Clay Hammer (1978), ada enam hal yang
melandasi penggunaan teknik pembentukan perilaku atau teori belajar
(learning theory), yakni sebagai berikut.
1) Tidak memberi penghargaan yang sama ke setiap orang.
2) Memberitahukan karyawan mengenai kesalahan yang

dilakukannya.
3) Bertindak adil.
4) Memperhatikan bahwa kegagalan dalam menanggapi juga bisa

mengubah perilaku.
5) Memberitahukan karyawan mengenai hal yang harus dilakukannya

untuk memperoleh suatu penghargaan
6) Tidak memberikan hukuman di hadapan rekan kerja.
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12.4 Penerapan Teori Motivasi
Demi mengarahkan seseorang untuk bekerja sebagaimana yang

diharapkan oleh organisasi, suatu teori sering terlihat sebagai suatu
bentuk latihan yang tak berguna. Mendesain dan menjalankan program
motivasi yang sukses bukanlah suatu hal mudah. Pimpinan tidak bisa
sekadar memilih suatu teori untuk kemudian diterapkan secara harfiah
karena pada realitanya, suatu organisasi memiliki dinamika tersendiri
dan dikelilingi oleh berbagai faktor yang bisa mempengaruhi keutuhan
penerapan teori motivasi. Ada beberapa kondisi dan latar belakang
yang bisa menyulitkan penerapan suatu sistem motivasi, baik yang
terkait dengan jenis pekerjaan, orang, serikat pekerja, teknologi, dan
sebagainya.
a. Penerapan Teori Motivasi Maslow

Hasil dari penerapan teori motivasi Maslow bisa dioptimalisasi
dengan jalan memenuhi hal-hal berikut.
1) Memberi imbalan finansial (upah, gaji) untuk memenuhi kebutuhan

fisik.
2) Memberikan kontrak kerja dan jaminan pensiun agar para karyawan

merasa terjamin dan aman.
3) Memberikan identitas organisasi agar karyawan bisa merasa

menjadi bagian di dalamnya (mulai dari hal-hal seperti etos dan
tujuan perusahaan, sampai rincian kecil-kecil seperti pakaian kerja,
yang mencerminkan identitas perusahaan tersebut.

4) Memberi imbalan ataupun hadiah uang, promosi serta pengakuan
dalam berbagai bentuk atas prestasi ataupun pelaksanaan kerja yang
baik.

5) Secara tidak langsung, walaupun gaji yang diterima dapat
memungkinkan karyawan untuk melakukan hal-hal yang membantu
mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dirinya, organisasi terkait
bisa memberikan mereka suatu lingkup kerja dan tanggung jawab
bagi mereka untuk melakukan hal itu.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan antara lain
sebagai berikut.
1) Memastikan bahwa karyawan memperoleh imbalan finansial sesuai

haknya
2) Memastikan bahwa karyawan memahami aturan dan program

organisasi yang mendukung rasa aman mereka, dan bila memang
mungkin angkatlah sebagai karyawan tetap.

3) Menciptakan atmosfer tim di antara karyawan, misalnya melalui
konsultasi serta pembagian kontrol dan tanggung jawab.
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4) Memberi pengakuan kepada setiap karyawan dengan cara
memperhatikan perkembangan tiap karyawan tersebut dan memuji
setiap kontribusinya terhadap tim dan organisasi.

5) Membantu pengembangan diri karyawan, yakni dalam aspek
responsibilitas, independensi, dan inisiatif.

Walaupun kita tahu bahwa orang-orang bekerja tidak hanya
sekedar demi memperoleh uang, bayaran tetap merupakan faktor utama
untuk meningkatkan motivasi. Asumsi ini akan dapat diterima apabila:
(a) bayaran itu cukup untuk membeli hal-hal yang dibutuhkan sehingga
ada rasa puas; (b) bayaran itu secara simbolis memadai sebagai
pengakuan atas prestasi seseorang.

Bayaran sebagai motivator, juga lebih rumit dibandingkan
dengan sekedar gaji/upah yang dibutuhkan secara resmi dalam slip
pembayaran. Ada satu perangkat imbalan yang punya harga atau
berkaitan dengan uang yang diberikan dalam rangka kerja, yang
biasanya disebut paket imbalan.

Apa pun unsur pembentuk sebuah paket imbalan, gaji pokok
dalam banyak kasus tetap merupakan unsur paling penting. Apabila
jumlah total gaji bruto benar-benar dikaitkan dengan prestasi (dengan
mempertimbangkan insentif bagi prestasi pribadi atau prestasi tim), gaji
bruto itupun dapat menjadi motivator yang positif. Adapun sistem
penggajian yang baik harus:
1) Adil dibandingkan sistem penggajian di organisasi atau perusahaan

lain sehingga karyawan betah.
2) Konsisten sehingga pekerjaan yang punya nilai lebih tinggi dengan

sendirinya menghasilkan gaji yang lebih tinggi pula, dan pekerjaan
biasa menghasilkan gaji yang biasa-biasa saja.

3) Cukup luwes untuk disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tidak
lajim atau unik.

4) Konsisten dengan lingkungan ekonomi, sehingga selalu dapat
mempertimbangkan inflasi maupun perubahan situasi ekonomi

Insentif dalam bentuk uang dan lain-lain juga bisa amat
beragam, baik dalam hal jumlah maupun kriteria yang digunakan untuk
mengalokasikannya, termasuk di dalamnya adalah bonus tahunan,
pembagian keuntungan, bonus dan insentif lain yang diberikan secara
tahunan, dan kemungkinan kepemilikan saham atau tunjangan pensiun.

b. Penerapan Motivasi Herzberg
Frederick Herzberg mengembangkan teori motivasi dua faktor,

yakni “motivator” dan “hygiene factor”. Faktor hygiene itu sendiri ialah
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kebutuhan mendasar dalam bekerja yang sesungguhnya tidak
memotivasi seseorang, tetapi akan menimbulkan kekecewaan jika tidak
dipenuhi. Faktor ini bisa sepele, seperti adanya tempat parkir. Faktor
hygiene yang utama ialah uang. Pimpinan harus senantiasa berupaya
memenuhi kebutuhan keuangan bagi bawahannya. Orang perlu tingkat
gaji tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kenaikan gaji yang
lambat, kurangnya insentif serta tidak adanya jaminan kerja bisa
mematikan motivasi.

Faktor kedua dalam teori Herzberg ialah motivator, yakni faktor
yang mendorong seseorang untuk berhasil. Faktor ini harus pimpinan
penuhi agar bawahannya merasa puas. Kepuasan tersebut ditentukan
oleh pengakuan. Sementara itu, kemampuan untuk berhasil biasanya
bertumpu pada tugas dan tanggung jawab yang menyenangkan.
Semakin besar tanggung jawab seseorang, maka semakin besar pula
tingkat kepuasan orang tersebut jika ia berhasil. Pada intinya, motivator
ditujukan untuk mencapai pertumbuhan dan pengaktualisasian diri
melalui pelaksanaan tugas. Dalam hal ini, motivasi dapat ditingkatkan
dengan jalan memperbesar tanggung jawab yang diberikan kepada
seseorang.

c. Penerapan Teori Keadilan
Dalam ilmu psikologi, ada teori keadilan dalam motivasi.

Tokoh dalam pemikiran tersebut adalah J.Staky Adams. Menurutnya,
manusia memiliki sifat untuk mengkomparasikan dirinya dengan orang
lain. Dalam konteks ini, karyawan cenderung akan mengkomparasikan
gaji yang diperolehnya dengan gaji yang diperoleh rekan kerjanya.
Adanya ketidakadilan yang dipersepsikan karyawan setelah
mengkomparasikan kedua hal tersebut akan mempengaruhi motivasi
kerja karyawan terkait.

Perlu diingat bahwa salah satu faktor motivasional terbesar di
tempat kerja pada saat ini ialah apakah karyawan merasa telah
dikompensasi secara adil di tempat kerjanya. Suatu ketidakadilan, baik
yang riil maupun yang hanya didasari atas persepsi dari karyawan
terkait, akan menimbulkan reaksi dari karyawan terkait melalui
berbagai cara, misalnya menurunkan kinerja, menuntut keadilan, keluar
dari perusahaan, menuntut keseimbangan antara apa yang diterimanya
dengan apa yang sudah diberikan olehnya, serta memutar kembali
proses perbandingan mereka.

Apabila gaji merupakan salah satu kompensasi yang harus
dipenuhi secara adil, maka rencana yang dikemukakan oleh Stevenson
(2000) berikut ini dapat dilakukan untuk mengusahakan keadilan
kompensasi karyawan.
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1) Mengevaluasi setiap usaha karyawan serta membantunya untuk
memfokuskan diri pada pertumbuhan dan kinerja pribadi daripada
berfokus ke apa yang diperoleh karyawan lainnya dalam
perusahaan.

2) Meninjau historis gaji setiap karyawan dan mengevaluasi
kinerjanya.

3) Mengumpulkan informasi dari Departemen SDM terkait standar
penggajian bagi setiap posisi, serta informasi mengenai hal yang
sudah dilakukan oleh perusahaan terhadap posisi serupa.

4) Setelah mengevaluasi faktor-faktor tersebut dan kemudian
dirasakan adanya suatu ketidakadilan dalam penggajian, perlu
dilakukan koordinasi dengan Departemen SDM untuk menemukan
solusi yang adil secepat mungkin.

5) Mengkomunikasikan temuan tersebut kepada karyawan dalam
bentuk pertanyaan. Ia juga perlu mengetahui bahwa manajemen
sedang berusaha membawa masalah gajinya di dalam kebijakan
perusahaan.

6) Apabila kompensasi masih tidak bisa disesuaikan, maka perlu
dianalisis kesanggupan dan kesediaan manajemen untuk memberi
pengakuan kepada karyawan, misalnya melalui pemberian jabatan
baru, promosi, ataupun penugasan terhadap suatu proyek khusus.

Akhirnya, harus diakui bahwa betapa pun kerasnya usaha untuk
meningkatkan motivasi bawahan, namun kita juga perlu menyadari
bahwa kita tidak bisa mencegah hilangnya motivasi. Oleh sebab itu,
diperlukan berbagai cara spesial untuk menanggulanginya. Cara
menangani hilangnya motivasi tergantung pada keadaan. Dalam
kaitannya dengan ketidakcocokan antar anggota, diperlukan tiga
langkah utama untuk menangani hilangnya motivasi, yaitu sebagai
berikut.
1) Mencari Penyebab

Hilangnya motivasi harus dianalisis dulu kalau ingin ditangani.
Kondisi hilangnya motivasi bisa terjadi karena stres, emosi atau
penyakit. Bisa pula karena ada masalah dengan pekerjaan itu
sendiri. Untuk itu bicaralah dengan anggota yang hilang
motivasinya untuk mengetahui letak masalah dan merancang
penyelesaiannya.

2) Mendorong Kerjasama
Bila dua anggota staf selalui berselisih perlu taktik jitu untuk

mengubah pertentangan menjadi kerjasama. Salah satu langkah
adalah dengan menempatkan mereka dalam tim yang lebih besar
yang memaksa mereka saling bekerjasama. Pendekatan lain adalah
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dengan membalik posisi mereka untuk sementara agar mereka lebih
memahami beban kerja satu sama lain. Jika semua cara tidak
berhasil, pisahkan mereka agar tidak mengganggu kerja tim secara
keseluruhan.

3) Memberi Staf Konseling Bagi Anggota
Untuk menangani trauma kehilangan pekerjaan, semakin

banyak organisasi menyediakan konseling yang memungkinkan
pekerja membicarakan kasus mereka dengan pendengar yang
simpatik. Konseling juga berguna bagi mereka yang posisinya
mantap. Mereka mungkin perlu membicarakan masalah kerja atau
pribadi yang merusak motivasi mereka. Idealnya, konselor bukan
orang dalam. Kalau terpaksa menggunakan konselor intern, maka ia
harus tidak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan peserta konseling.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
1. Coba saudara jelaskan pengertian istilah berikut:

a. Motif; dan
b. Motivasi.

2. Uraikanlah tiga pendekatan dalam teori motivasi yang saudara
ketahui!

3. Apakah perbedaan antara teori motivasi Herzberg dan teori hierarki
kebutuhan dari Abraham Maslow?

4. Apakah yang dimaksud dengan motivasi positif itu? Mengapa ada
pula yang disebut dengan motivasi negatif? jelaskan!

5. Menurut saudara, bagaimana caranya agar karyawan sebuah
perusahaan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya?

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Motivasi” dalam bentuk power point!
2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah

motivasi!
3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB XIII
KEPEMIMPINAN

Sebagaimana disebutkan pada bagian yang lalu, bahwa
kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi pengarahan atau
penggerakan. Dalam menggerakan organisasi atau perusahaan, peran
manajer atau pemimpin sangat menentukan efektif tidaknya tujuan
yang ingin dicapai. Para manajer adalah kelompok orang yang paling
bertangung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan. Oleh sebab
itu masalah kepemimpinan seseorang yang mempunyai wewenang
sebagai atasan menjadi kian penting. Selain ditentukan oleh
kemampuan sumber daya manusianya, ketersediaan dana, kerja sama
tim lewat motivasi, dan komitmen bersama, keberhasilan pencapaian
tujuan suatu organisasi juga ditentukan oleh bagaimana pimpinan
memerankan fungsinya selaku pengarah dan pengendali.

Terdapat tiga aspek yang mendominasi dalam kepemimpinan,
yaitu orang, pengaruh dan tujuan. Dalam hal ini, kepemimpinan
muncul di antara orang-orang, mengikutsertakan manfaat dari
pengaruh, dan digunakan demi pencapaian tujuan. Pengaruh disini
mencerminkan ketidakpasifan keterkaitan di antara orang-orang terkait.
Pengaruh tersebut dirancang guna mencapai tujuan. Oleh sebab itu,
kepemimpinan (leadership) bisa diartikan sebagai kemampuan
mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan organisasional
(Daft, 2003).

Kepemimpinan merupakan seni untuk memengaruhi dan
mengarahkan orang demi tercapainya tujuan. Kepemimpinan dan
pemimpin merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan
dalam suatu proses pencapaian tujuan yang efektif, dimana
kepemimpinan berperan sebagai proses dan pemimpin berperan sebagai
pusat subjek. Kepemimpinan yang efektif biasanya dicerminkan oleh
pemimpin yang baik. Organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang
tidak berketerampilan manajerial yang baik akan menyebabkan
kepemimpinan organisasi menjadi tidak efektif.

