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KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas berkat dan hidayah-Nya serta keluasan ilmu-NYA 
sehingga kami dapat menyelesaikan buku yang berjudul Evaluasi 
Kinerja Pegawai (Tinjauan Aspek Kompensasi, Komunikasi Dan 
Jenjang Karier) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perkembangan industri manufaktur di dunia menunjukkan 
perkembangan yang sangat luar biasa pesatnya. Resesi yang melanda 
Eropa dan melemahnya pertumbuhan ekonomi di Asia Timur serta 
Amerika Utara walaupun sempat membuat industri manufaktur 
mengalami depresi, tidak menghalangi perkembangan dari industri 
manufaktur itu sendiri. Hal itu ditunjukkan dengan sumbangan 
industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, 
khususnya di Indonesia ini.

Di Indonesia, perkembangan industri manufaktur mengalami 
tantangan yang sangat berat selain resesi ekonomi. Sejak Januari 
2010 pemberlakuan “Asean-China Free Trade Area” yang membuat 
produk manufaktur dari china membanjiri negara kita. Kenaikan 
tarif dasar listrik sebesar 15% dan upah minimum regional yang juga 
naik >20% menuntut semua industri nasional untuk kreatif dalam 
memproduksinya. Disamping kreatif dalam memproduksi aspek 
sumber daya manusia juga mempunyai peran yang sangat penting 
untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Menyadari pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan 
maka perusahaan harus memberikan perhatian yang khusus pada 
pegawainya. Manusia sebagai tenaga kerja yang merupakan faktor 
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utama yang menentukan jalannya operasional organisasi dan tidak 
lepas dari efektif tidaknya keberadaan manusia itu sendiri sebagai 
tenaga yang berkualitas. 

Maka perusahaan perlu memahami dan mengetahui kebutuhan 
pegawainya, karena kebutuhan hidup pegawai merupakan salah 
satu alasan yang menyebabkan mengapa ia bekerja, diantaranya 
untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk memperoleh 
pengakuan, sebagai simbol prestise di masyarakat, dan lain sebagainya. 
Apabila kebutuhan pegawai terpenuhi (kompensasi, komunikasi 
organisasi, dan jenjang karir), maka mereka akan mendapat kepuasan, 
kepuasan ini yang menyebabkan adanya peningkatan kinerja pegawai 
dan juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan secara 
keseluruhan.

Buku ini dapat tersusun dengan baik karena bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 
yang amat dalam kepada keluarga, sahabat, dan pihak-pihak lain 
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga berharap kritik dan saran yang membangun untuk 
buku ini. Sebab, penulis sangat menyadari bahwa buku yang disusun 
ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga buku ini bermanfaat bagi 
kita semua.

Surabaya, Juni 2018

Penulis
Dr. Meithiana Indrasari, ST., MM

Benyamin Pintakhari, ST, MM
Ida Ayu Nuh Kartini, SE, MM
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B AB 1

MANAJEMEN
KOMPENSASI

1. Definisi Kompensasi

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan 
sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian 
kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang 
berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual 
sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. 
Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan 
dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan pada abad ke-21 ini.

Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu 
perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, 
dan menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi 
yang cukup, karyawan yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan 
perusahaan dan untuk melakukan penempatan kembali tidaklah 
mudah. Akibat dari ketidakpuasan dalam pembayaran yang dirasa 
kurang akan mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan, 
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penyebab mogok kerja, dan mengarah pada tindakan-tindakan 
fisik dan psikologis, seperti meningkatnya derajat ketidakhadiran 
dan perputaran karyawan, yang pada gilirannya akan menurunkan 
kesehatan jiwa karyawan yang semakin parah. Sebaliknya apabila 
terjadi kelebihan pembayaran, juga akan menyebabkan perusahaan 
dan individual berkurang daya kompetisinya dan menimbulkan 
kegelisahan, persaaan bersalah, dan suasana yang tidak nyaman di 
kalangan karyawan.

Menurut Hasibuan (2013) “Kompensasi adalah semua 
pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 
langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang 
diberikan kepada perusahaan”. Kompensasi terdiri dari kompensasi 
langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung 
merupakan kewajiban perusahaan seperti gaji, upah maupun upah 
insentip yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi diatas 
standar kerja perusahaan. Sedangkan kompensasi tidak langsung 
adalah kompensasi yang diberikan kepada semua pegawai oleh 
perusahaan agar kesejahteraannya meningkat. Sifat dari kompensasi 
ini adalah kebijaksanaan perusahaan yang bisa berupa uang ataupun 
fasilitas lainnya.

Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung 
atau tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kepuasan 
kerja dan kinerja pegawai. Karena itu semestinya pemberian 
kompensasi kepada pegawai perlu mendapat perhatian khusus dari 
pihak manajemen instansi agar kepuasan kerja para pegawai dapat 
dipertahankan dan kinerja pegawai diharapkan akan terus meningkat. 

Menurut Rabrinda dan Medonca (dalam Rivai, 2005) kepuasan 
kompensasi adalah tingkat kepuasan terhadap pengembalian baik 
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finansial maupun non finansial yang diterima pegawai karena jasa 
yang disumbangkan ke perusahaan. Menurut Michael dan Harold 
(dalam Pantja Djati, 2003) menyatakan bahwa kepuasan kompensasi 
adalah kepuasan pegawai terhadap kompensasi yang diterima dari 
perusahaan sebagai balas jasa atas kerja mereka.

Sedangkan menurut Werther dan Davis (1982) “compensation 
is what employee receive in exchange of their work. Whether hourly 
wages or periodic salaries, the personnel department usually designs 
and administers employee compensation”.

Kompensasi adalah sebuah balas jasa yang diberikan secara 
langsung berupa uang maupun tidak langsung yang berupa 
penghargaan dari perusahaan kepada pegawainya. Artinya, 
kompensasi adalah penghargaan yang diberikan pada pegawai 
secara adil dan layak atas jasa dan prestasi kerjanya untuk mencapai 
tujuan  perusahaan. Pada umumnya pemberian kompensasi akan 
merangsang semangat pegawai untuk berprestasi lebih sehingga 
sikap tersebut akan menguntungkan juga bagi perusahaan. Namun 
demikian masih banyak pandangan manajemen perusahaan yang 
memandang kompensasi sebagai biaya, bukan sebagai aset.