13.1 Definisi Pemimpin
Berikut ini merupakan definisi pemimpin dan kepemimpinan

menurut para ahli.
a. Menurut Fiedler (1970), pemimpin ialah seseorang yang berada

dalam kelompok, sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan
mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, serta sebagai
penanggung jawab utama. Menurutnya dalam sebuah organisasi ada
pemisahan yang jelas dimana ada orang yang memberi tugas
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(pemimpin) dan ada yang diberi tugas (bawahan). Orang yang
dipisahkan dari kelompoknya untuk dijadikan pemimpin adalah
seorang yang memiliki atribut seperti kewibawaan, kekuasaan,
kewenangan, keterampilan khusus, status dan lain-lain.

b. Menurut Davis (1981), kepemimpinan ialah kemampuan untuk
membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara antusias. Dengan demikian, kepemimpinan merupakan
kecakapan atau kemampuan seseorang dalam membujuk orang lain
agar orang tersebut mau bekerja keras untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.

c. Menurut Terry dan Frankin (1982), kepemimpinan ialah hubungan
dimana seseorang (pemimpin) mempengaruhi orang lain agar
bersedia bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas yang
saling terkait guna mencapai tujuan yang dikehendaki pemimpin
dan/atau kelompok. Definisi tersebut cenderung menekankan pada
hubungan di antara orang yang mempengaruhi, yakni pemimpin,
dengan orang yang dipengaruhi, yakni bawahan.

Berdasarkan pendapat di atas, pemimpin bisa disimpulkan
sebagai orang yang berwewenang untuk menugaskan dan
berkemampuan untuk mempengaruhi bawahannya melalui suatu pola
hubungan yang baik demi tercapainya tujuan.

13.2 Fungsi dan Sifat
Berikut ini merupakan lima fungsi kepemimpinan yang

dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1999).
a. Fungsi Penentu Arah

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai,
baik yang berjangka panjang, menengah, maupun pendek. Tujuan
tersebut akan bisa dicapai dengan suatu kerja sama yang dipimpin
oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin harus mengelola
setiap sumber dayanya secara efektif terlepas dari adanya
keterbatasan agar arah pencapaian tujuan organisasi menjadi jelas,
serta agar pemanfaatan setiap sarana dan prasarana yang tersedia
menjadi optimal. Arah yang dimaksudkan disini tertuang dalam
strategi dan taktik yang disusun oleh pimpinan organisasi.

b. Fungsi Juru Bicara
Fungsi ini menuntut pemimpin untuk memfungsikan dirinya

sebagai penghubung antara organisasi dan stakeholders, seperti
stockholders, suppliers, distributors, pemerintah, dan sebagainya.
Peran ini sangatlah penting mengingat setiap organisasi pasati
membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk dapat bertahan hidup.
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Pemeliharaan hubungan itu sendiri diharapkan dapat membuat
stakeholders menjadi berpersepsi tepat terhadap citra organisasi,
memahami berbagai kebijakan yang ditetapkan organisasi demi
tercapaianya tujuan, menghindari berbagai kesalahpahaman
mengenai arah capaian organisasi, serta memberikan dukungan
kepada organisasi.

Konsekuensi dari fungsi ini ialah tuntutan terhadap pemimpin
untuk tidak sekadar memahami cara perumusan kebijakan strategis,
tetapi juga berbagai keputusan lainnya yang sudah diambil oleh
pimpinan di tingkatan lebih rendah. Bahkan, pemimpin juga
dituntut untuk berpengetahuan memadai terkait berbagai kegiatan
yang dijalankan organisasi. Pengetahuan tersebut akan
memungkinkannya untuk memberi penjelasan yang dibutuhkan
hingga tercapainya berbagai sasaran.

c. Fungsi Komunikasi
Komunikasi ialah penyampaian suatu pesan dari satu pihak ke

pihak lainnya. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang
hendak disampaikan pengirimnya telah diterima dan dimaknai oleh
penerima pesan. Sebagai komunikator, pemimpin harus mampu
dalam menginformasikan berbagai sasaran, strategi dan tindakan
yang harus dilakukan oleh bawahannya.

d. Fungsi Mediator
Berbagai konflik ataupun perbedaan kepentingan di dalam

organisasi menuntut hadirnya pemimpin yang mampu
menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Pemimpin tidak
boleh membiarkan berlarutnya suatu konflik, sehingga harus
senantiasa berupaya untuk mengatasinya. Ketidaktanggapan
pemimpin terhadap konflik dapat merusak citranya, serta
menurunkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan publik
terhadap kepemimpinannya. Disinilah pentingnya bagi pemimpin
untuk berkemampuan dalam memediasi berbagai konflik dan
permasalahan secara rasional, objektif, dan netral.

e. Fungsi Integrator
Adanya pembagian tugas, pengalokasian dana, daya dan tenaga,

serta kebutuhan terhadap spesialisasi pengetahuan dan keterampilan
bisa menimbulkan sikap, perilaku dan tindakan yang terpecah-
pecah, sehingga diperlukan integrator, utamanya di hierarki puncak.
Disinilah pimpinan memfungsikan dirinya sebagai integrator. Pada
dasarnya, setiap pemimpin merupakan integrator dengan lingkup
yang saling berbeda terlepas dari hierarki jabatannya di organisasi
terkait. Dalam konteks tersebut, tingginya kedudukan seseorang
dalam hierarki organisasi cenderung berhubungan positif dengan
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tingkat kepentingan makna dari peran pemimpin selaku integrator.
Artinya, semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki organisasi,
maka semakin penting makna dari perannya tersebut.

Fungsi lain dari kepemimpinan, antara lain sebagai berikut.
1) Mengambil keputusan
2) Mengembangkan informasi
3) Memelihara dan meningkatkan loyalitas bawahannya
4) Mendorong dan menyemangati bawahannya dalam bekerja
5) Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas organisasi kepada

pemilik dan masyarakat
6) Mengawasi pelaksanaan atas berbagai tugas yang didelegasikan
7) Memberi penghargaan

Kepemimpinan dapat dianalisis dengan mempelajari ciri
ataupun karakeristik dari pemimpin. Cara ini dilandasi oleh estimasi
dan asumsi mengenai keberadaan orang yang memang terlahir untuk
menjadi pemimpin. Orang tersebut biasanya memiliki sekelompok ciri
yang memungkinkannya untuk mencapai keberhasilan saat memimpin
terlepas dari situasi yang dihadapinya. Dengan membandingkan
berbagai ciri dari pemimpin yang gagal, bisa disimpulkan berbagai ciri
penting dari seorang pemimpin alami.

Berikut ini ialah beberapa sifat dan ciri dari kepemimpinan yang
sukses.
a. Watak dan kepribadian yang baik

Agar para bawahan maupun orang yang berada diluar organisasi
mempercayainya, seorang pemimpin harus mempunyai watak dan
kepribadian yang baik. Mereka adalah cermin dari bawahan,
sumber identifikasi, motivasi, dan moral para bawahan.

b. Keinginan untuk melayani bawahan
Seorang pemimpin harus mempercayai bawahannya, mendengarkan
pendapat bawahannya dan berkeinginan untuk membantu
bawahannya tersebut dalam meningkatkan keterampilannya
sehingga kariernya pun akan meningkat.

c. Memahami kondisi lingkungan
Seorang pemimpin tidak hanya menyadari tentang apa yang sedang
terjadi di sekitarnya, tetapi juga harus memiliki pengertian yang
memadai sehingga dapat mengevaluasi perbedaan kondisi
organisasi dan para bawahannya.

d. Inteligensi tinggi
Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir pada taraf
yang tinggi. Ia dituntut untuk mampu menganalisis problem dengan
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efektif, belajar dengan cepat, dan memiliki minat yang tinggi untuk
mendalami dan menggali ilmu.

e. Berorientasi ke depan
Seorang pemimpin harus mempunyai visi, intuisi dan kemampuan
yang baik dalam memprediksi, sehingga berbagai kemungkinan
bagi organisasi yang dipimpinnya dapat diketahui sejak awal.

f. Sikap terbuka dan lugas
Seorang pemimpin perlu mempertimbangkan berbagai inovasi dan
fakta terbaru, tetapi juga harus lugas dan konsisten dengan pendapat
yang diyakininya. Pemimpin harus bersedia untuk memperbarui
cara kerja lama demi efektivitas dan efisiensi organisasi.

Agar dapat sukses dalam memimpin suatu organisasi, seorang
pemimpin harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan tertentu, yakni
adil, jujur, benar, ikhlas, tegas, pemurah, alim, rendah hati, dan ramah.
Keberhasilan seseorang dalam memimpin akan ditentukan oleh sejauh
mana orang tersebut memiliki sifat dan karakteristik kepemimpinan
serta sejauh mana kemampuannya dalam menunjukkan sifat yang tepat
untuk menghadapi berbagai situasi, waktu dan ruang yang berbeda.

13.3 Teori Kontingensi Fiedler
Teori ini berupaya mencocokkan pemimpin dengan kondisi

yang memungkinkannya untuk sukses. Model kontingensi yang
dihasilkan mencerminkan bahwa efektivitas pemimpin ditentukan oleh
tiga variabel, yaitu sebagai berikut.
a. Struktur Kebutuhan Pemimpin

Dalam hal ini, pemimpin termotivasi untuk mencari capaian tugas
atau pemuas kebutuhan antarpribadi. Pilihan seorang pemimpin
akan Orientasi pilihan pemimpin pada tugas ataupun pada orang
bisa diukur dengan skala Least Preferred Coworker (rekan kerja
yang paling tidak disukai).

b. Kendali Situasi Pemimpin
Hal ini berkaitan dengan keyakinan pemimpin bahwa tugas tersebut
dapat diselesaikan. Kendali situasi merupakan fungsi dari: (1) posisi
kekuasaan pemimpin, yakni sejauh mana ia dapat memberikan
penghargaan atau hukuman; (2) hubungan pemimpin-anggota,
termasuk derajat dukungan bawahan pada pemimpin; serta (3)
struktur tugas, kejelasan dan rincian pekerjaan.

c. Interaksi antara Struktur Kebutuhan Pemimpin dan Kendali Situasi
Pemimpin yang mempunyai motivasi tugas cenderung mempunyai
unjuk kerja yang terbaik dalam situasi di tempat ia memiliki baik
kendali yang tinggi maupun yang rendah.
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Menurut Fiedler, keberhasilan kepemimpinan ditentukan oleh
gaya dasar dari kepemimpinan itu sendiri. Gaya dasar yang
dimaksudkan disini ialah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada:
(1) tugas, ataupun (2) hubungan pimpinan-bawahan. Ciri utama yang
diperlihatkan Fiedler dalam penelitiannya adalah penggolongan
responden yang didasarkan pada salah satu orientasi saja, yakni antara
orientasi hubungan ataupun tugas, sehingga tidak ada perpaduan di
antara kedua orientasi. Hal ini didasarkan pada suatu pendapat bahwa
seseorang memiliki gaya kepemimpinan yang tidak dapat diubah.
Seseorang bisa saja memilih salah satu dari gaya dasar
kepemimpinannya, apakah autokratis paternalistis, atau demokratis.
Bagi penganut teori situasional, model ini sangatlah bertentangan.

Model yang dikembangkan Fiedler mengetengahkan pendapat
bahwa ketika pemimpin berorientasi pada hubungan, sedangkan situasi
menuntutnya untuk mempergunakan pendekatan tugas, maka ada dua
pilihan. Pertama, menyesuaikan situasi dengan gaya dasar dari
pemimpin yang bersangkutan. Kedua, mengganti pemimpin yang
bersangkutan dengan pemimpin lain yang mempunyai gaya yang sesuai
dengan situasi yang ada. Begitupun halnya jika gaya dasar seseorang
berorientasi pada tugas sementara situasi menuntutnya untuk
berorientasi pada hubungan.

Walaupun model ini didasari oleh asumsi mengenai tetapnya
gaya dasar kepemimpinan seseorang, model ini sama sekali tidak
mengabaikan faktor-faktor situasional. Hasil riset Fiedler menemukan
adanya tiga dimensi kontingensi yang menetapkan berbagai faktor
situasional utama untuk menentukan efektivitas pemimpin, yakni
sebagai berikut.
a. Hubungan pemimpin dan bawahan (leader member relation), yaitu

kadar hubungan antara pemimpin dengan bawahan merupakan
tingkat sejauh mana kelompok tersebut memberi dukungan pada
pemimpinnya.

b. Struktur tugas, yakni sejauh mana tugas-tugas yang harus
dilaksanakan itu terstruktur atau tidak dan apakah disertai oleh
prosedur yang tegas dan jelas atau tidak.

c. Posisi kewenangan, yakni besarnya pengaruh pemimpin terhadap
berbagai faktor wewenang, seperti pengangkatan dan
pemberhentian pegawai, promosi, penegakan kedisiplinan, serta
kenaikan gaji.

Skala baik atau buruk dipergunakan untuk menganalisis
hubungan pimpinan dan bawahan, sedangkan skala “tinggi” atau
“rendah” dipergunakan bagi dimensi struktur tugas. Adapun skala
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“kuat” atau “lemah” diberikan untuk dimensi posisi kewenangan.
Berkaitan dengan ini, seorang pemimpin dinilai telah efektif jika hasil
analisis menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
a. Baiknya hubungan di antara atasan dan bawahan.
b. Tingginya tingkatan struktur dari tugas yang diberikan ke bawahan.
c. Kuatnya posisi kewenangan pimpinan.

Gambaran tersebut menunjukkan seorang pemimpin yang
berorientasi pada tugas, misalnya akan efektif dalam kepemimpinannya
apabila menghadapi situasi yang tergolong pada kategori I, II, III, VII,
dan VIII. Sebaliknya, apabila seorang pemimpin berorientasi pada
hubungan, efektivitas kepemimpinannya akan tampak apabila
menghadapi situasi dengan kategori IV, V, dan VI.

Berdasarkan temuan penelitian Fiedler, bisa disimpulkan bahwa
pemimpin berorientasi tugas cenderung lebih berhasil dibandingkan
pemimpin berorientasi hubungan. Fiedler juga menyimpulkan bahwa
efektivitas kepemimpinan seseorang cenderung akan naik jika
dihadapkan pada situasi yang paling menguntungkan ataupun pada
situasi yang paling tidak menguntungkan. Guna memperjelas simpulan
tersebut, bisa dilihat gambar 13.1.

Salah satu kritik utama terhadap teori Fiedler adalah pandangan
yang terlampau disederhanakan mengenai situasi kerja. Ia juga dikritik
karena tidak menjelaskan mengapa sesuatu itu bekerja dengan baik. Ia
hanya meramalkan kesuksesan kepemimpinan.

Gambar 13.1. Ramalan Model Kontingensi dari Fiedler
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13.4 Teori Kepemimpinan Jalan-Tujuan
Teori kepemimpinan Jalan-Tujuan (Path-Goal Leadership

Theory) menjelaskan cara perilaku pemimpin dala, mempengaruhi
motivasi dan prestasi kerja bawahannya, di berbagai situasi kerja. Teori
ini dinamakan sebagai jalan-tujuan karena berfokus pada cara
pemimpin dalam mempengaruhi prestasi kerja bawahannya terkait
tujuan dari pekerjaan dan pengembangan diri, serta jalan menuju
pencapaian tujuan tersebut.

Dasar teori dari Path-Goal adalah teori motivasi harapan yang
menyebutkan bahwa motivasi ditentukan oleh harapan atas imbalan dan
valensi ataupun daya tarik dari imbalan itu. Walaupun terdapat
sejumlah cara untuk mempengaruhi bawahan, Evans menyatakan
bahwa yang paling penting ialah kemampuan pemimpin untuk memberi
imbalan dan merincikan hal yang harus dikerjakan bawahan untuk
memperoleh imbalan tersebut.

Pokok penting dari teori Path-Goal mengemukakan bahwa
perilaku pemimpin akan meningkatkan prestasi bawahannya jika:
a. Pemimpin memenuhi kebutuhan bawahannya terkait efektivitas

pekerjaan; serta
b. Pemimpin melatih, membimbing, dan mendukung berbagai hal

yang diperlukan bawahannya.

Di teori ini, terdapat empat pola perilaku kepemimpinan, yaitu
sebagai berikut.
a. Pemimpin yang direktif, yakni pemimpin dengan bentuk

kepemimpinan yang sama dengan kepemimpinan otokratik dimana
bawahan sudah mengetahui pasti keinginan pemimpin terhadapnya
dan arahan yang diberikan. Bawahan tidak diberikan peluang untuk
berpartisipasi mengemukakan pendapat.

b. Pemimpin yang suportif, yakni pemimpin yang ramah, mudah
ditemui dan menunjukkan sikap perhatian terhadap bawahan.

c. Pemimpin yang partisipatif, yakni pemimpin yang selalu
mengharapkan saran ataupun pendapat bawahannya, tetapi masih
memerlukan pembuatan keputusan.

d. Pemimpin yang berorientasi prestasi, yakni pemimpin yang
mempercayakan bawahannya untuk mencapai tujuan dan prestasi.

Dengan kepemimpinan yang efektif, seorang pemimpin mampu
menunjukkan jalan yang dapat ditempuh bawahannya sehingga
pergerakan maju ke posisi yang dikehendaki bisa berlangsung mulus,
yakni tidak dihadapkan pada banyak hambatan. Sekalipun ada
hambatan, mereka sudah dilengkapi dengan kemampuan antisipasi,
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serta akses terhadap bantuan dari pimpinannya jika kemampuannya
masih belum memadai.

Dalam teori Path-Goal, diperhatikan dua jenis variabel
situasional atau variabel kontingensi. Dua variabel tersebut adalah ciri
perseorangan dari bawahan dan tekanan serta tuntutan lingkungan yang
harus ditangani oleh bawahan supaya dapat mencapai tujuan pekerjaan
dan memperoleh kepuasan. Karakteristik personal yang penting adalah
persepsi bawahan mengenai kemampuan mereka sendiri. Semakin
tinggi tingkat kemampuan bawahan menurut persepsi mereka sendiri,
dilihat dari segi tuntutan tugas mereka, maka semakin sedikit kesediaan
mereka untuk menerima gaya kepemimpinan direktif.

Variabel lingkungan mencakup faktor-faktor yang tidak bisa
dikendalikan bawahan, tetapi penting bagi kepuasan kerja. Faktor
lingkungan ini dapat memotivasi atau memaksa bawahan. Kekuatan
lingkungan juga bermanfaat sebagai suatu ganjaran bagi tingkat hasil
yang dapat diterima. Misalnya, bawahan dapat dimotivasi oleh
kelompok kerja dan mendapat kepuasan dari penerimaan teman sekerja
karena melakukan pekerjaan yang sesuai dengan norma kelompok.
Pemimpin yang mampu mengurangi ketidakpastian pekerjaan diyakini
sebagai motivator karena mampu meningkatkan harapan bawahannya
terhadap kepastian imbalan dari setiap usahanya. Jika struktur tugas
(repetitif atau rutin) itu tinggi, maka kepemimpinan direktif akan
berhubungan negatif dengan kepuasan, sementara kepemimpinan
suportif akan berhubungan positif dengan kepuasan. Sebaliknya, jika
struktur tugas itu rendah, maka kepemimpinan direktif akan
berhubungan positif dengan kepuasan, sementara kepemimpinan
suportif tidak berhubungan dengan kepuasan.

Gambar 13.2. Model Kepemimpinan Jalan-Tujuan



182

Kelemahan utama dari teori kepemimpinan path-goal terletak
pada ketidakmampuannya dalam meramalkan prestasi kerja bawahan
karena peningkatan kepuasan tidak senantiasa bisa diidentikkan dengan
peningkatan prestasi kerja. Oleh sebab itu, teori ini dinilai belum
memiliki makna operasional yang memadai, sehingga variabel dari
model ini perlu diteliti lebih lanjut.

13.5 Ohio State Leadership Studies
Penelitian mengenai kepemimpinan dimulai pada tahun 1945,

yang diprakarsai oleh Biro Urusan dan Penelitian pada Ohio State
University. Mereka mencoba mengenali bermacam-macam dimensi
dari tingkah laku pemimpin yang efektif. Penelitian dilakukan dengan
mengembangkan pertanyaan uraian kelakuan pemimpin (Leader
behaviour description quetionaire / LBDQ). Dari berbagai penelitian
yang dilakukan, akhirnya diperoleh gambaran mengenai perilaku
pemimpin, yaitu ditemukannya dua dimensi utama dari perilaku
pemimpin yang untuk selanjutnya dikenal sebagai consideration
(pertimbangan) dan initiating structure (orientasi tugas).

Consideration mencerminkan derajat dan corak hubungan
pemimpin dan bawahannya, yang dicirikan oleh adanya sikap saling
percaya, penghargaan terhadap gagasan bawahan dan penenggangan
terhadap perasaan bawahan. Adapun initiating structure mencerminkan
sejauh mana seseorang pemimpin memberi batasan dan struktur
terhadap perannya dan peran bawahannya demi tercapainya tujuan
kelompok. Berdasarkan dimensi consideration dan initiating structure,
dapat dibedakan empat gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut.
a. Pertimbangan rendah, struktur rendah.
b. Pertimbangan tinggi, struktur rendah.
c. Pertimbangan tinggi, struktur tinggi.
d. Pertimbangan rendah, struktur tinggi.

Berdasarkan empat gaya kepemimpinan tersebut, Stogdill
(1974) mengadakan penelitian ulang, akhirnya dengan hati-hati
menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif adalah pada
kuadran dimana skor untuk petimbangan tinggi dan skor untuk struktur
juga tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk gaya
manajemen tertentu yang dianggap sebagai gaya manajemen yang
terbaik adalah gaya manajemen yang terletak pada kuadran kanan atas
dari kisi-kisi (gambar 13.3).
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Gambar 13.3. Teori Keadilan tentang Kepemimpinan

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Robert R. Blake dan
Jane S. Mouton (1976). Mereka juga menggunakan dua dimensi, yaitu
garis tegak untuk dimensi pertimbangan (perhatian terhadap manusia),
dan garis mendatar untuk dimensi struktur (perhatian terhadap tugas
atau produksi). Mereka membedakan adanya lima gaya manajemen
yang tidak diberikan nama, tetapi dengan diberi tanda kombinasi angka.
Hasil penelitiannya dapat dilihat pada gambar 13.4.

Gambar 13.4. Kisi-Kisi Manajerial dari Blake dan Mouton

13.6 Teori Kepemimpinan Situasional
Pengendalian sumber daya dan dana serta berbagai faktor lain

demi pencapaian tujuan organisasi merupakan upaya yang harus
dijalankan setiap organisasi. Pelaksanaan fungsi tersebut menjadi beban
dari pemimpin. Kesuksesan pencapaian tujuan organisasi merupakan
kewajiban bagi setiap pemimpin. Oleh sebab itu, praktisi dan akademisi
berupaya untuk memilih perilaku yang bisa mewujudkan kesuksesan
tersebut. Banyak studi yang dilakukan untuk mencari berbagai tipe,
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model atau teori tentang gaya perilaku kepemimpinan yang secara ideal
dapat diterapkan di berbagai organisasi. Studi dan penelitian untuk
menetapkan tipe, model, teori tentang kepemimpinan yang efektif
dimulai dengan mengidentifikasikan sifat-sifat, ciri-ciri pribadi
pemimpin yang dimulai dengan teori orang besar.

Pendekatan yang berorientasi pada ciri yang menyatakan
pemimpin adalah mereka yang dilahirkan untuk menjadi pemimpin,
tidak dibentuk. Orientasi ini mengacu pada pemimpin-pemimpin pada
zaman Romawi dan Yunani. Stogdill (1974) berhasil
mengidentifikasikan ciri-ciri tersebut, antara lain energi, penampilan
menarik dan postur badan yang tinggi, kecerdasan, kemampuan,
karakteristik sosial. Ghiselli menemukan adanya korelasi yang
signifikan di antara efektivitas kepemimpinan dengan berbagai ciri
kecerdasan, kemampuan supervisi, inisiatif, kepercayaan diri dan
individualitas pelaksanaan kerja (Koontz: 1978).

Pendekatan untuk menentukan efektivitas kepemimpinan
tersebut di atas kurang dapat menjelaskan perihal perilaku pemimpin
untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan perilaku dan gaya dapat
lebih menerangkan hubungan interaksi antara pemimpin dan
bawahannya. Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa kemampuan
dalam memimpin dan mengikuti kepemimpinan tersebut didasari oleh
gaya kepemimpinan yang bersangkutan.

Pendekatan terhadap gaya kepemimpinan telah dikembangkan
dengan mencetuskan beberapa tipe, teori tentang perilaku dan gaya
kepemimpinan. Istilah situasional oleh Koontz digunakan dalam arti
yang sama. Heresy dalam tulisannya hanya menggunakan situasional
yang merupakan penyempurnaan dari studi gaya sebelumnya.
Pandangan terhadap berlakunya teori kepemimpinan situasional seperti
teori contingency-Fiedler dan lainnya, menggunakan situasi sebagai
faktor yang menentukan di dalam penelitiannya menyatakan “A leader
who is effective in one situation may or may not be effective in
another”.

Pada teori kepemimpinan situasional, meskipun semua variabel
situasional (manajer, bawahan, atasan, ikatan kelompok organisasi,
tuntutan kerja, dan waktu) terlibat, hal yang paling ditekankan tetaplah
hubungan di antara pimpinan dan bawahannya. Di kondisi tertentu,
bawahan dapat sangat berperan, yakni lebih dari sekadar sebagai
penerima ataupun penolak pimpinan, tetapi juga sebagai penentu
seluruh otoritas pemimpin. Teori ini menarik untuk didalami karena
adanya perluasan penggunaannya, daya tarik secara intuitif, dan
dukungan pengalaman riil.
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Pada intinya, teori ini menegaskan bahwa efektivitas
kepemimpinan ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang tepat dan
kematangan jiwa dari orang-orang yang dipimpinnya. Kematangan ini
berhubungan dengan kemampuan, pengalaman dan kemauan para
bawahan untuk mempertanggungjawabkan tugas tertentu. Dua dimensi
kepemimpinan di dalam teori ini ialah perilaku pemimpin yang
berhubungan dengan tugas kepemimpinannya dan hubungannya
dengan bawahannya. Hal itu bergantung pada orientasi dari tugas
kepemimpinan serta sifat dari hubungan antara atasan dan bawahan
yang dipergunakan.

Teori kepemimpinan situasional menjelaskan bahwa tingkat
kematangan bawahan akan meningkat secara kontinu dalam
pelaksanaan tugas spesifik, sehingga pada situasi tertentu pemimpin
perlu mengurangi perilaku tugas mereka dan meningkatkan perilaku
hubungan hingga tercapai tingkat kematangan individu ataupun
kelompok yang di atas rata-rata. Adapun pada tingkat kematangan
dimana bawahan telah memberi reinforcement pada dirinya sendiri
sehingga dukungan sosio emosional dari pemimpin menjadi kurang
dibutuhkan lagi, pemimpin harus meningkatkan perilaku tugas mereka
karena di situasi tersebut, bawahan menginginkan pertambahan
pendelegasian wewenang dari pemimpin sebagai wujud kepercayaan
terhadapnya. Pada intinya, hal-hal tersebut ditujukan agar bawahan
tidak hanya matang dalam menjalankan tugas, tetapi juga matang
secara psikologis. Berdasarkan uraian di atas, teori ini tersentral pada
kesesuaian dan efektivitas pedoman kepemimpinan serta kesesuaian
dengan kedewasaan yang relevan dengan tugas bawahan. Taraf
kedewasaan bawahan terentang pada suatu kontinum dari
ketidakmatangan sampai ke taraf kematangan. Semakin tinggi tingkat
kedewasaan bawahan, maka semakin tinggi pula tingkat
kematangannya dalam menjalankan tugasnya dan menjalin hubungan.
Sebaliknya, semakin rendah tingkat kedewasaan bawahan, maka
semakin rendah pula tingkat kematangannya dalam menjalankan
tugasnya dan menjalin hubungan.

Pada gambar 13.5, terjadi perpotongan pada kuadran bertugas
tinggi dan hubungan rendah. Oleh sebab itu, pemimpin yang memimpin
bawahan berkematangan rendah harus menerapkan gaya yang
cenderung lebih mengarahkan. Meskipun perilaku hubungan dikatakan
rendah, bukan berarti pemimpin tidak diperkenankan untuk bersikap
bersahabat kepada bawahannya, melainkan dalam memberi
penyelesaian kepada organisasi, pemimpin memerlukan lebih banyak
waktu untuk mengarahkan berbagai hal yang perlu, serta cara dan
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tempat yang tepat untuk melakukan hal tersebut daripada untuk
mendukung dan menguatkan secara sosio emosional.