Simamora (2004) mengemukakan bahwa “Strategi korporat 
keseluruhan memberikan arah bagi organisasi. Karena fokusnya 
terutama adalah jangka panjang, program kompensasi hendaknya 
dirancang supaya mendukung fokus ini. Rencana-rencana kompensasi 
perlu dikaitkan dengan misi strategik suatu organisasi dan haruslah 
mengambil arah mereka dari misi strategik tersebut. Rencana-
rencana kompensasi haruslah mendukung strategi bisnis umum. 
Dari perspektif manajerial, oleh karenanya keputusan yang paling 
fundamental adalah apa yang anda inginkan dicapai oleh system 
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kompensasi. Pendekatan mengelola kompensasi dan strategi bisnis 
ini mensyaratkan bahwa tingkat aktual kompensasi sepatutnya tidak 
secara kaku menjadi persoalan apa yang dibayar di pasaran tenaga 
kerja. Sebaliknya, tingkat kompensasi diturunkan dari suatu penilaian 
apa yang mesti dibayarkan agar memikat dan mempertahankan 
orang yang tepat, apa yang mampu dibayar oleh organisasi, dan apa 
yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan strategik organisasi.”

Jadi, kompensasi adalah apa yang diterima oleh pegawai sebagai 
pertukaran dari kerja mereka. Apakah upah per jam atau periode 
tertentu, departemen personalia biasanya merancang dan mengelola 
kompensasi pegawai.

2. Tujuan Kompensasi

Tujuan kompensasi adalah sebagai berikut :

1) Memperoleh SDM Yang Berkualitas. 

Organisasi saling bersaing di pasar tenaga kerja untuk 
mendapatkan pegawai yang berkualitas dan memenuhi standar 
yang diminta organisasi. Oleh karena itu, untuk menarik 
calon pegawai dalam organisasi, organisasi harus merangsang 
calon-calon pelamar dengan tingkat kompensasi yang cukup 
kompetitif.

2) Mempertahankan Pegawai Yang Ada.

Dengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat 
mempertahankan pegawai yang potensial dan berkualitas untuk 
tetap bekerja. Hal ini untuk mencegah tingkat perputaran 
kerja pegawai yang tinggi dan kasus pembajakan pegawai oleh 
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organisasi lain dengan iming-iming gaji yang tinggi.

3) Menjamin Keadilan.

Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa 
keadilan pada manajemen dan pegawai. Dengan pengikatan 
pekerjaan, sebagai balas jasa organisasi atas apa yang sudah 
diabdikan pegawai pada organisasi, maka keadilan dalam 
pemberian kompensasi mutlak di pertimbangkan 

4) Perubahan Sikap Dan Perilaku.

Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi pegawai 
hendaknya dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak 
menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. 
Perubahan-perubahan sikap dan perilaku ini tercermin dari rasa 
tanggung jawab, pengalaman kesetiaan pada perusahaan, serta 
motivasi dan prestasi yang meningkat dalam bekerja. 

5) Mengendalikan Biaya.

Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk 
mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia 
pada tingkat biaya yang layak. Dengan upah yang kompetitif, 
organisasi dapat memperoleh keseimbangan dari etos kerja 
pegawai yang meningkat.

6) Administrasi Legalitas 

Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan 
legalitas karena diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-
undang. Tujuannya agar organisasi tidak sewenang-wenang 
memperlakukan pegawai sebagai aset perusahaan.
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3. Manajemen Kompensasi

Manajemen kompensasi merupakan kegiatan merencanakan, 
melaksanakan dan mengendalikan serta mengembangkan sistem dan 
mekanisme kompensasi dalam suatu organisasi sehingga terbentuk 
suatu keseimbangan penerimaan antara individu dan organisasi.

Secara umum tujuan manajemen kompensasi adalah untuk 
membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi 
perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. 
Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan 
dikompensasi secara adil dengan membandingkan pekerjaan yang 
sama di pasar kerja. Kadang-kadang tujuan ini bias menimbulkan 
konflik satu sama lainnya, dan  trade-offs  harus terjadi. Misalnya, 
untuk mempertahankan karyawan dan menjamin keadilan, hasil 
analisis upah dan gaji merekomendasikan pembayaran jumlah yang 
sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sama. Akan tetapi, perekrut 
pekerja mungkin mungkin menginginkan untuk menawarkan upah 
tidak seperti biasanya, yaitu upah yang tinggi untuk menarik pekerja 
yang berkualitas. Maka terjadilah trade-offs antara tujuan rekrutmen 
dan konsistensi tujuan dari manajemen kompensasi.

Tujuan manajemen kompensasi efektif,meliputi:

1) Memperoleh SDM yang Berkualitas

Kompensasi yang sudah cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk 
memberi daya tarik kepada pelamar. Tingkat pembayaran harus 
responsive terhadap penawaran dan permintaan pasar kerja 
karena para pengusaha berkompetensi untuk mendapatkan 
karyawan yang diharapkan.

2) Mempertahankan Karyawan yang Ada
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Para  karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak 
kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran 
karyawan yang semakin tinggi.

3) Menjamin Keadilan

Manajemen kompensasi selalu berusaha agar keadilan internal 
dan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan 
bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relative sebuah 
pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan besara 
yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap 
pekerja merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan 
lain di pasar kerja.

4) Penghargaan terhadap Perilaku yang Diinginkan

Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan 
dan bertindak sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di 
masa depan, rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja, 
ketaatan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku 
lainnya.

5) Mengendalikan Biaya

System kompensasi yang rasional membantu perusahaan 
memperoleh dan mempertahankan para karyawan dengan biaya 
yang beralasan. Tanpa manajemen kompensasi efektif, bisa jadi 
pekerja dibayar dibawah atau diatas standar.

6) Mengikuti Aturan Hukum

System gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan factor-
faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin 
pemenuhan kebutuhan karyawan.
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7) Memfasilitasi Pengertian

System manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah 
dipahami oleh spesialis SDM, manajer operasi, dan para 
karyawan.

8) Meningkatkan Efesiensi Administrasi

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang 
untuk dapat dikelola dengan efisien, membuat system informasi 
SDM optimal, meskipun tujuan ini hendaknya sebagai 
pertimbangan sekunder disbandingkan dengan tujuan-tujuan 
lain.