Gambar 13.5. Model Kepemimpinan Situasional

Pada model kepemimpinan situasional, perilaku tugas
ditunjukkan oleh garis horizontal, sementara perilaku hubungan
ditunjukkan oleh garis tegak. Dari model tersebut, dapat dilihat empat
gaya perilaku pimpinan. Oleh Hersey, perilaku tugas itu sendiri dinilai
sama dengan arahan, sedangkan oleh Fiedler, struktur tugas diartikan
sebagai tingkat kejelasan tugas dan orang yang bertanggung jawab
untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan hubungan
anggota adalah tingkat kesukaan dan kepercayaan anggota kelompok
terhadap pemimpinnya serta kesediaan mereka untuk mengkutinya
(Koonzt, 1982).

13.7 Kepemimpinan dalam Praktek
Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku yang mempengaruhi

bawahan agar mampu bekerja sama dengan baik serta memenuhi aspek
efisiensi dan efektivitas demi tercapainya produktivitas kerja yang
sudah ditargetkan. Pemimpin dengan kepemimpinan yang tidak lagi
efektif perlu dituntut agar mundur, sehingga dapat dipilih kembali
pemimpin yang ideal, yakni yang mampu memenuhi berbagai tuntutan
yang dipersyaratkan organisasi.

Konsep manajemen modern memberikan pemahaman yang
sangat sederhana terhadap kepemimpinan. Dalam hal ini,
kepemimpinan diartikan sebagai proses memepengaruhi dan
mengarahkan aktivitas-aktivitas tugas dari anggota dan bawahan yang
dipimpin.
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Fenomena kepemimpinan di tanah air kita mungkin tepat sekali
untuk menggambarkan pemahaman konsep kepemimpinan di atas.
Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana dan apa saja ukuran efektifitas
dari kepemimpinan seorang pemimpin itu? Dengan menjawab
pertanyaan itu, maka anggota kelompok akan dapat menentukan sendiri
apakah pemimpin tersebut layak untuk diminta mundur atau terus
dipertahankan. Dengan demikian, polemik maju dan mundurnya
seorang pemimpin tidak lagi didasarkan pada sentimen dan
kepentingan kelompok tertentu saja melainkan berdasarkan pada
argumen yang dilandasi dengan logika yang kuat.

Jalan menuju suatu kepemimpinan tidaklah sesulit seperti apa
yang dibayangkan bagi sebagian besar orang. Akan tetapi, menjadikan
kepemimpinan itu lebih efektif dan efisien merupakan tantangan besar
ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Bagaimana tidak, seseorang
bisa saja menggunakan selutuh kekuatannya, baik modal maupun
massa dalam rangka memperbesar dukungan dan legalitasnya. Namun
akan menjadi sulit ketika dihadapkan pada pemenuhan keinginan dari
pendukung atau bawahannya. Pemimpin yang sudah tidak lagi efektif
akan menimbulkan kerugian bagi bawahannya terkaiat pelaksanaan
fungsi kepemimpinannya.

Seorang pemimpin adalah orang yang merasa dirinya terpanggil
untuk memimpin suatu masyarakat besar atau kecil, sedang sejumlah
atau sebagian dari unsur-unsur bawahannya merasakan pula bahwa
orang tersebut adalah pemimpin mereka. Ini berarti bahwa menjadi
seorang pemimpin harus dimulai dari kesadaran diri untuk memimpin
anggotanya. Kendatipun telah dipaksakan oleh beberapa kelompok
(pendukung), seseorang tidaklah layak untuk memimpin bila tidak
dimulai dari kesadaran dirinya. Sebaliknya, kesadaran diri saja tidaklah
cukup tanpa dukungan dari anggota yang akan dipimpinnya (legalitas).

Terlepas dari siapa pemimpin itu, dan dalam lingkungan
bagaimana dia memimpin, yang jelas efektifitas dari seorang pemimpin
sangat perlu dan mutlak diperlukan bagi setiap organisasi. Pertanyaan
yang mendasar dalam hal ini adalah siapakah pemimpin yang efektif,
apa saja indikator dari efektifitas seorang pemimpin, bagaimana
menjadi pemimpin yang efektif, dan siapakah yang dipandang ideal
untuk menjadi pemimpin suatu kelompok masyarakat atau organisasi.

Pemimpin dinilai efektif jika bawahannya merespon karena
ingin menjalankan tugas dan memperoleh kompensasinya, kemudian
menghormati, mematuhi dan mentaati pemimpinnya tersebut, sehingga
dapat berkerja sama secara baik dengannya dan merealisasi berbagai
permintaan pemimpin tersebut. Efektivitas kepemimpinan ditentukan
oleh berbagai variabel, mulai dari budaya organisasi, sifat tugas dan
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aktivitas kerja, nilai, dan pengalaman pemimpin. Efektivitas
kepemimpinan itu sendiri dipengaruhi oleh batasan berupa: (1)
kepribadian; (2) pengalaman; (3) harapan dari kepemimpinan terkait;
(4) harapan dan perilaku atasan, bawahan dan rekan kerja; (5)
karakteristik; (6) persyaratan tugas; serta (7) budaya dan kebijakan
organisasi.

Kepribadian dan pengalaman seorang pemimpin akan
membantu pembentukan gaya kepemimpinannya, meskipun hal itu
tidak serta-merta membuat gaya tersebut menjadi tidak dapat diubah.
Pemimpin yang efektif akan menyadari gaya yang lebih cocok bagi
organisasi yang dipimpinnya, yakni gaya yang memberi hasil yang
lebih baik bagi organisasi tersebut daripada gaya lainnya. Suatu gaya
yang dinilai tidak cocok bagi suatu organisasi perlu segera diubah oleh
pemimpin. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa gaya yang sangat
berbeda dari karakteristik dasar kepribadian seorang pemimpin
mustahil dapat diterapkan secara efektif oleh pemimpin tersebut. Oleh
sebab itu, pemilihan seorang pemimpin harus didasarkan atas
persyaratan jenis kepribadian dan pengalaman tertentu agar organisasi
yang dipimpinnya dapat mencapai hasil yang lebih efektif.

Tingkatan hierarki dalam organisasi akan mencerminkan arah
arus pelaporan. Misalnya dalam sebuah perguruan tinggi, seorang
Ketua Jurusan akan melaporkan hasil tugasnya kepada Dekan untuk
selanjutnya dilaporkan kembali oleh Dekan tersebut kepada Rektor.
Berbagai laporan yang disampaikan tersebut sudah seharusnya
disesuaikan dengan harapan dan perilaku atasannya. Tidak
terpenuhinya harapan oleh pemimpin di bawahnya akan membuat
pemimpin tersebut dinilai tidak lagi efektif. Dalam situasi riil memang
sering ditemukan pemimpin puncak memberikan rekomendasi dalam
memilih pemimpin dilingkungannya. Kondisi ini dipandang wajar dan
biasa saja mengingat atasan tentu memiliki harapan-harapan tertentu
dari calon pemimpin tersebut.

Gaya kepemimpinan juga bisa dipengaruhi oleh karakteristik
bawahan yang pengaruhnya tersebut bisa ditemukan melalui berbagai
cara, yakni melalui keterampilan, pelatihan dan sikap bawahan.
Bawahan dengan aktivitas yang tinggi cenderung kurang membutuhkan
rancangan berupa perintah. Terkait pengaruh sikap bawahan terhadap
gaya kepemimpinan, bawahan terampil bermotivasi tinggi biasanya
cenderung tidak mengharapkan pemimpin yang terlalu
mencampurinya. Adapun bawahan yang dihadapkan pada tantangan
tugas baru mungkin mengharapkan instruksi yang akan menimbulkan
kekecewaan jika ternyata harapan tersebut hanyalah hampa.



189

Tanggung jawab bawahan juga bisa mempengaruhi gaya
kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin. Pekerjaan yang
membutuhkan instruksi yang tepat cenderung lebih menuntut adanya
gaya berorientasi tugas daripada pekerjaan dengan prosedur operasi
yang sebagian besarnya diserahkan kepada kelompok serikat kerja
tertentu. Sebaliknya bagi pekerjaan yang melibatkan kerja sama dan
tim, bawahan cenderung menyukai pemimpin berorientasi orang,
sementara bawahan yang bekerja secara mandiri cenderung menyukai
pengarahan berorientasi tugas. Gaya kepemimpinan juga dipengaruhi
oleh budaya dan kebijakan organisasi dimana budaya tersebutlah yang
akan membentuk perilaku pemimpin dan harapan bawahan.

Pemimpin ialah seseorang yang mengarahkan aktivitas
organisasi ke arah tujuan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin
merupakan seorang manager yang efektif. Banyak cara yang dapat
dilakukan orang untuk melihat apakah pemimpin itu efektif atau tidak.
Salah satunya dengan melihat hasil (kinerja) yang dicapai oleh seorang
pemimpin selama masa kepemimpinannya, baik dari segi kualitas
maupun kuantitas. Cara seperti itu biasanya sedikit lebih sulit
mengingat cakupan penilaiannya yang sangat luas. Cara lainnya adalah
membandingkan antara keberhasilan atau kemajuan organisasi yang
satu dengan organisasi yang lainnya, walaupun terdapat perbedaan
tingkat kerumitan dan skala usaha yang berbeda.

Salah satu pendekatan yang dinilai dapat melihat indikator
pemimpin yang efektif secara tepat ialah dengan melihat berbagai peran
yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang menjalankan
tugas sesuai dengan perannya dapat dikategorikan sebagai pemimpin
yang efektif. Sebaliknya, pemimpin yang tidak menjalankan tugas
sesuai dengan perannya dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang
tidak efektif.

Gambar 13.6. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemimpin
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Adapun peran-peran dari seorang pemimpin antara lain sebagai
berikut.
a. Sebagai figur (Figurehead)

Seorang pemimpin dituntut untuk dapat berperan sebagai
simbol bagi organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin dibutuhkan
untuk melaksanakan berbagai kewajiban rutin yang bersifat legal
dan sosial. Kegiatan seperti memberi ucapan selamat datang dan
membuka suatu acara rapat atau seminar merupakan bagian tak
terpisahkan dari pekerjaan seorang pemimpin. Ketidakhadiran
seorang pemimpin dalam suasana seperti itu akan bisa berdampak
negatif terhadap organisasi dan bawahan, apalagi ketidakhadiran itu
disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan dibuat-buat.

b. Sebagai Pemimpin ( Leader )
Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi dan

mengarahkan bawahannya, mengisi posisi yang kosong (staffing),
melatih bawahannya, serta menjalankan tugas terkait lainnya.
Dengan demikian, seorang pemimpin bertugas untuk menjalankan
hampir semua kegiatan yang melibatkan bawahan. Dalam kondisi
yang demikian, pemimpin harus memiliki tingkat pengetahuan dan
keterampilan yang memadai untuk bisa memotivasi dan membawa
keberhasilan bagi karyawannya. Pemimpin dianggap efektif,
apabila mampu membawa karyawannya menuju suatu kesuksesan.
Bukan sebaliknya, memanfaatkan kemampuan dan keterampilan
bawahan untuk kesuksesan pribadi pemimpin.

c. Sebagai Penghubung ( Liaison)
Peran pemimpin sebagai penghubung dengan pihak internal dan

eksternal organisasi sangat diperlukan dalam menunjang kemajuan
bawahannya dan organisasi secara keseluruhan. Tugas utama yang
dijalankan oleh pemimpin sebagai seorang penghubung adalah
memelihara jaringan yang memberi dukungan dan informasi. Kerja
sama dan tukar-menukar pengalaman, penghimpunan informasi
beasiswa dari pihak luar, serta pengiriman bawahan ke pihak luar
merupakan bagian penting dari peranan pemimpin selaku
penghubung. Peran sebagai penghubung akan lebih efektif apabila
pemimpin dapat menjalin kerja sama sebanyak mungkin dengan
lembaga-lembaga terkait yang memberikan dukungan kemajuan
bagi organisasi dan karyawan. Kerja sama yang tidak memberikan
kontribusi bagi pengembangan karyawan menjadikan pemimpin itu
tidak efektif.
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d. Sebagai Pengamat (Monitor)
Sebagai monitor, pemimpin dituntut untuk senantiasa aktif

dalam mencari informasi yang bermanfaat bagi organisasi,
misalnya terkait beasiswa dari pihak luar. Agar peran tersebut dapat
terlaksana, pemimpin harus senantiasa mengikuti perkembangan
berita, membaca literatur dan mengoptimalisasi perannya sebagai
liaison. Ketidakefektifan pemimpin dalam hal ini terjadi manakala
informasi dari luar sulit untuk masuk yang disebabkan oleh kurang
aktifnya pemimpin dalam mencari informasi dan sedikitnya
kesempatan bawahan untuk menerima informasi yang masuk.

e. Sebagai Pembagi Informasi (Disseminator)
Sebagai kelanjutan perannya selaku monitor, pemimpin perlu

meneruskan informasi yang diterimanya kepada anggota organisasi,
baik yang diperolehnya dari hasil kunjungan ke lembaga, hasil
seminar, maupun pelatihan. Penerusan informasi tersebut dapat
dilakukan melalui berbagai pertemuan ataupun pembicaraan
singkat. Efektivitas sebagai disseminator akan terbentuk apabila
pemimpin secara cepat mengadakan pertemuan untuk
menginformasikan hasil kunjunngannya. Sebaliknya, akan tidak
efektif apabila pemimpin enggan dan sulit untuk membagi
pengalamannya sebagai informan yang bermanfaat bagi
bawahannya.

f. Sebagai Juru Bicara (Spokesperson)
Selaku juru bicara, pemimpin diposisikan sebagai wakil

organisasi dalam menyampaikan berbagai informasi ke pihak
eksternal. Setiap pemimpin divisi juga perlu melaporkan hasil
divisinya kepada manajemen puncak sesuai cerminan hierarki
manajemen. Dalam hal ini, pemimpin berfungsi sebagai pakar
terkait organisasi yang dipimpinnya. Meskipun demikian, fenomena
riil menunjukkan adanya sebagian pemimpin yang belum
mengetahui secara keseluruhan operasi dari organisasinya. Ketika
organisasi itu memiliki kekuatan daya saing untuk bisa
diinformasikan ke pihak luar, pemimpin tidak dapat berfungsi
secara efektif karena tidak mengetahui secara utuh keberadaan
organisasi.

g. Sebagai Wirausaha (Entrepreneur)
Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup organisasi,

pemimpin perlu bertindak sebagai wirausaha, yakni dengan mencari
berbagai peluang di dalam organisasi dan lingkungannya serta
dengan menggagas dan menginisiasi berbagai proyek perbaikan
demi perubahan positif. Peluncuran produk baru dan penggabungan
usaha merupakan bagian terpenting untuk tetap mempertahankan
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organisasi. Selama kepemimpinannya, pemimpin dapat
menciptakan berbagai macam produk baru seperti membuka kelas
khusus, melibatkan diri dalam event nasional maupun internasional.
Akan tidak efektif kalau selama kepemimpinan tidak dapat
menunjukkan perubahan-perubahan yang berarti.