4. Filosofi Manajemen Kompensasi

Tujuan dari suatu sistem kompensasi akan mungkin tercapai 
apabila dilandasi oleh filsafat dan prinsip-prinsip tertentu. Filsafat 
sistem kompensasi dibangun atas dasar kebutuhan dan kondisinya 
sendiri yang berlaku dalam organisasi. Dengan melihat pada masalah 
yang lebih luas, suatu pernyataan filsafat yang berkembang dengan baik 
mungkin mencakup tujuan sistem ini, menawarkan kerangka untuk 
membuat keputusan kompensasi dan berusaha menampung variabel 
yang relevan, seperti kondisi bursa kerja, kondisi perekonomian 
umum, perubahan teknologi dan kesempatan yang sama. Menurut 
Boyd dan Salamin, filsafat yang mengatur sistem kompensasi 
adalah: imbalan yang layak dan adil; pengakuan atas arti penting 
setiap sumbangan pegawai bagi organisasi, meskipun ternyata sulit 
mengukur sumbangan ini secara obyektif; dan paket kompensasi atas 
penawaran harus bersaing dalam bursa kerja eksternal untuk menarik 
dan memertahankan staf yang cakap (McKenna, 2006: 608). Hal ini 
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menegaskan bahwa sistem kompensasi harus layak dan adil, mengacu 
pada pengakuan atas arti penting kerja, dan memertimbangkan bursa 
kerja (di luar organisasi). Ini berarti bahwa sistem komensasi harus 
dinamis, dalam arti senantiasa memertimbangkan kondisi internal 
dan eksternal organisasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

Selain itu, sistem kompensasi juga perlu mengindahkan prinsip-
prinsip program kompensasi yang baik, yang menurut Hiam (1999: 
187) meliputi: (1) imbalan hendaknya memberikan timbal balik 
positif bagi setiap orang; (2) imbalan hendaknya memberikan timbal 
balik tentang kinerja, bukan orang; dan (3) imbalan hendaknya 
memberikan timbal balik sementara yang akurat dan bisa dicapai.

Selain itu, Kreitner dan Kinicki (2004: 338) mengemukakan 
tiga hal yang perlu diperhatikan dalam sistem kompensasi, yakni: 
norma, kriteria distribusi dan hasil sistem yang diinginkan. Terkait 
dengan norma, dalam teori persamaan, hubungan majikan-pegawai 
bisa dipandang sebagai hubungan pertukaran. Pegawai menukarkan 
waktu dan bakatnya demi imbalan. Idealnya, empat norma alternatif 
menentukan sifat pertukaran ini. Dalam bentuk murni, masing-
masing mengarah pada sistem distribusi imbalan yang sangat 
berbeda, yaitu: memaksimalkan keuntungan, keadilan, persamaan, 
dan kebutuhan.

Mengenai kriteria distribusi, terdapat tiga kriteria yang 
dianjurkan, yakni: (1) kinerja: hasil (kinerja individu, kelompok 
atau organisasi; kuantitas dan kualitas); (2) pelaksanaan: tindakan 
dan perilaku, seperti: kerja tim, kerjasama, pengambilan risiko, dan 
kreativitas; dan (3) pertimbangan di luar pekerjaan: tipe kerja, sifat 
kerja, keadilan, lama kerja, tingkatan dalam hirarki dan sebagainya, 
dihargai (Kreitner dan Kinicki, 2004: 339).
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Lebih dari itu, penelitian secara luas juga menunjukkan 
kemampuan imbalan memotivasi individu atau tim bagi kinerja 
tinggi yang tergantung pada enam faktor, yakni: persediaan (imbalan 
harus tersedia), ketepatan waktu (diberikan secara teratur), satuan 
kerja (dikaitkan dengan kerja khusus), daya tahan (bertahan lebih 
lama), kesamaan (jujur dan adil), daya pandang (imbalan terlihat di 
seluruh organisasi), (Slocum & Hellriegel, 2007: 435).

Uraian mengenai prinsip-prinsip ini memerlihatkan bahwa 
sistem imbalan harus dirancang, dibangun, dan diberikan berdasarkan 
prinsip-prinsip khusus yang mengacu dan sekaligus menjamin 
kepentingan/kebutuhan individu (pegawai) dan tercapainya tujuan 
organisasi.

Kompensasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh di 
dalam sebuah perusahaan. Tidaklah heran faktor yang satu ini menjadi 
salah satu pemicu utama bagi karyawan dalam menentukan langkah 
karirnya kedepan dan bagi perusahaan adalah penentuan langkah 
strategik perusahaan kedepan. Sistem kompensasi dalam organisasi 
haruslah diselaraskan dengan strategi & tujuan dari organisasi serta 
asas kepatutan yang normatif di dalam lingkungan tersebut sehingga 
terjadi keselarasan antara perusahaan, karyawan serta komunitas 
di lingkungan tersebut (negara & masyarakat sekitarnya) Di dalam 
kehidupan bernegara kita mengenal banyak macam ragam sistem 
perekonomian seperti : komunis, sosialis, dan kapitalis serta liberalis. 
Konsep-konsep ini sangat mempengaruhi kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat serta berinvestasi. Karena hal ini akan saling terkait 
dengan beberapa faktor yang berlaku & berjalan di suatu daerah / 
negara. Namun pada prinsipnya, meskipun berbeda sistemnya, 
strategi & program kompensasi tetaplah akan berguna & efektif 
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apabila para pengambil keputusan (top manajemen) melakukan 
beberapa hal : 

1) Asas Kepatuhan

Dilakukan minimal sesuai dengan tatanan hukum & peraturan 
yang berlaku di lingkungan tersebut (negara)

2) Asas Efektivitas & Efisiensi

Strategi yang dijalankan haruslah efektif & efisien, sehingga 
perusahaan dapat bersaing dengan sempurna di pasaran 
global ketika benchmarking dijalankan

3) Asas 3P Concept

Strategi Kompensasi harus sudah mengikuti konsep

(a) Pay for Position, dimana perusahaan mengacu pada 
standar yang diberlakukan untuk sebuah posisi yang akan 
ditempati oleh karyawan tersebut

(b) Pay for Person, dimana perusahaan mengacu pada budaya 
organisasi serta adaptabilitas yang tinggi dari karyawan 
untuk bisa nyaman bekerja

(c) Pay for Performance, dimana perusahan memberikan 
peningkatan imbal jasa yang disesuaikan dengan kinerja

4) Asas Kinerja Organisasi

5) Strategi kompensasi juga mempertimbangkan internal di 
perusahaan agar tetap berkesinambungan dalam persaingan 
global di industri. Peningkatan kinerja diperlukan guna 
memperbaiki kompensasi yang telah ada.
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5. Perancangan Manajemen Kompensasi Berbasis 
Kompetensi

1) Konsep Kompetensi

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai suatu karakteristik 
dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab 
akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif, atau 
berperformansi superior di tempat kerja, atau pada situasi 
tertentu.

•	 Karakteristik dasar yang dimaksud adalah bahwa 
kompetensi harus bersifat mendasar dan mencakup 
personality atau kepribadian seseorang dan dapat 
memprediksikan sikap seseorang pada situasi tertentu 
yang sangat bervariasi dan pada aktivitas pekerjaan 
tertentu;

•	 Hubungan kausal berarti bahwa kompetensi dapat 
menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan 
performansi (superior) seseorang;

•	 Kriteria yang dijadikan acuan berarti bahwa kompetensi 
secara nyata akan memprediksi seseorang yang bekerja 
dengan baik atau buruk, sebagaimana terukur pada 
criteria spesifik atau standar. Contoh criteria adalah 
volume penjualan atau jumlah pelanggan yang dapat 
dipertahankan/dilayani.

2) Kompensasi berbasis kompetensi

Competency – based pay  adalah suatu kompensasi untuk 
individu yang memiliki karakteristik, skill atau kompetensi 
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bersesuaian dengan jabatan yang diperannya.

Kompensasi berbasis kompetensi merupakan suatu metode 
yang memanfaatkan kompetensi sebagai tolak ukur dalam 
menentukan kompensasi yang diterima individu yang 
berkontribusi untuk meningkatkan value perusahaan

Karakteristik individu yang sesuai dengan gaji tinggi 
dapat berdasarkan faktor-faktor demografi (senioritas, 
status minoritas) atau kompetensi (pengalaman, potensial, 
kreativitas, inisiatif, loyalitas, institusional, memory, 
portabilitas, atau pengaruh dari bahasa lain).

Seringkali sangat sulit untuk memberikan kompensasi 
bersesuaian dengan karakteristik individu. Hal ini perlu 
dipertimbangkan apakah karakteristik ini akan dapat menjadi 
nilai tambah bagi perusahaan.

Tahapan-tahapan dalam membangun kompensasi berbasis 
kompetensi:

1) Mengidentifikasi faktor-faktor utama. Mengidentifikasi 
kebutuhan kompetensi jabatan, kompetensi-kompetensi 
perorangan yang menghasilkan performansi, dan hasil 
performansi tersebut untuk setiap level dalam kelompok kerja. 
Berdasarkan kompensasi dapat digambarkan pada dua axis 
seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Dahulu, sistem kompensasi memberikan upah untuk setiap 
peran atau pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut. Input 
organisasi membutuhkan kemampuan teknikal, pemecahan 
masalah, dan akuntabilitas (berdasarkan dari jumlah orang dan 
aset yang dikelola). Sistem pembayaran berbasis performansi 
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sebagai tambahan gaji pokok yang ditentukan dari peran 
jabatan dari hasil yang diberikan kepada organisasi, baik berupa 
hasil nyata, maupun keuntungan ekonomis untuk perusahaan. 
Gambaran Upah berbasis Performansi adalah hasil penjualan 
dari bagian penjualan. Individu akan dibayar berdasarkan 
kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Sistem kompensasi berbasis kompetensi membayar 
berdasarkan input dari karakteristik individual, dengan 
kemampuan memberikan nilai tambah ekonomis bagi 
perusahaan pada masa yang akan datang dalam jangka waktu 
tertentu. Inilah yang menjadi esensi dari definisi aset.

Keputusan memberikan upah berdasarkan dari: Pekerjaan 
organisasi, kinerja dan kompetensi individu merupakan lebih 
lanjut dari variabel pasar external dan persamaan internal. 
Karakteristik individu (seperti lulusan MM dari suatu sekolah 
bisnis terkenal) dapat lebih tinggi harganya di pasar external. 
Persamaan internal (lulusan MM yang telah dipekerjakan sejak 
beberapa tahun yang lalu) dapat membatasi harganya di suatu 
perusahaan yang mau membayarinya.

Kunci dari kompensasi berbasis kompetensi ini jelasnya 
terlihat dari garis putus-putus diagonal antara kompetensi 
individu sebagai input, dan hasil yang diberikan kepada 
organisasi. Hubungan ekonomis yang jelas sebaiknya terlihat 
antara kompetensi yang dibayar dengan nilai ekonomis 
untuk perusahaan. Hubungan ini dapat digambarkan dengan 
persamaan:
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Dengan mengawali dengan mendapatkan kebutuhan 
kompetensi jabatan perusahaan telah mengidentifikasikan 
kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap jabatan dalam 
perusahaan tersebut. Disamping itu, setiap jabatan memiliki 
spesifik kompetensi. Nilai dari setiap tingkatan kompetensi 
ini perlu ditetapkan. Setiap jabatan tersebut akan memiliki 
batas-batas min dan maks untuk setiap kompetensi. Dengan 
mendapatkan kebutuhan kompetensi setiap jabatan maka

2) Menentukan persentasi relatif. Menentukan persentasi relatif 
untuk total kompensasi yang diberikan organisasi untuk peran 
jabatan, kompetensi personil, dan hasil performansi. Sistem 
kompensasi berbasis kompetensi umumnya memasukkan ketiga 
faktor: upah pokok berdasarkan peran jabatan, plus upah untuk 
kompetensi yang dimiliki personil tersebut dan upah untuk 
kompetensi yang dapat ditunjukkan, plus upah untuk individu 
itu sendiri, team atau hasil yang diberikan untuk organisasi (hal 
ini terbentuk sebagai suatu variabel).

6. Kompensasi Upah

Beberapa pengertian tentang gaji sebagaimana yang dinyatakan 
Dessler (1998: 85) dalam bukunya yang berjudul “Sumber Da-ya 
Manusia” mengatakan Gaji adalah uang atau sesuatu yang berkaitan 
dengan uang yang diberikan kepada pegawai. Selain itu ia berpendapat 
pula bahwa pada kenyataannya sistem pem-bayaran karyawan dapat 
dibagi menurut pembayaran berdasar-kan waktu kinerja, yaitu 
pembayaran yang dilakukan atas dasar lamanya bekerja misalnya jam, 
hari, minggu, bulan dan sebagai-nya serta pembayaran berdasarkan 
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hasil kinerja, yaitu pemba-yaran upah/gaji yang didasarkan pada hasil 
akhir dari proses ki-nerja, misalnya jumlah produksi. Sedangkan 
Amstrong dan Murlis (1994:7) dalam buku Pedoman Praktis Sistem 
Penggajian berpendapat bahwa gaji diartikan sebagai bayaran pokok 
yang diterima oleh seseorang, tidak termasuk unsur-unsur variabel 
dan tunjangan lainnya.

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam (Husnan 1990: 
138) mendefinisikan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai 
suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu 
pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan ber-fungsi sebagai 
jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan 
dan produksi, upah dinyatakan/dinilai dalam ben-tuk uang yang 
ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan 
peraturan serta dibayarkan atas dasar suatu perjan-jian kerja antara 
pemberi kerja dan penerima kerja.