Beberapa peran penting lainnya yang dapat dijadikan ukuran
keefektifan seorang pemimpin adalah pengendalian gangguan
(disturbance handler), pengalokasian sumber daya (resource
allocator), dan perunding (negotiator). Peran-peran yang digambarkan
di atas menunjukkan kompleksnya permasalahan dan tugas yang
diemban seorang pemimpin. Akan tetapi, seperti yang dikemukakan
sebelumnya bahwa efektivitas pemimpin merupakan suatu keharusan
untuk dapat menghidupkan organisasi. Pemimpin yang efektif tidak
memiliki waktu maupun keinginan untuk menjadi pemikir. Pemimpin
yang efektif cenderung action oriented, yakni lebih banyak bertindak
daripada berpikir. Kemampuan memainkan peran yang tepat
(tergantung situasi) merupakan ciri yang efektif.

13.8. Menjadi Pemimpin yang Efektif
Untuk menjadi pemimpin yang sukses, mungkin sulit bagi kita

menemukan formulasi yang paling tepat. Thomas Gordon (1997)
memberikan beberapa panduan bagi pemimpin untuk dapat mencapai
tingkat efektivitas yang diharapkan. Beberapa panduan tersebut, yaitu
sebagai berikut.
a. Mendengarkan sampai memahami; bersedia membahas; terbuka

terhadap gagasan orang lain; menyediakan waktu untuk
mendengarkan.

b. Mau mendukung dan membantu, meyokong, berpihak kepada
bawahan dan mau mengingat masalah bawahan

c. Menggunakan pendekatan kelompok, membantu kelompok
mencapai keputusan yang lebih baik, memudahkan kerjasama.

d. Menghindari Supervisi terlalu dekat, tidak mendikte dan lain-lain
e. Mendelegasikan wewenang, mempercayai kreativitas dan lain-lain
f. Berkomunikasi secara terbuka, tidak merahasiakan sesuatu
g. Mengusahakan yang terbaik buat bawahannya dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Gordon juga menyinggung tentang pengalamannya
dengan berbagai kelompok manajemen, baik dalam organisasinya
sendiri maupun dalam konsultasinya dengan organisasi lain. Beberapa
panduan yang mungkin berguna bagi para pemimpin ketika mulai
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membentuk kelompok mereka menjadi sebuah tim manajemen yang
efektif adalah sebagai berikut.
a. Makin bergantung sebuah kelompok kepada pemimpinnya, makin

besar kemungkinan sumbang sarannya menghambat peran serta
anggota lainnya.

b. Makin besar perbedaan status atau prestise antara pemimpin dan
anggota (menurut pandangan anggota), makin besar kemungkinan
sumbang saran pemimpin menghambat peran serta anggota.

c. Begitu seorang pemimpin menjadi seperti “sesama anggota”
kelompok, kecenderungannya untuk berperan serta lebih sering
dapat diterima secara jauh lebih mudah oleh kelompok ketimbang
ia masih dipandang sebagai “pemimpin”. Bawahan merasa bebas
menjalankan fungsi kontrol kepada “sesama anggota”, sebaliknya
mereka sungkan bila harus menghalangi peran serta “pemimpin”.

d. Kesadaran seorang pemimpin atas kuatnya efek menghambat peran
serta dalam kegiatan kelompok akan membantunya mengendalikan
peran serta tersebut. Kesadaran ini barang kali akan menjadikan
seorang pemimpin lebih peka dalam melihat tanda-tanda yang
menunjukkan bahwa anggota kelompok merasa terhambat
meskipun samar.

e. Menemukan keseimbangan yang tepat antara mendengarkan orang
lain dan menyampaikan gagasan sendiri dalam diskusi kelompok
adalah sebuah masalah yang bukan hanya dihadapi oleh pemimpin
melainkan juga oleh setiap anggota. Bahkan bila seorang pemimpin
berhasil mengurangi peran kepemimpinannya dan krena itu
diterima sebagai anggota, ia masih menghadapi masalah dalam
menemukan keseimbangan antara medengar dan mengirim.

f. Begitu dipandang sebagai sesama anggota kelompok, sumbang
saran seorang pemimpin akan lebih mudah diterima atau ditolak
berdasarkan sumbang saran itu sendiri. Dengan kata lain, pada awal
perkembangannya, sumbang saran pemimpin formal akan
menimbulkan efek yang jauh berbeda dibanding bila diajukan
ketika kolompok mulai menerima pemimpin mereka sebagai
sesama anggota.

Tentunya kita selalu bertanya-tanya, bagaimanakah ciri-ciri
pemimpin yang ideal itu? Pertanyaan itu perlu sekali dilontarkan
manakala kita akan menghadapi suatu masa dimana pemimpin
sebelumnya sudah tidak efektif lagi dan mengharapkan pemimpin masa
depan yang lebih baik dan efektif. Pemimpin yang ideal ialah
pemimpin yang dapat memenuhi berbagai tuntutan berikut.
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a. Memiliki pandangan ke depan. Cita-cita yang menjadi penghubung
antara dia dan bawahannya dijabarkannya sedemikian rupa
sehingga karyawan mengerti dengan jelas, menarik hati dan
diyakini sebagai suatu yang dapat dicapai.

b. Menyadari dirinya sebagai milik segenap karyawannya, sehingga
berkomitmen untuk senantiasa melayani mereka.

c. Memiliki pandangan hidup yang tercerminkan oleh sikap dan
perilakunya.

d. Memiliki kepekaan dan responsivitas yang tinggi terhadap
perkembangan anggotanya melebihi kepekaannya terhadap
berbagai hal personal.

e. Cepat dalam berpikir dan bertindak, khususnya dalam menangkap
berbagai momentum dan memanfaatkannya dengan kalkulasi
cermat.

f. Mampu mendiferensiasikan hal prinsipil yang akan
dipertahankannya dengan hal yang bisa dikompromikan.

g. Menyadari pentingnya peranan yang dipegangnya bagi anggotanya,
seraya senantiasa mengupayakan kaderisasi bagi calon
penggantinya.

h. Gemar bermusyawarah dalam suasana yang bebas dan tertib,
terutama dalam menentukan siasat yang akan diambil atau di dalam
memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan
anggota.keputusan musyawarah diterimanya dengan ikhlas
walaupun berlawanan dengan usulnya sendiri.

i. Bertanggung jawab di dalam semua tindakan dan tidak akan
mengelakkan diri dari pertanggungjawaban itu dengan segala
resiko.

Menurut George R. Terry, ada delapan ciri pemimpin yang
ideal, yaitu sebagai berikut.
a. Mempunyai kekuatan mental dan fisik yang energik.
b. Mempunyai emosi yang stabil.
c. Mempunyai pengetahuan human relation yang baik.
d. Memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk kemajuan diri dan

perusahaan.
e. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi.
f. Memiliki kecakapan dalam pengajaran.

Berbagai perilaku kepemimpinan yang ideal tersebut perlu dipelajari
dan dikembangkan oleh pemimpin terkait agar setiap individu yang
dipimpinnya dapat terlatih dengan berbagai perilaku kepemimpinan
yang tepat dan pola kepemimpinan yang efektif.
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Terdapat dua macam dimensi utama yang menggambarkan
berbagai perilaku pemimpin, yaitu sebagai berikut.
a. Iniating Structure (task oriented), yaitu perilaku pemimpin

cenderung lebih mementingkan tujuan organisasi.
b. Considering (employee oriented), yaitu perilaku pemimpin

cenderung kea rah kepentingan bawahan.

Sementara itu, ukuran perilaku pemimpin dapat dinilai berdasarkan dua
dimensi, yaitu perhatian terhadap bawahan (hubungan kerja) dan
perhatian terhadap hasil (tugas).

Hubungan antara atasan dan bawahan bergerak melalui empat
tahap berikut ini.
a. Keinginan untuk berprestasi

Bawahan harus menunjukkan produktivitasnya, sehingga atasan
akan lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari bawahan
untuk peningkatan dan perkembangan karirnya.

b. Kesediaan untuk menerima tanggung jawab
Tanggung jawab yang ditunjukan oleh setiap pekerja akan
memudahkan pelaksanaan pekerjaan

c. Kemampuan
Keahlian dan keterampilan yang dimiliki setiap karyawan akan
menjalin kerjasama yang baik antara pemimpin dan bawahannya.

d. Pengalaman
Pengalaman menunjukkan kepercayaan diri dan kemudahan dalam
menyelesaikan setiap masalah yang ditemukan di lapangan.

Pada intinya, para manajer perlu mengubah gaya kepemimpinannya
untuk menyesuaikannya dengan perkembangan di setiap tahapan.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks di atas.
1. Apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan? Sebutkan dengan

mengutip pendapat dari tiga orang ahli yang saudara ketahui!
2. Apakah yang dimaksud dengan pemimpin itu diciptakan? Jelaskan

pula arti dari pernyataan yang menyatakan bahwa pemimpin itu
dilahirkan!

3. Sebutkan berbagai gaya kepemimpinan!
4. Apa yang dimaksud dengan Managerial Grid dari Blake dan

Mouton?
5. Sebutkan karakteristik pemimpin yang demokratis dengan

pemimpin yang otoriter!

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk, agar
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Kepemimpinan” dalam bentuk power point!
2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah

kepemimpinan!
3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB XIV
KOMUNIKASI

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, gagasan,
informasi dari seseorang ke orang lain. Dengan demikian komunikasi
yang paling sederhana harus mengandung tiga unsur, yaitu ada
pengirim, ada objek yang dikirimkan serta ada penerima. Jika salah
satu unsur tidak ada, maka belum dapat dikatakan komunikasi. Peran
komunkasi demikian penting dalam interaksi orang atau organisasi
dengan orang atau organisasi yang lain. Masalah yang muncul adalah
bagaimana membuat komunikasi menjadi efektif. Proses komunikasi
sederhana dicerminkan oleh gambar berikut.

Gambar 14.1. Proses Komunikasi sederhana

14.1 Definisi dan Manfaat Komunikasi
Menurut Daft (2003), komunikasi ialah proses pertukaran dan

pemahaman informasi oleh dua orang ataupun lebih. Komunikasi
didefinisikan oleh Gatewood dan taylor (1996) sebagai proses
pemindahan informasi dan maksud dari satu orang ke orang lain.
Dalam hal ini, informasi dan maksud tersebut dipindahkan dalam
bentuk lisan dan tulisan melalui berbagai metode, mulai dari berhadap-
hadapan langsung, hingga menggunakan telepon, memo, ataupun
laporan. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (1996), komunikasi
ialah proses yang digunakan manusia untuk mengidentifikasi kesamaan
makna melalui penyaluran pesan simbolis. Kandungan arti dari definisi
tersebut yaitu: (a) komunikasi melibatkan orang; b) adanya kesamaan
arti, yakni pihak-pihak terkait perlu saling menyetujui dan memahami
makna dari istilah yang dipergunakan dalam suatu komunikasi; dan (c)
adanya simbol, yakni berupa gerakan, suara, huruf, kata, maupun
angka, untuk mewakili ide yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan.
Oleh Newman dan Summer (1961), komunikasi diartikan sebagai
proses pertukaran fakta, ide, opini, ataupun emosi melalui kata, surat,
simbol, ataupun pesan. Komunikasi merupakan tools agar anggota
organisasi dapat saling memahami. Meskipun setiap ahli
mendefinisikan komunikasi secara berbeda, pada intinya, mereka
memandang komunikasi sebagai suatu proses pertukaran informasi dan
makna.

Komunikasi penting untuk dijalankan karena alasan-alasan
berikut.
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a. Komunikasi mampu meningkatkan efektivitas.
b. Komunikasi mampu memposisikan individu secara tepat.
c. Komunikasi akan mendorong keterlibatan individu dalam

organisasi sekaligus meningkatkan motivasi untuk menghasilkan
kinerja yang baik, serta meningkatkan komitmen terhadap
organisasi.

d. Komunikasi mampu menciptakan hubungan dan pemahaman yang
lebih baik di antara berbagai pihak internal dan eksternal organisasi.

e. Komunikasi turut membantu individu untuk memahami perlunya
perubahan.

14.2 Proses Komunikasi
Sebagai serangkaian proses yang saling terkait, komunikasi

bertujuan akhir untuk mempengaruhi sikap, perilaku dan kepercayaan
dari pihak tertentu yang terkait.