Menurut Flippo (1987:75-76) dalam bukunya “Prinsiple of Per-
sonal Management” menulis bahwa kompensasi adalah harga untuk 
jasa yang diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan 
seseorang atau Badan Hukum. Sedangkan menurut Dessler dalam 
bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia jilid II (1998: 85) 
menyatakan kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran 
atau imbalan yang diberikan kepada karya-wan dan timbul 
dari dipekerjakannya karyawan itu, dan kom-pensasi karyawan 
mempunyai dua komponen, pertama pemba-yaran keuangan 
langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, ko-misi, dan bonus, kedua 
pembayaran tidak langsung dalam ben-tuk tunjangan keuangan 
seperti asuransi dan uang liburan yang dibayarkan perusahaan.
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Untuk mengembangkan kebijakan penggajian yang akan 
digunakan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam mem-
berikan pembayaran yang adil kepada karyawan sehingga tujuan 
organisasi terpenuhi sesuai yang diharapkan, maka harus diten-tukan 
suatu sistem penggajian yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip 
penggajian.

Menurut Dessler (1998: 85) dalam buku Sumber Daya Manusia 
mengatakan bahwa untuk menentukan skala gaji/upah ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah per-tama faktor 
hukum, dalam faktor ini besaran gaji/upah yang ha-rus dibayar 
diatur dalam undang-undang yang meliputi segi upah minimum, 
tarif lembur dan tunjangan, kedua faktor Seri-kat Buruh, serikat dan 
Undang-undang Hubungan Tenaga Kerja mempengaruhi hubungan 
bagaimana perencanaan pembayaran yaitu adanya tawar menawar 
antara serikat buruh dengan yang mempekerjakan, ketiga faktor 
kebijakan, faktor kebijakan (pem-beri kerja), pemberian kompensasi 
mempengaruhi upah yang dibayar, kebijakan ini mempengaruhi 
tingkat upah dan tunjang-an misalnya perbedaan upah/gaji bagi 
pegawai yang masih da-lam masa percobaan, dan keempat faktor 
keadilan, faktor keadil-an menjadi faktor penting dalam menentukan 
tinggi rendahnya pembayaran upah/gaji dalam arti bahwa keadilan 
eksternal tarif upah/gaji harus sebanding dengan organisasi lain, 
sedangkan ke-adilan internal hendaknya setiap pegawai memperoleh 
pembayaran gaji/upah yang sama dalam organisasi.
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B AB 2

KOMPENSASI
INSENTIF

1. Pengertian Insentif

Ada beberapa pengertian insentif yang dikemukakan oleh 
para ahli, diantaranya yang dikemukakan oleh Harsono ( 1983 :128) 
bahwa insentif adalah setiap sistem kompensasi dimana jumlah 
yang diberikan tergantung dari hasil yang dicapai yang berarti 
menawarkan suatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil 
yang lebih baik. Sementara itu menurut Heidjrachman dan Husnan 
( 1992 :161) mengatakan bahwa pengupahan insentif dimaksudkan 
untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda. Jadi dua orang 
karyawan yang mempunyai jabatan yang sama bisa menerima upah 
yang berbeda dikarenakan prestasi kerja yang berbeda. Disamping 
itu ada pendapat dari ahli lain tentang pengertian insentif. “Insentif 
sebagai sarana motivasi dapat diberikan batasan perangsang ataupun 
pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada pekerja agar dalam 
diri mereka timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi 
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organisasi.” (Sarwoto, 1983 :144)

Jadi pada dasarnya insentif merupakan suatu bentuk kompensasi 
yang diberikan kepada karyawan yang jumlahnya tergantung dari 
hasil yang dicapai baik berupa finansial maupun non finasial. Hal 
ini dimaksudkan untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat dan 
lebih baik sehingga prestasi dapat meningkat yang pada akhirnya 
tujuan perusahaan dapat tercapai.

Setiap perusahaan selalu menginginkan hasil yang maksimum 
dalam proses produksinya. Untuk mencapai tujuan perusahaan 
tersebut perlu adanya dukungan dari setiap unsur perusahaan 
termasuk di dalamnya karyawan bagian produksi. Dalam usaha 
mencapai peningkatan produksi juga ditandai dengan adanya 
dukungan yang kuat dari keuangan dan tunjangan – tunjangan lain 
dalam perusahaan. Perusahaan akan memberikan suatu penghargaan 
bagi karyawan yang berprestasi baik dan hal ini akan membuat 
karyawan bekerja sebaik mungkin agar menerima penghargaan 
dan imbalan yang lebih besar disamping tunjangan-tunjangan lain 
yang telah disediakan oleh perusahaan. Bentuk pembayaran dan 
penghargaan atas kerja karyawan yang tepat akan menghasilkan 
pencapaian produktivitas yang lebih tinggi, hal itu mencakup 
sistem pemberian insentif yang tepat serta usaha – usaha lain untuk 
menambah semangat dan kepuasan kerja bagi karyawan.

Tujuan perseorangan dalam setiap organisasi berpengaruh 
dalam menentukan tercapai tidaknya hasil-hasil yang diinginkan 
oleh organisasi yang bersangkutan. Bilamana tujuan – tujuan 
perseorangan dalam suatu organisasi mendapat perhatian yang 
tepat atau perhatian yang sepantasnya, maka semakin terarah dan 
efektif kegiatan perseorangan itu untuk merealisasikan apa yang 
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menjadi tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Karena 
itulah setiap  pemimpinyang menyadari akan tanggung jawabnya 
harus pula menyadari kenyataan ini, hal ini disebabkan karena 
berhasil tidaknya ia mencapai hasil melalui bawahan – bawahannya 
tergantung juga pada besar kecilnya perhatian yang diberikannya 
untuk merealisasikan kebutuhan-kebutuhan bawahannya. 

Inilah daya perangsang atau insentif bagi karyawan untuk mau 
bekerja dengan segala daya upayanya dalam suatu perusahaan. Jadi 
hal yang mendorong manusia mau bekerja dengan sebaik-baiknya 
dalam hubungan suatu organisasi tergantung dari seberapa tinggi 
taraf perealisasian tujuan perseorangan dalam organisasi yang 
bersangkutan.