Gambar 14.2. Proses Komunikasi

Proses komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari
pengirim kepada penerima melalui berbagai sarana. Secara umum,
proses komunikasi dapat dilihat pada gambar 14.2 yang dijelaskan
lebih lanjut dalam uraian sebagai berikut.
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a. Pengirim (Sender)
Proses komunikasi diawali oleh pengirim sebagai sumber pesan.
Pengirim dalam kerangka keorganisasian dapat berupa karyawan
biasa, manajer, atau pihak luar yang memberikan gagasan, maksud,
informasi, dan bertujuan mengadakan komunikasi.

b. Penyandian (Encoding)
Proses selanjutnya, setelah sender memiliki informasi atau pesan
yang akan disampaikan adalah membuat sandi (penyandian).
Penyandian itu perlu karena informasi hanya dapat dikirim dari
seorang kepada orang lain lewat perwakilan atau sandi. Bentuk
utama dari sandi adalah bahasa. Misalnya, informasi keuangan,
laporan penjualan, dan data komputer diterjemahkan ke dalam
sebuah pesan.

c. Saluran Komunikasi (Communication Channel). Pesan yang telah
dibuat melalui sandi-sandi kemudian dikirim kepada penerima
(receiver). Fungsi saluran komunikasi disini adalah sebagai alat
menyampaikan pesan. Untuk menyampaikan atau mengirimkan
pesan yang dimaksud, organisasi seseorang dapat menggunakan
berbagai macam cara, yaitu tatap muka, telepon, pertemuan
kelompok, komputer, memo, pernyataan kebijakan, sistem imbalan,
jadwal produksi, dan ramalan penjualan.

d. Pengartian Sandi (Decoding)
Pesan yang telah diterima kemudian diinterpretasikan dan
diterjemahkan kedalam informasi yang mempunyai arti. Proses ini
dilakukan dengan dua cara, pertama penerima harus menerima,
kemudian mengartikannya. Pengertian dipengaruhi oleh
pengalaman penerima, penilaian pribadi melalui symbol dan
gerakan tubuh yang dipakai, dan harapan.

e. Penerima (Receiver)
Apabila pesan tidak sampai pada penerima, maka komunikasi itu
belum terjadi. Artinya, pesan yang dikirimkan itu harus diterima
baik (dipahami) oleh penerima. Oleh karena itu pesan yang
dikirimkan harus jelas kepada siapa pesan itu di tujukan.

f. Umpan Balik (Feedback)
Sebuah rangkaian umpan balik (feedback) memberi saluran bagi
tanggapan penerima yang memungkinkan sender untuk menentukan
apakah pesan telah diterima dan ditanggapi. Umpan balik itu
sendiri diwujudkan dalam berbagai cara. Pada situasi tatap muka
misalnya, umpan balik akan diberikan secara langsung melalui
isyarat ataupun tanda.
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g. Kegaduhan (Noise)
Setiap proses komunikasi pasti menghadapi kegaduhan ataupun
kendala komunikasi yang di antaranya ditimbulkan oleh saluran
komunikasi ataupun metode pengiriman yang dipergunakan.
Secara umum, gangguan berkomunikasi ditimbulkan oleh faktor
internal, misalnya akibat kurangnya perhatian penerima terhadap
proses komunikasi yang berlangsung, dan faktor eksternal,
misalnya akibat gangguan dari suara lain.

14.3 Bentuk Bentuk Komunikasi
Pada dasarnya, komunikasi dapat dibagi ke dalam bentuk-

bentuk berikut.
a. Komunikasi Lisan dan Tertulis

Berdasarkan bentuk pesan yang disampaikan, komunikasi dapat
dibedakan ke dalam komunikasi lisan dan tertulis. Pemilihan bentuk
komunikasi tersebut, yakni di antara lisan ataupun tertulis, akan
dipengaruhi oleh faktor biaya, waktu, kecepatan, keterampilan
komunikasi individu terkait, preferensi pribadi dan fasilitas komunikasi
yang tersedia. Setiap bentuk komunikasi tersebut memiliki keunggulan
dan kelemahan tersendiri. Komunikasi tertulis, misalnya, dinilai
unggul karena pesan yang dikomunikasikannya dapat disimpan,
sedangkan komunikasi lisan dinilai relatif lebih lemah karena
penyampaiannya memerlukan waktu yang cenderung lebih lama.

b. Komunikasi Verbal dan Nonverbal
Komunikasi verbal ialah komunikasi melalui kata-kata secara

lisan ataupun tertulis. Adapun komunikasi nonverbal ialah komunikasi
yang dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh tertentu.
Komunikasi nonverbal biasanya dipergunakan ketika dihadapkan pada
masalah waktu ataupun situasi tertentu. Misalnya, isyarat berupa
gerakan tubuh dapat dipergunakan dalam berkomunikasi jika kedua
pihak yang terlibat sama-sama dihadapkan pada kesibukan tertentu.

Hambatan utama dari komunikasi verbal ialah ambiguitas kata,
yakni banyaknya makna yang dapat ditafsirkan dari suatu kata. Dalam
hal ini, suatu kata mungkin bermakna buruk jika dipergunakan pada
suatu konteks, tetapi bermakna baik jika dipergunakan pada konteks
lain yang berbeda.

Alat bantu visual lainnya dalam komunikasi verbal ialah tulisan
atau gambar yang ditujukan untuk menerangkan hal yang
dikomunikasikan. Berbagai gambar yang sering dipergunakan
organisasi dalam mengkomunikasikan pesannya di antaranya bagan,
peta film, model 3D, dan sebagainya. Penggunaan gambar tersebut
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dinilai efektif untuk memvisualisasikan suatu informasi dalam proses
komunikasi.

Bahasa tubuh juga menjadi suatu bagian terpenting dalam
komunikasi verbal. Dalam situasi kerja, wajah dan tangan merupakan
sumber bahasa tubuh terpenting, misalnya berupa pandangan dan
gerakan mata, senyum, muka masam, serta kernyitan alis. Dalam suatu
contoh, seorang manajer bermuka masam ketika pegawainya
mengajukan suatu pendapat, sehingga pegawai tersebut menafsirkan
muka masam manajernya tersebut sebagai suatu penolakan, meskipun
padahal muka masam tersebut ternyata disebabkan oleh rasa sakit
kepala yang sedang dialami manajer bersangkutan. Senyuman pada saat
yang tidak tepat juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk ejekan yang
dapat memicu konflik. Bahasa tubuh lainnya antara lain kedekatan,
gerak pinggul, dan cepat lambatnya pernafasan.

14.4 Komunikasi dalam Organisasi
Dalam mempelajari komunikasi dalam organisasi, ada tiga hal

penting, yakni: (a) informasi yang dijadikan sumber komunikasi; (b)
bagaimana proses komunikasi berlangsung; dan (c) komunikasi
interpersonal dalam organisasi. Tanpa adanya banyak hambatan, ketiga
hal tersebut akan mampu meningkatkan efektivitas komunikasi beserta
pencapaian tujuannya.

Menurut Gibson, dkk. (1996), pola organisasi harus
memungkinkan dijalankannya komunikasi dalam empat arah, yakni ke
bawah, ke atas, horizontal, dan diagonal. Hal tersebut diperlukan
karena setiap arah komunikasi menentukan kerangka kerja dimana
komunikasi akan dijalankan dalam organisasi. Penelitian terhadap
setiap arah diperlukan agar manajer dapat lebih menyadari tentang
berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaan komunikasi yang
efektif dalam organisasi serta berbagai cara untuk mengatasi tantangan
tersebut. Gambar 14.3 mengilustrasikan keempat arah aliran dari
komunikasi organisasi.
a. Komunikasi ke Bawah

Komunikasi ke bawah ialah komunikasi yang disampaikan oleh
pihak berwewenang lebih tinggi ke pihak berwewenang lebih rendah.
Komunikasi ini merupakan komunikasi dari orang di jenjang hierarki
yang lebih tinggi ke orang lain di jenjang hierarki yang lebih rendah.
Bentuk umumnya ialah pernyataan kebijakan perusahaan, pedoman
kerja, prosedur, instruksi, memo resmi, dan pengumuman. Dalam suatu
organisasi, komunikasi ke bawah seringkali dilakukan secara kurang
efektif, sehingga membuat anggotanya menjadi kurang memahami
pesan yang dimaksudkan untuk disampaikan.
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Gambar 14.3. Komunikasi dalam Organisasi

b. Komunikasi ke Atas
Besarnya kebutuhan terhadap komunikasi ke bawah sama

dengan jumlah komunikasi ke atas. Di kondisi tertentu dalam suatu
organisasi, komunikasi mungkin disampaikan dari jenjang rendah ke
jenjang yang lebih tinggi. Efektivitas komunikasi ke atas itu sendiri
cukup sulit untuk dicapai, khusunya di organisasi besar. Adapun alat
komunikasi ke atas yang seringkali dipergunakan antara lain kotak
saran, rapat, laporan, dan prosedur permohonan ataupun keluhan. Jika
alat-alat tersebut tidak tersedia, maka setiap individu akan mencari
suatu cara penyesuaian diri dengan saluran komunikasi ke atas yang
tidak ada. Efektivitas dari saluran komunikasi ke atas itu sendiri dinilai
penting karena memberi peluang bicara bagi karyawannya.

Pergerakan komunikasi ke atas cenderung lamban. Bentuknya
pun seringkali tersendat dan tersaring. Terkait komunikasi ini, setiap
tingkatan pimpinan seringkali tak bersedia untuk meneruskan berbagai
permasalahaan ke atas karena takut dinilai telah mengakui kegagalan.
Oleh sebab itu, setiap tingkatan seringkali menunda komunikasi untuk
menemukan cara pemecahannya. Pesan tersebut juga akan disaring
hingga yang diterima oleh pimpinan hanyalah sebagiannya saja. Dalam
hal ini, pegawai cenderung mengkomunikasikan hal-hal yang
dianggapnya ingin didengar oleh atasannya. Setiap bawahan tersebut
mempunyai alasan tersendiri yang mendorongnya untuk menyaring
ataupun menafsirkan suatu informasi.
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c. Komunikasi Horizontal
Komunikasi horizontal ialah komunikasi di antara dua pihak

yang berada pada tingkatan hierarki yang sama. Komunikasi ini
seringkali dilupakan dalam suatu rancangan organisasi. Contoh
komunikasi horizontal ialah komunikasi antara departemen keuangan
dan departemen pemasaran dalam organisasi yang sama. Komunikasi
ini sangat penting bagi pengkoordinasian dan pengintegrasian berbagai
fungsi organisasi.

d. Komunikasi Diagonal
Komunikasi berjenis ini cukup jarang dilakukan, tetapi penting

untuk dipergunakan saat tidak ada jalur lain yang memungkinkan
anggota organisasi untuk berkomunikasi secara efektif. Misalnya,
seorang pengawas keuangan dari suatu organisasi besar hendak
menganalisis biaya distribusi dengan melibatkan tenaga penjualan yang
kemudian ditugaskan untuk secara khusus dan langsung menyampaikan
laporan kepada pengawas yang dimaksud dengan tidak melalui jalur
konvensional di departemen pemasaran.

14.5 Hambatan terhadap Komunikasi Efektif
Kegagalan berkomunikasi seringkali disebabkan oleh berbagai

hambatan dalam prosesnya. Kendala komunikasi dapat ditanggulangi
selama berlangsungnya proses komunikasi dengan cara memeriksa
secara kontinu mengenai isi berita yang diterima dari komunikasi
tersebut. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut
antara lain sebagai berikut.
a. Pengirim
 Menentukan orang yang akan menerima pesan.
 Menentukan alasan komunikasi beserta motivasi

pelaksanaannya.
 Menentukan hal yang ingin dikomunikasikan secara jelas.
 Menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan komunikasi

tersebut agar pesan dapat diterima secara efektif.
 Menggunakan bahasa yang bisa dimengerti penerima dan tidak

ambigu.
 Menentukan lokasi penyampaian dan penerimaan pesan agar

proses penerimaan dan pemahaman terhadap pesan tersebut
dapat berlangsung efektif.

 Memelihara kerja sama dengan penerima pesan.
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b. Penerima
 Memperhatikan orang yang menyampaikan pesan.
 Mendengarkan pesan yang disampaikan secara aktif dan

saksama.
 Meminta penegasan ataupun pengulangan isi pesan jika

diperlukan.
 Memelihara kerja sama dengan pengirim pesan.

c. Bersama
 Menyadari bahwa kesalahpahaman mungkin saja terjadi serta

mewaspadai berbagai gejalanya.
 Mendengarkan pesan secara berulang jika perlu agar dapat

benar-benar memahaminya.
 Menguji pemahaman terhadap pesan.
 Membagikan pendapat dan persepsinya terhadap pesan.

Komunikasi yang efektif dapat terwujud jika memenuhi
berbagai persyaratan berikut.
a. Komunikasi harus manusiawi, yakni senantiasa memperhatikan

berbagai sifat manusia.
b. Komunikasi harus diupayakan untuk dilakukan secara harmonis.
c. Komunikasi perlu disesuaikan dengan berbagai kebiasaan yang

berlaku.
d. Komunikasi dilakukan melalui berbagai jalur kelembagaan dalam

organisasi.
e. Komunikasi perlu disesuaikan dengan iklim ataupun kondisi saat

dilangsungkan.
f. Demi melancarkan proses komunikasi, perlu digunakan berbagai

teknologi modern yang relevan.
g. Komunikasi dengan turut menggunakan berbagai simbol ataupun

isyarat yang sudah dipahami secara luas.
h. Komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi penerimanya,

misalnya pada penerima yang buta huruf.
i. Pesan yang akan dikomunikasikan perlu dirumuskan secara jelas

dan padat.

Dari apa yang diuraikan tersebut, komunikasi yang efektif
merupakan hasil dari pemahaman bersama antara pengirim dan
penerima. Seorang manajer harus menjadi seorang komunikator andal
dalam menjalankan berbagai fungsinya, mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian. Di samping itu,
struktur organisasi itu sendiri memiliki tujuan yang salah satunya ialah
memudahkan proses komunikasi.
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Di samping cara penyampaian secara verbal, dikenal juga suatu
cara penyampaian nonverbal, yaitu cara dengan isyarat atau gerakan
tubuh, seperti gerakan kepala, wajah, mata, dan tangan serta nada suara.
Meskipun sebagian besar komunikasi nonverbal tidak kita sadari,
komunikasi nonverbal tersebut merepresentasikan porsi besar dari
pesan-pesan yang kita kirim dan terima. Sebagian besar manajer sangat
terkesan untuk mempelajari bahwa kata-kata itu sendiri hanya
membawa arti yang sedikit. Bagian utama pemahaman yang dimiliki
bersama dari komunikasi berasal dari pesan-pesan nonverbal, seperti
ekspresi wajah, suara, kelakuan, postur dan pakaian.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum membaca/melanjutkan pada bab berikut, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut. Selanjutnya sesuaikan/baca
kembali jawaban saudara dengan teks di atas.
1. Jelaskan apa itu komunikasi!
2. Uraikan proses komunikasi yang saudara ketahui!
3. Unsur apa sajakah yang harus ada dalam proses komunikasi?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi ke atas, ke bawah,

dan diagonal!

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk untuk
didiskusikan di kelas

1. Ringkaskan materi “Komunikasi” dalam bentuk power point!
2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah

komunikasi!
3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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BAB XV
FUNGSI PENGENDALIAN

Fungsi pengendalian merupakan fungsi terakhir dari
manajemen. Pada fungsi perencanaan, perlu ditetapkan hal-hal yang
ingin dicapai di suatu periode tertentu. Adapun pada fungsi
pengendalian, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai ketercapaian
tujuan yang telah ditetapkan. Bagi tujuan yang tidak dapat dicapai di
suatu periode tertentu, akan dilakukan identifikasi faktor penyebabnya
untuk dikembangkan tindakan perbaikan (corrective action) yang
diperlukan. Pengendalian ini dapat diumpamakan sebagai suatu
introspeksi bagi organisasi.

Fungsi pengendalian berkedudukan penting dalam manajemen
karena berperan menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan
dalam perencanaan. Beberapa kasus yang perlu dikendalikan karena
sering terjadi di berbagai organisasi antara lain tugas yang tidak
terselesaikan, waktu penyelesaian yang tidak ditepati, anggaran yang
berlebih, dan adanya berbagai kegiatan yang menyimpang dari
perencanaan yang disusun.

15.1 Pengertian
Pengendalian dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan. Definisi pengendalian
sesungguhnya berkisar pada kegiatan mengamati, memantau,
menyelidiki, dan mengevaluasi serangkaian kegiatan manajemen demi
tercapaianya tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Richard L. Daft (2003), pengendalian organisasional
adalah suatu proses pengaturan sistematis terhadap berbagai kegiatan
organisasional agar konsisten dengan berbagai harapan dari suatu
rencana. Adapun menurut Robbins dan Coulter (1999), pengendalian
ialah proses pemantauan terhadap berbagai kegiatan untuk memastikan
terselesaikannya kegiatan tersebut sebagaimana yang sudah
direncanakan serta proses memperbaiki setiap penyimpangan yang
berarti. Suatu sistem pengendalian yang efektif menjamin bahwa setiap
kegiatan terselesaikan dengan cara yang mengarahkannya menuju
tujuan organisasi. Efektivitas sistem pengendalian ditentukan oleh
seberapa baik sistem tersebut dalam melancarkan pencapaian tujuan.
Semakin tinggi bantuan yang dikontribusikan oleh sistem tersebut bagi
manajer demi pencapaian tujuan organisasi, maka semakin baik pula
sistem pengendalian di dalam organisasi tersebut.

Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert (1996), pengendalian
manajemen ialah proses untuk memastikan bahwa aktivitas riil sudah
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sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dikatakannya,
pengendalian turut membantu manajer dalam memantau efektivitas
perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinannya. Bagian
terpenting dari pengendalian itu sendiri ialah pengambilan tindakan
korektif yang diperlukan. Sementara itu, Robert J. Mokler memberi
penekanan pada elemen esensial dari langkah-langkah pada suatu
proses pengendalian dalam mendefinisikan pengendalian itu sendiri.
Pengendalian didefinisikan sebagai suatu upaya sistematis untuk
menstandardisasi prestasi dengan sasaran perencanaan, mendesain
sistem feedback informasi, mengkomparasikan prestasi aktual dengan
standar yang sudah ditetapkan, mengidentifikasi ada atau tidaknya
penyimpangan untuk kemudian diukur signifikansinya jika terbukti ada
penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan
untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan seluruh sumber
daya perusahaan demi tercapainya sasaran.

Berdasarkan batasan tersebut, pengendalian dilakukan dengan
empat langkah, yakni sebagai berikut.
a. Menetapkan standar dan metode pengukuran prestasi (establish

standard and methods for measuring perfomance).
b. Mengukur prestasi (measure the performance).
c. Membandingkan prestasi berdasarkan standar (compare the

performance according to standard).
d. Mengambil tindakan perbaikan (take corrective action).

Pengendalian dapat berfokus ke berbagai peristiwa yang terjadi
sebelum, selama ataupun setelah suatu rangkaian proses. Misalnya,
sebuah dealer mobil bisa berfokus ke aktivitas sebelum, selama
ataupun sesudah penjualan mobil-mobil baru yang ditawarkannya.
Pemeriksaan secara teliti terhadap mobil-mobil baru tersebut dan
penyeleksian secara hati-hati terhadap setiap petugas penjualan
merupakan salah satu cara untuk memastikan tingginya kualitas
ataupun profitabilitas suatu penjualan, bahkan sebelum penjualan
dilakukan.

Secara konseptual, pengendalian sebenarnya merupakan suatu
interaksi di antara hasil pekerjaan dan perencanaan yang sudah disusun.
Jika digambarkan, maka konsepsi ini dapat terlihat sebagai berikut.
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Gambar 15.1. Proses Pengendalian

Dengan melihat gambar tersebut kita dapat mengatakan bahwa
pengendalian yang di lakukan melibatkan empat aspek, yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan aspek sasaran yang
akan dicapai (tujuan). Keempat aspek itu saling berkaitan dalam
melaksanakan pengendalian.

Ada beberapa faktor yang membuat pengendalian semakin
diperlukan sekarang ini, yaitu sebagai berikut.
a. Perubahan lingkungan organisasi

Berbagai perubahan dalam lingkungan organisasi terjadi terus
menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi
produk dan pesaing baru , diketemukannya bahan baku baru,
adanya peraturan pemerintah yang baru, dan sebagainya. Melalui
fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan-perubahan
yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga
mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan
yang diciptakan oleh perubahan-perubahan tersebut

b. Peningkatan kompleksitas organisasi
Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengendalian yang
lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi
untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga,
penjualan eceran pada penyalur perlu dicatat dan dianalisis secara
tepat, serta beragam pasar organisasi perlu dipantau
perkembangannya.

c. Kesalahan-kesalahan
Apabila bawahan tidak pernah melakukan kesalahan, maka manajer
dapat melakukan pengendalian secara sederhana. Akan tetapi,
bawahan seringkali melakukan kesalahan, sehingga manajer perlu
membuat suatu sistem monitoring yang memungkinkannya untuk
mendeteksi berbagai kesalahan sebelum permasalahan menjadi
bertambah parah.

d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang
Meskipun wewenang seorang manajer didelegasikan kepada
bawahannya, tanggung jawabnya tetaplah tidak berkurang. Dalam
hal ini, manajer perlu mengimplementasikan sistem pengawasan
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untuk mengevaluasi apakah bawahan sudah melaksanakan tugas
yang didelegasikan kepadanya dengan baik. Tanpa adanya sistem
tersebut, manajer tidak bisa memeriksa pelaksanaan tugas oleh
bawahannya.

15.2 Jenis Jenis Pengendalian
Pengendalian yang perlu dijalankan manajer dapat

diklasifikasikan berdasarkan fokus, objek dan subjeknya, sebagaimana
tersaji pada gambar berikut.

Gambar 15.2. Jenis Jenis Pengendalian

Ditinjau dari fokusnya, pengendalian dapat dibagi menjadi
pengendalian pendahuluan, bersamaan dan umpan balik.
a. Pengendalian Pendahuluan ( Preliminary Control )

Pengendalian ini dilakukan demi memastikan bahwa sebelum
dimulainya kegiatan, seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk
kegiatan tersebut sudah dianggarkan, sehingga jika kegiatan tersebut
sungguh dilakukan, maka sumber dayanya sudah tersedia. Anggaran
biasanya dipergunakan untuk kepentingan ketenagakerjaan ataupun
kepentingan lain terkait penunjang sarana produksi tertentu.

Prosedur pengendalian berjenis ini mencakup semua upaya
manajemen dalam meningkatkan probabilitias komparasi yang
menguntungkan antara hasil riil dengan yang direncanakan.
Pelaksanaan pengendalian tersebut ditunjang oleh instrumen penting
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berupa kebijakan. Teknik pengendalian yang dapat dipergunakan dalam
pengendalian pendahuluan mencakup penganggaran modal dan
keuangan, pemeriksaan bahan baku, serta penyeleksian, penempatan
dan penarikan karyawan.

b. Pengendalian Bersamaan (Concurrent Control)
Pengendalian bersama berperan memonitor jalannya kegiatan

operasional untuk memastikan bahwa tujuan sedang direalisasi.
Pengendalian bersama diterapkan melalui kegiatan kepenyeliaan dari
manajer, yakni dengan memastikan bahwa pekerjaan dijalankan dengan
cara yang sudah ditetapkan oleh kebijakan dan prosedur perusahaan.
Dalam konteks ini, manajer menjalankan fungsi pengarahan kepada
pekerjaan bawahannya melalui pemberian instruksi kepada
bawahannya tersebut dengan beragam metode dan prosedur yang patut.
Dalam mengarahkan para bawahannya, manajer memantau pekerjaan
mereka untuk menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik.

c. Pengendalian Umpan Balik (Feedback Control)
Sistem pengendalian umpan balik cenderung berfokus pada

hasil akhir sebagai dasar perbaikan untuk tindakan mendatang.
Misalnya, laporan keuangan suatu perusahaan dipergunakan untuk
menilai kelayakan hasil historis dan menetapkan keinginan untuk
mengubah perolehan sumber daya ataupun kegiatan operasional di
masa mendatang. Pengendalian ini juga bisa dipergunakan sebagai
dasar pembuatan keputusan lainnya, termasuk keputusan terkait harga
produk, pembatalan produk ataupun program, pengurangan ataupun
penambahan karyawan, dan sebagainya.

Metode umpan balik yang dipergunakan dalam bisnis mencakup
analisis laporan keuangan (financial statememt analysis), analisa biaya
standar (standard cost analysis), pengendalian kualitas (quality
control), dan evaluasi kinerja karyawan (employee perfomance
evaluation).

Berdasarkan objeknya, pengendalian dibedakan menjadi dua
jenis berikut.
a. Pengendalian administratif, yakni pengendalian yang dilakukan

pada bidang pekerjaan administrasi dalam organisasi, misalnya
bagian keuangan dan personalia.

b. Pengendalian operatif, yakni pengendalian yang dilakukan pada
bidang pekerjaan operatif dalam organisasi.

Berdasarkan subjek pengendaliannya, pengendalian dibedakan
menjadi dua jenis berikut.
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a. Pengendalian intern, yakni pengendalian yang ditujukan secara
khusus bagi para pelaku dari berbagai fungsi di dalam organisasi.

b. Pengendalian ekstern, yakni pengendalian yang khusus ditujukan
bagi subjek ataupun berbagai faktor dan fungsi yang berada di luar
organisasi.

15.3 Proses Pengendalian
Sebelum kita mempertimbangkan langkah-langkah atau proses

dari pengendalian, ada baiknya kita mengkaji terlebih dahulu apa yang
seharusnya dipersiapkan agar proses pengendalian itu dapat dipahami
dengan baik. Suatu asumi utama yang digunakan dalam proses
pengendalian adalah bahwa standar-standar kinerja sudah ditentukan.
Standar-standar yang dimaksud itu berupa rencana yang komprehensif.

Dalam kenyataannya, rencana sangatlah beragam, seperti
rencana pemasaran, produksi dan investasi, sehingga penetapan standar
berupa rencana sulit dilakukan oleh pimpinan ataupun manajer. Standar
prestasi diperlukan sebagai standar baku yang dipilih berlandaskan
kriteria yang bisa digunakan untuk komparasi dan evaluasi. Contohnya
ialah standar moneter (Rp, $), standar fisik (m, km, kg, ton), dan
standar abstrak (baik, bagus, efektif, memuaskan).

Umumnya, proses pengendalian mencakup tiga langkah, yaitu:
(a) pengukuran kinerja riil; (b) pengkomparasian kinerja riil dengan
standar; dan (c) pengambilan tindakan manajerial untuk memperbaiki
penyimpangan ataupun standar yang tidak memadai. Gambar 15.3
memperlihatkan proses pengendalian manajemen.

Gambar 15.3. Pengendalian Manajemen

a. Pengukuran Kinerja (Measure the Performance)
Pengukuran kinerja, yang dimaksud disini adalah

pembandingan antara standar dan implementasinya. Pembandingan
tersebut hendaknya didasarkan atas pandangan ke depan, sehingga
penyimpangan yang mungkin terjadi bisa diperbaiki saat
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pengimplementasian tersebut. Ada dua permasalahan penting terkait
pengukuran prestasi, yakni cara mengukur kinerja dan hal yang dapat
diukur untuk keperluan tersebut.

Agar kinerja aktual bisa diukur, manajer dapat menggunakan
empat sumber informasi yang meliputi pengamatan pribadi serta
laporan statistik, lisan dan tertulis. Setiap sumber informasi tersebut
mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Meskipun demikian,
paduan keempat sumber informasi tersebut mampu meningkatkan
jumlah sumber masukan dan probabilitas penerimaan informasi yang
andal.

Pengamatan pribadi dipergunakan manajer untuk mendalami
pengetahuan mengenai berbagai kegiatan riil. Pendekatan ini juga
memungkinkan liputan yang intensif terhadap kegiatan yang diamati,
serta menyajikan peluang manajer untuk memahami berbagai hal
tersirat. Misalnya, manajer melakukan inspeksi keliling untuk
mengamati berbagai kegiatan bawahannya secara langsung. Jika
kemudian ditemukan adanya penyimpangan, manajer bisa mengetahui
besarnya penyimpangan tersebut. Meskipun demikian, langkah ini juga
dapat menimbulkan kecurigaan bagi bawahan karena dianggap tidak
dipercaya.

Meluasnya penggunaan komputer menyebabkan penggunaan
berbagai laporan statistik dalam pengukuran kinerja bawahan menjadi
semakin disenangi. Laporan statistik tersebut antara lain menampilkan
berbagai grafik, diagram batang, dan peragaan angka lainnya. Laporan
statistik ini juga memiliki kelemahan, yakni: (a) hanya melaporkan
bidang-bidang utama yang bisa diukur secara numerik; dan (b) sering
mengabaikan berbagai faktor penting lainnya yang seringkali bersifat
subjektif.

Informasi juga bisa diperoleh dari berbagai laporan lisan, seperti
tatap muka, rapat, konferensi, ataupun panggilan telepon. Pendekatan
ini mempunyai keunggulan dan kelemahan yang hampir sama dengan
pendekatan pengamatan pribadi. Kekurangan dari laporan ini salah
satunya terletak pada permasalahan pendokumentasian informasi untuk
dijadikan rujukan di masa mendatang. Kinerja aktual juga bisa diukur
dari berbagai laporan tertulis. Sama halnya dengan laporan statistik,
laporan tertulis memakan waktu yang lebih lambat, tetapi dinilai lebih
formal daripada laporan tangan pertama ataupun kedua.