2. Tujuan Insentif

Menurut Panggabean (2004 : 89) tujuan insentif adalah untuk 
memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. 
Selanjutnya Ranupandojo dan Suad Husnan (1982 : 162) dalam 
bukunya Manajemen Personalia bahwa tujuan pemberian insentif 
adalah a. Mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk tetap 
dalam perusahaan, b. Memberikan kegairahan untuk menaikkan 
produktifitas, c. Memberikan perangsang dalam usaha mencapai 
kedisiplinan kerja karyawan yang utuh, d. Untuk meningkatkan 
OutPut, e. Menambah penghasilan dari pada karyawan. Dalam 
suatu perusahaan setiap karyawan dalam melakukan suatu kegiatan 
mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan 
tersebut disebabkan karena kebutuhan manusia bermacam-macam 
dan selalu merasa tidak puas dalam keadaannya sekarang. Untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka diperlukan penghasilan 
tambahan bagi karyawan. Sehingga hal tersebut perlu diperhatikan 
oleh pimpinan sebuah perusahaan

Tujuan utama dari pemberian insentif kepada karyawan pada 
dasarnya adalah untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih baik dan 
dapat menunjukkan prestasi yang baik. Cara seperti ini adalah cara 
yang sangat efektif untuk meningkatkan hasil produksi perusahaan. 
Menurut pendapat Heidjrachman dan Husnan (1992 : 151) 
mengatakan bahwa pelaksanaan sistem upah insentif ini dimaksudkan 
perusahaan terutama untuk meningkatkan produktivitas kerja 
karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk 
tetap berada dalam perusahaan. Berdasarkan pendapat di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian insentif, yaitu :

1) Bagi Perusahaan

Tujuan pelaksanaan pemberian insentif kepada karyawan 
dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dengan cara 
mendorong mereka agar bekerja disiplin dan semangat yang 
lebih tinggi dengan tujuan menghasilkan kualitas produksi 
yang lebih baik serta dapat bekerja dengan menggunakan faktor 
produksi seefektif dan seefisien mungkin.

2) Bagi Karyawan

Dengan pemberian insentif dari perusahaan maka diharapkan 
karyawan memperoleh banyak keuntungan, seperti misalnya 
mendapatkan upah atau gaji yang lebih besar, mendapat 
dorongan untuk mengembangkan dirinya dan berusaha bekerja 
dengan sebaik – sebaiknya.
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3. Desain Sistem Insentif

Dalam bagian ini, kami membahas tiga desain pilihan yang 
berhubungan dengan system desain, sejauh ini imbalan ditentukan 
dengan formula, bentuk dari fungsi insentif-kinerja, dan ukuran dari 
pembayaran insentif.

1) Formula insentif

Tipe dari imbalan yang diberikan dan didasarkan pada apa 
yang biasanya dikomunikasikan untuk pengambil bagian dalam 
rencana insentif pada formula insentif dan menjelaskan kontrak 
insentif yang mungkin ditulis secara detail, ini biasanya terjadi 
pad kasus rencana bonus tahunan pada sebagian besar organisasi.

2) Bentuk fungsi insentif

Ketika imbalan yang dijanjikan diformulasikan, hubungan antara 
imbalan dan dasar penghargaan sering kali ditentukan oleh 
imbalan-hasil atau fungsi insentif-kinerja. Pada tingkat pusat 
laba, sebagia besar perusahaan menentukan batas bawah atau 
ambang yang lebih rendah pada kontrak insentif jangka pendek.

3) Ukuran pembayaran insentif

Oleh karena karyawan hampir selalu menilai uang, pembayaran 
variabel yang proporsinya signifikan seharusnya dapat 
memotivasi mereka untuk mencapai tujuan kinerja. Lebih jauh 
lagi, paket kompensasi yang menawarkan pembayaran lebih 
signifikan tergantung pada kinerja (pada risiko pembayaran atau 
pembayaran untuk kinerja) tampaknya menarik karyawan yang 
percaya diri mengenai kemampuan mereka untuk membuat hasil 
dan atau keinginan lebih untuk menerima risiko. Dalam hal ini, 
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tipe paket kompensasi yang ditawarkan memenuhi peran seleksi 
karyawan.

4. Macam-macam Insentif

Dalam suatu perusahaan biasanya ada dua macam model insentif 
yang diterapkan, yaitu financial insentif dan non financial insentif. 
Financial insentif adalah insentif yang dinilai dengan uang, misalnya 
upah dan gaji lebih, rekreasi, jaminan hari tua dan lain sebagainya. 
Sedangkan non financial insentif adalah insentif yang tidak dapat 
dinilai dengan uang, misalnya jam kerja, hubungan dengan atasan 
dan lain sebagainya.Sarwoto (1977 : 155-159) membedakan insentif 
dalam dua garis besar, yaitu :

1) Insentif Material
Insentif ini dapat diberikan dalam bentuk uang dan jaminan 
sosial. Insentif dalam bentuk uang dapat berupa :
a) Bonus

(a) Uang yang diberikan sebagai balas jasa atas hasil kerja 
yang telah dilaksanakan.

(b) Diberikan secara selektif dan khusus kepada pegawai 
yang berhak menerima.

(c) Diberikan secara sekali terima tanpa suatu ikatan dimasa 
yang akan datang.

(d) Dalam perusahaan yang menggunakan sistem insentif ini 
lazimnya beberapa persen dari laba yang melebihi jumlah 
tertentu yang dimasukkan ke dalam sebuah dana bonus 
kemudian jumlah tersebut dibagi-bagi antara pihak yang 
akan diberikan bonus
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b) Komisi

(a) Merupakan jenis bonus yang dibayarkan kepada pihak yang 
menghasilkan penjualan yang baik.

(b) Lazimnya dibayarkan sebagai bagian daripada penjualan dan 
diterimakan pada pekerja bagian penjualan.

c) Profit Sharing
Salah satu jenis insentif yang tertua. Dalam hal ini pembayaran 
dapat diikuti bermacam-macam pola, tetapi biasanya 
mencakup pembayaran sebagian besar dari laba bersih yang 
disetorkan sebuah dana dan kemudian dimasukkan ke dalam 
daftar pendapatan setiap peserta.

d) Kompensasi yang ditangguhkan
Ada dua macam program balas jasa yang mencakup 
pembayaran dikemudian hari, yaitu pensiun dan pembayaran 
kontraktural. Pensiunan mempunyai nilai insentif karena 
memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu 
menyediakan jaminan ekonomi baginya setelah dia tidak 
bekerja lagi. Sedangkan pembayaran kontraktural adalah 
pelaksanaan perjanjian antara majikan dan pegawai dimana 
setelah selesai masa kerja dibayarkan sejumlah uang tertentu 
selama masa kerja tertentu.

2) Insentif Non Material

Insentif non material dapat diberikan dalam berbagai 
bentuk, yaitu :

a) Pemberian gelar (title) secara resmi.
b) Pemberian tanda jasa / medali.
c) Pemberian piagam penghargaan.
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d) Pemberian pujian lisan maupun tulisan secara resmi (di 
depan umum) ataupun secara pribadi.

e) Ucapan terima kasih secara formal maupun informal.
f) Pemberian promosi (kenaikan pangkat atau jabatan).
g) Pemberian hak untuk menggunakan atribut jabatan.
h) Pemberian perlengkapan khusus pada ruangan kerja.
i) Pemberian hak apabila meninggal dunia dimakamkan 

ditaman makam pahlawan.
j) Dan lain-lain.

5. Metode Pengupahan Insentif

Dalam pemberian insentif perusahaan harus memperhatikan 
kondisi perusahaan dan karyawan, karena pemilihan yang tepat 
terhadap pemberian insentif akan menentukan keberhasilan 
perusahaan.

Dalam dunia industri ada beberapa sistem insentif yang 
biasanya digunakan dan diberikan untuk karyawan bagian produksi, 
yaitu : (Heidjrahman dan Husnan, 1990:162)

1) Insentif Berdasarkan Unit Yang Dihasilkan (Piece Rate)

a) Straight Piecework Plan (upah per potong proporsional)
Sistem ini paling banyak digunakan. Dalam hal ini pekerjaan 
dibayar berdasarkan seluruh produk yang dihasilkan dikalikan 
tarif upah per potong.

b) Taylor Piecework Plan (upah per potong taylor)
Menurut sistem ini menentukan tarif yang berbeda untuk 
karyawan yang bekerja di atas dan di bawah output rata – rata. 
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Bagi karyawan yang berhasil mencapai atau melebihi output 
rata – rata maka akan menerima upah per potong yang lebih 
besar daripada yang bekerja mendapat output dibawah rata – 
rata.

c) Group Piecework Plan (upah per potong kelompok)
Dalam hal ini cara menghitung upah adalah dengan 
menentukan suatu standar untuk kelompok. Mereka yang 
berada di atas standar kelompok akan dibayar sebanyak unit 
yang dihasilkan dikalikan dengan tarif per unit. Sedangkan 
yang bekerja di bawah standar akan dibayar dengan jam kerja 
dikalikan dengan tarif kerja.

2) Insentif Berdasarkan Waktu (time bonuses)

a) Premi didasarkan atas waktu yang dihemat.
(a) Halsey Plan

Halsey menentukan waktu standar dan upah per jam yang 
tertentu. prosentase premi yang diberikan adalah 50% 
dari waktu yang dihemat. Alasannya adalah tidak adanya 
standar kerja yang tepat sekali.

(b) 100 Percent Premium Plan
Pada dasarnya cara pemberian insentif ini sama dengan 
Halsey Plan, tetapi prosentase preminya adalah 100% dari 
waktu yang dihemat.

(c) Bedaux Plan
Pemberian insentif yang diberikan pada karyawan adalah 
sebesar 75% dari upah normal per jam dikalikan dengan 
waktu yang dihemat.
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b) Premi didasarkan atas waktu pekerjaan
(a) Rowan Plan

Pada sistem ini insentif didasarkan atas waktu kerja

(b) Emerson Plan
Untuk menerapkan sistem insentif ini maka diperlukan 
suatu tabel indeks efisiensi. Jadi insentif akan bertambah 
dengan naiknya efisiensi kerja karyawan sesuai dengan 
naiknya efisiensi kerja sesuai dengan prosentase (tabel indeks 
efisiensi) yang telah ditetapkan.

c) Premi didasarkan atas waktu standar
Pada sistem ini premi diberikan sebesar 20% dari standar.

6. Penggolongan Insentif

1) Insentif Individual

Insentif individu adalah suatu program kompensasi yang 
mengkaitkan bayarandengan produktivitas seseorang. Atau, 
dengan kata lain, insentif individu ini memberikan kompensasi 
menurut penjualan, produktivitas, atau penghematan biayayang 
dihubungkan dengan karyawan tertentu.Keunggulan dari 
program insentif individu ini adalah bahwa kalangan karyawan 
dapat melihat dengan segera adanya hubungan antara apa yang 
mereka kerjakandengan apa yang mereka peroleh. Namun, karena 
hal itu, kompetisi di antara para karyawannya semakin tinggi yang 
suatu saat dapat mencapai suatu titik yang menghasilkan dampak 
negatif, dimana para karyawan mulai melakukan persaingantidak 
sehat, demi kepentingan dirinya sendiri. 
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Sedangkan, menurut Panggabean“Insentif individu 
merupakan suatu program atau rencana insentif yang bertujuan 
untuk memberikan tambahan selain gaji pokok bagi individu 
yang dapat mencapai standar prestasi tertentu”. Rencana insentif 
individu ini bisa berupa rencana upah perpotongan dan rencana 
upah per jam secara langsung.Apabila produktivitas perorangan 
dapat diukur, insentif individu adalah yangpaling sukses dalam 
memacu kinerja melalui hubungan langsung antara kinerja 
danimbalan. 

Selain itu, para karyawan haruslah bekerja secara mandiri 
antara satu denganyang lainnya, sehingga insentif individu dapat 
diterapkan secara adil. Keunggulan dariprogram ini adalah bahwa 
kalangan karyawan dapat melihat dengan segera adanya hubungan 
antrara apa yang mereka kerjakan dengan apa yang mereka 
peroleh. Namun hal ini bisa menjadi suatu masalah karena dapat 
menimbulkan kompetisi diantara parakaryawan yang akhirnya 
pada suatu titik dapat menimbulkan hal yang negatif. Program 
insentif individu ini pula, terkadang sukar untuk dilaksanakan 
karena untukmenghasilkan sebuah produk dibutuhkan kerja 
sama atau ketergantungan dari seseorang dengan orang yang lain. 
Program insentif individu ini meliputi beberapa macam, antara 
lain:

•	 Piece Rate incentive

Adalah suatu sistem pembayaran berdasarkan pada jumlah 
benda yang diproses oleh setiap pekerja perorangan dalam 
ukuran unit waktu, seperti jumlah benda perjam atau jumlah 
benda perhari (Dessler, 2005). Dengan kata lain, individu 
karyawan dibayar untuk setiap barang yang dihasilkannya. 
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Piecerate incentive atau yang sering disebut dengan rencana 
piece work ini, jugamerupakan rencana insentif tertua dan 
masih yang paling luas digunakan.Misalnya, dalam hal 
membagi upah perjam pekerja dengan standar jumlah unit 
yang harus dihasilkannya dalam satu jam. Lalu untuk tiap 
unit yang dihasilkan diatas dan melebihi standar ini, maka 
pekerja tersebut diberikan insentif. Bentuk insentif ini juga 
merupakan suatu bentuk rangsangan individual yang lazim 
untuk karyawan produksi. Para karyawan mendapat bayaran 
dengan suatu tarif tetap untuk setiap unit keluaran yang 
dihasilkannya.