Pengetahuan mengenai cara pengukuran memang perlu
diketahui setiap manajer, tetapi pengetahuan mengenai hal yang diukur
cenderung lebih penting daripada pengetahuan yang telah disebutkan
sebelumnya tersebut. Hal itu disebabkan oleh pemilihan kriteria
pengukuran yang keliru dapat menimbulkan konsekuensi disfungsional
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yang serius. Beberapa kriteria pengendalian bisa diimplementasikan di
setiap situasi manajemen. Misalnya, manajer produksi bisa mengukur
kinerjanya dengan menggunakan tingkat output per individu ataupun
waktu. Adapun bagian penjualan cenderung mengukur kinerjanya
dengan menggunakan tingkat penjualan dalam kurun waktu tertentu,
dan lain-lain.

b. Membandingkan Prestasi dengan Standar (Compare the
Performance Match the Standard)

Langkah ini ditujukan untuk mengkomparasikan berbagai hasil
pengukuran dengan target ataupun standarnya. Kesesuaian prestasi
dengan standarnya mencerminkan terkendalinya pelaksanaan segala
sesuatu yang berkaitan dengan prestasi tersebut, sehingga tidak
diperlukan campur tangan lebih lanjut dari manajer terkait. Sebaliknya
jika capaian prestasi tertinggal dari targetnya, maka manajer perlu
mempertimbangkan tindakan korektif yang diperlukan.

Kesalahan yang perlu dihindari dalam mengkomparasikan
prestasi dengan standar ialah penetapan standar yang lebih jauh ataupun
terlalu rendah, sehingga prestasi dinilai belum optimal jika standarnya
terlalu rendah. Oleh sebab itu, perencanaan dalam penetapan standar
ataupun target harus benar-benar memperhatikan situasi internal dan
eksternal organisasi.

c. Mengambil Tindakan Korektif (Take Corrective Action)
Langkah akhir pengendalian ialah pengambilan tindakan

manajerial. Hal tersebut dilakukan ketika capaian prestasi lebih rendah
daripada standarnya, sehingga hasil analisis menunjukkan perlunya
pengambilan tindakan. Dalam hal ini, manajer bisa memilih untuk: (a)
tidak melakukan apa-apa; (b) memperbaiki kinerja riil; atau c) merevisi
standar.

Apabila manajer memutuskan untuk memperbaiki kinerja riil,
maka perlu menganalisis apakah tindakan perbaikan, misalnya
mencakup pula perbaikan mendasar, perlu diambil dengan segera.
Perbaikan mendasar itu sendiri menjelaskan bagaimana kinerja telah
menyimpang beserta alasannya untuk kemudian diupayakan perbaikan
terhadap sumber penyimpangan tersebut.

Penyimpangan dapat juga disebabkan oleh standar kinerja yang
tidak realistis, yakni penetapan tujuan ataupun capaian hasil yang
terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Dalam konteks tersebut, yang
perlu diperbaiki bukanlah kinerjanya, melainkan standarnya.
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15.4 Karakteristik Pengendalian yang Efektif
Pengendalian yang efektif ialah pengendalian yang tepat dan

sesuai dengan proses yang dilaluinya, dengan tanpa adanya
penyimpangan sistem, sehingga keseluruhan tahapan dilalui secara
benar. Sebagai suatu sistem, pengendalian memiliki karakteristik
tersendiri. Meskipun begitu, makna penting dari karakteristik tersebut
bersifat nisbi, yakni pada kondisi berbeda, karakteristik juga akan
berbeda. Sebaliknya pada kondisi sama, karakteristik juga berlaku
sama.

Sistem pengendalian yang efektif memiliki karakteristik sebagai
berikut.
a. Akurat (Accurate)

Akurasi merupakan suatu keharusan bagi informasi mengenai
prestasi yang akan diukur. Ketidakakuratan data akan menimbulkan
kesalahan penarikan kesimpulan, ataupun kesalahan lainnya yang
tidak diperlukan. Oleh sebab itu, uji akurasi data dan informasi
merupakan tugas penting seorang manajer ataupun pimpinan.
Terkait hal tersebut, manajer bisa menggunakan komputer sebagai
alat bantu penyediaan informasi yang akurat sekaligus alat bantu
pengujian akurasi informasi tersebut.

b. Secara Ekonomi Realistik (Economically Realistic)
Biaya pengimplementasian pengendalian perlu ditekan hingga

seminimum mungkin agar pemborosan yang tak berguna bisa
dihindari. Minimalisasi pengeluaran yang tidak produktif dapat
diupayakan dengan cara mengeluarkan biaya terminimum yang
diperlukan demi memastikan tercapainya tujuan dari aktivitas yang
dipantau.

c. Tepat Waktu (Timely)
Efektivitas sistem pengendalian dapat dilihat dari kecepatan

respon terhadap penyimpangan. Dalam hal ini, lambatnya reaksi
terhadap penyimpangan akan menimbulkan kerugian yang semakin
besar. Agar dapat menghindarinya, perlu dilakukan pengendalian
rutin, dengan tetap menyertakan pengendalian lain di luar kontrol
rutin tersebut dalam kaitannya dengan hal-hal tertentu yang teramat
penting.

d. Realistik Secara Organisasi (Organizationially Realistic)
Sistem pengendalian harus bisa dikombinasikan dengan realita

organisasi. Misalnya, individu harus bisa melihat hubungan antara
capaian prestasi yang diharuskan baginya beserta imbalan dari
capaian tersebut. Selain itu, setiap standar prestasi harus realistis,
dan perbedaan status antar-individu harus dihargai.
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e. Berfokus pada Pengendalian Strategis (Focused on Strategic
Control Points)

Pengendalian hendaknya di arahkan pada titik kunci agar
penyimpangannya dapat cepat diidentifikasi dan kegagalan
pencapaian tujuan juga dapat dihindari. Selain itu, sistem
pengendalian strategis hendaknya berfokus pada tempat yang
memungkinkan dilaksanakannya tindakan perbaikan.

f. Terkoordinasi dengan Arus Kerja Organisasi (coordinated with the
organization’s work flow )

Oleh karena setiap kegiatan saling berkaitan dengan kegiatan
lainnya (misalnya, kegiatan produksi berkaitan dengan kegiatan
penjualan), maka sistem pengendalian juga harus dikoordinasikan
dengan kegiatan lainnya yang berkaitan erat dengan kegiatan yang
hendak dikendalikan tersebut.

g. Objektif dan Komprehensif (objective and comprehensible)\
Informasi dalam sistem pengendalian harus mudah dipahami

dan dianggap objektif oleh penggunanya karena semakin objektif
suatu sistem pengendalian, maka semakin besar probabilitas
individu untuk merespon informasi yang diterimanya secara sadar
dan efektif, begitupun sebaliknya. Sistem informasi yang sulit
dipahami akan menimbulkan bias dan kebingungan ataupun frustasi
diantara karyawan.

h. Fleksibel (Flexible)
Oleh karena kondisi terus berubah dengan cepatnya, maka

sistem pengendalian haruslah luwes agar berbagai standar tetap
dapat digunakan meskipun terjadi perubahan kondisi.

i. Diterima oleh Para Anggota Organisasi (Accepted by Organization
Members)

Sistem pengendalian harus dapat diterima dan dipahami oleh
seluruh anggota organisasi agar mereka merasa turut bertanggung
jawab dalam mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Oleh
sebab itu, sistem pengendalian perlu dijelaskan terlebih dahulu
kepada seluruh anggota organisasi.

Selain sembilan karakteristik pengendalian efektif di atas, perlu
digarisbawahi bahwa setiap standar harus dapat diterima oleh seluruh
anggota organisasi sebagai bagian yang integral dan adil dari
pekerjaannya. Perlu digarisbawahi pula bahwa sistem pengendalian
haruslah konsisten dengan budaya organisasi terkait.

Pada akhirnya, setiap fungsi manajemen, mulai dari fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian
saling berhubungan sebagai suatu proses yang utuh dalam suatu upaya
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pencapaian tujuan. Setiap kita atau manusia tentu memiliki tujuan
dalam hidupnya, dan untuk mencapai tujuan tersebut masing-masing
mempunyai cara untuk mencapainya. Demikian juga halnya organisasi
atau perusahaan, sudah barang tentu memiliki tujuan. Cara untuk
mencapai tujuan tersebut adalah dengan memahami berbagai fungsi
manajemen, agar tujuan bisa dicapai secara efektif dan efisien.

15.5 Pengendalian yang Berubah
Sekarang ini pandanagan orang pada pengendalian telah

berubah. Semula pendekatan yang digunakan oleh para manajer bersifat
sentralistis menjadi terdesentralisasi. Pengendalian sentraliasasi
(birokratis) dan pengendalian terdesentralisasi merepresentasikan
filosofi yang berbeda dari budaya korporasi.

Pengendalian sentralisasi melibatkan tindakan mengawasi dan
memengaruhi perilaku karyawan lewat penggunaan peraturan,
kebijakan, hierarki wewenang, dokumen tertulis, sistem penghargaan,
dan mekanisme formal lain secara luas. Sedangkan pengendalian
terdesentralisasi, mengandalkan nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan
bersama, dan kepercayaan untuk membantu pemenuhan tujuan-tujuan
organisasional. Para manajer terpengaruh oleh suatu asumsi bahwa
karyawan dapat dipercaya dan bersedia untuk bekerja dengan efektif
tanpa ada peraturan yang ekstensif dan pengawasan ketat.

Pendekatan pengendalian birokratis dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas organisasional. Banyak pekerja menghargai
sistem yang mengklarifikasi apa yang diharapkan dari mereka, dan
mungkin termotivasi oleh tujuan-tujuan yang menantang namun dapat
dicapai. Tetapi pengendalian tersebut banyak pula yang merugikan para
manajer itu sendiri. Para karyawan tidak suka diawasi terlalu ketat, dan
mereka mungkin berusaha untuk menyabotase sistem pengendalian.

Pendekatan pengendalian terdesentralisasi berdasarkan pada
nilai dan asumsi yang hampir merupakan kebalikan dari nilai dan
asumsi pengendalian birokratis. Peraturan dan prosedur hanya
digunakan ketika diperlukan. Para manajer malah mengandalkan tujuan
dan nilai yang sama untuk mengendalikan perilaku karyawan.
Organisasi sangat menekankan seleksi dan sosialisasi para karyawan
guna memastikan bahwa para pekerja mempunyai nilai-nilai tepat yang
dibutuhkan untuk memengaruhi perilaku karyawan untuk memenuhi
tujuan-tujuan perusahaan. Tidak organisasi yang dapat mengendalikan
para karyawan seratus persen setiap waktu. Disiplin diri dan
pengendalian diri adalah yang membuat para pekerja tetap
melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan standar. Pemberian
kekuasaan kepada para karyawan, sosialisasi yang efektif, dan
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pelatihan dapat menyumbangkan standar-standar internal yang
memberikan pengendalian diri. Dengan pengendalian yang
terdesentralisasi, kekuasaan lebih tesebar dan berdasarkan pada
pengetahuan serta pengalaman, seperti juga posisi, struktur
organisasional rata dan horizontal, dengan wewenang yang fleksibel
dan tim kerja yang memecahkan masalah, dan membuat perbaikan.
Semua orang terlibat dalam pengendalian kualitas.

Perbedaan di antara pendekatan pengendalian birokratis dan
terdesentralisasi dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel berikut.

Tabel 15.1. Pendekatan Pengendalian Birokratis
dan Terdesentralisasi

Pengendalian Birokratis Pengendalian
Terdesentralisasi

Menggunakan peraturan dan
prosedur yang mendetail, sistem
pengendalian formal

Otoritas dari atas ke bawah,
hierarki formal, kekuasaan posisi,
pengawas pengendalian kualitas

Deskripsi pekerjaan yang
berkenaan dengan tugas, standar-
standar yang dapat diukur,
mendefinisikan kinerja minimum

Menekankan penghargaan
ekstrinsik (gaji, imbalan kerja,
status).

Penghargaan diberikan atas
pemenuhan standar kinerja
individual.

Partisipasi karyawan yang
terbatas dan tersusun (misalnya
prosedur keluhan)

Penggunaan peraturan yang
terbatas, mengandalkan nilai-nilai,
pengendalian diri dan kelompok,
seleksi dan sosialisasi.

Otoritas yang fleksibel, struktur
yang rata,, kekuasaan ahli, semua
orang mengawasi kulitas

Deskripsi pekerjaan yang
berdasarkan pada hasil,
menekankan pada tujuan-tujuan
yang harus dicapai.

Penghargaan ekstrinsik dan
intrinsik (pekerjaan yang berarti,
peluang-peluang untuk tumbuh).

Menghadiahi individu dan tim,
menekankan keadilan diantara para
karyawan.

Partisipasi karyawan yang luas,
termasuk pengendalian kualitas,
desain sistem dan pemerintahan
organisasional.
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Pengendalian Birokratis Pengendalian
Terdesentralisasi

Budaya organisasi yang kaku,
tidak memercayai norma-norma
budaya sebagai alat pengendalian

Budaya yang adaptif, budaya
diakui sebagai alat pemersatu
individu, tim, dan tujuan-tujuan
organisasional untuk pengendalian
yang menyeluruh.
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A. Uji Pemahaman (Contoh Soal)
Sebelum melanjutkan pada bab berikutnya, coba saudara

menjawab beberapa pertanyaan berikut.
1. Uraikanlah hubungan antara proses pengendalian dengan proses

atau fungsi-fungsi manajemen lainnya, berikan gambar yang jelas!
2. Sebutkan jenis pengendalian yang saudara ketahui!
3. Jelaskan hambatan-hambatan yang terdapat pada fungsi

pengendalian itu!
4. Bagaimanakah cara menyusun karakteristik hambatan yang efektif

itu?
5. Jelaskan istilah-istilah berikut:

a. Pengendalian birokratis; dan
b. Pengendalian terdesentralisasi.

B. Tugas mandiri untuk satu kelompok yang ditunjuk untuk
didiskusikan di kelas.

1. Ringkaskan materi “Pengendalian” dalam bentuk power point!
2. Atau diskusikan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah

pengendalian!
3. Kutipan dicantumkan secara jelas sumbernya!
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