•	 Komisi

Adalah suatu progam kompensasi berupa insentif yang 
didasarkan pada presentase unit atau nilai penjualan. Sistem 
ini lazim diterapkan dalam pekerjaan penjualan yang 
memungkinkan wiraniaga untuk menerima suatu presentase 
dari penerimaan brutonya. Pembayaran komisi menawarkan 
suatu relasi yang jelas antara bayaran dan kinerja karyawan, 
dan merupakan insentif yang efektif. Program komisi ini 
mudah dilaksanakan dan dibenarkan karena tidak ada unsur 
subjektifnya dan imbalan murni merupakan fungsi dari 
kinerja karyawan. 

Jika dibandingkan dengan sistem insentif lainnya, sistem ini 
lebihmenuntut kendali aktif dari jajaran manajemen. Dalam 
hal ini para karyawanakan bersaing satu sama lain untuk 
meraih penjualan masing-masing atau untuk daerah penjualan 
yang paling menguntungkan. Dari sudut pandang karyawan, 
kelemahan insentif ini adalah gaji yang dibawa pulang yang 
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tidak terduga jumlahnya. Segala sesuatu yang berada di luar 
kendali karyawan,seperti cuaca, kondisi ekonomi atau nilai 
mata uang dapat mempengaruhi nilaipenjualan dan imbalan 
yang diterimanya.

•	 Bonus

Suatu jenis pembayaran sekaligus yang diberikan karena 
memenuhi sasaran kinerja. Bonus didasarkan pada pencapaian 
sasaran objektif atau penilaian subjektif. Bonus dapat berupa 
uang tunai ataupun bentuk lainnya. Sebagai contoh, banyak 
organisasi penjualan yang secara berkala menawarkan hadiah 
bonus, seperti perjalanan wisata. Bonus tidak hanya membantu 
perusahaan mengendalikan biaya, namun juga mengangkat 
kepuasan kerja karyawan. Perusahaan yang memberikan 
kenaikan gaji kepada seorang karyawan membuat perubahan 
permanent yang meningkatkan bayarannya sekarang, dimasa 
depan dan pada saat pensiun. Hal ini jauh lebih berarti 
daripada pembayaran bonus sekali waktu. Program ini lebih 
mudah dipertahankan karena tidak memerlukan banyak 
dokumentasi dan sangat fleksibel.

•	 Skill Based Pay

Sistem yang memberikan imbalan kepada karyawan 
berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh para karyawan 
dibandingkan dengan tingkat kinerja atau senioritas. 
Dalam program skill based pay ini, pekerjaan-pekerjaan 
dikelompokkan dalam keluarga pekerjaan menurut tipe 
keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Dalam 
program ini keluarga-keluarga pekerjan dikelompokkan 
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menurut persyaratan pengetahuan (para karyawan 
dibayar menurut keahlian dan pengetahuan yang mereka 
demonstrasikan). Landasannya adalah pembayaran lebih 
banyak karena para karyawan menunjukkan bahwa mereka 
memperoleh dan menggunakan lebih banyak keahlian yang 
berharga bagi organisasi/perusahaan. Kelemahan dari sistem 
iniantara lain, biaya pelatihan yang mahal, keahlian yang 
dibutuhkan oleh parakaryawan adalah keahlian khusus, dan 
untuk menguasai keahlian ini perlu dilakukan pelatihan 
dalam perusahaan, serta biaya pembuatan progam dan 
berkurangnya produksi selama para karyawan mengikuti 
pelatihan menyebabkan program ini menjadi sistem yang 
sangat mahal. Dilihat dari arah insentif individual, insentif ini 
dibagi menjadi dua, yaitu:

2) Insentif Kelompok

Program ini adalah program bagi hasil dimana anggota kelompok 
yang memenuhi syarat tertentu saling berbagi hasil yang diukur 
dari kinerja yang diharapkan. Pembayaran insentif individu 
acapkali sukar untuk dilakukan karena untuk menghasilkan 
sebuah produk dibutuhkan kerja sama atau ketergantungan dari 
seseorang dengan orang yang lain. Oleh sebab itu, insentif akan 
diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka juga 
melebihi standar yang telah ditetapkan. Para anggotanya dapat 
dibayarkan dengan tiga cara, yaitu:
•	 Seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan 

pembayaran yang diterima oleh mereka yang paling tinggi 
prestasi kerjanya.

•	 Semua anggota kelompok menerima pembayaran yang sama 
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dengan pembayaranyang diterima oleh karyawan yang paling 
rendah prestasinya.

•	 Semua anggota menerima pembayaran yang sama dengan 
rata-rata pembayaranyang diterima oleh kelompok.

3) Insentif Organisasi

Sementara itu insentif organisasi diberikan kepada semua anggota 
organisasi. Biasanya bentuk insentif ini berupa bagi hasil/gain 
sharing, pembagian keuntungan/profit sharing, dan kepemilikan 
saham perusahaan. Program ini bertujuan untuk mengurangi 
persaingan antar individu dan kelompok/team serta untuk 
meningkatkan kerjasama diantara anggota organisasi, sehingga 
dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik yang pada gilirannya 
akan menuju pada kinerja finansial yang baik pula.

7. Syarat-SyaratPemberian Insentif

Menurut Panggabean (2002:92) syarat tersebut adalah:
•	 Sederhana, peraturan dari sistem insentif harus singkat, jelas 

dan dapat dimengerti.
•	 Spesifik, karyawan harus mengetahui dengan tepat apa yang 

diharapkan untuk mereka lakukan.
•	 Dapat dicapai, setiap karyawan mempunyai kesempatan yang 

masuk akal untuk memperoleh sesuatu.
•	 Dapat diukur, sasaran yang dapat diukur merupakan 

dasar untuk menentukan rencana insentif. Program dolar 
akan sia-sia (dan program evaluasi akan terhambat), jika 
prestasi tertentu tidak dapat dikaitkan dengan dolar yang 
dibelanjakan.
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Menurut Heidjrahman Ranupandojo dan Suad Husnan  (1990 
: 163) sifat dasar pengupahan agar proses pemberian insentif 
berhasil:
•	 Pembayaran hendaknya sederhana sehingga dapat dimengerti 

dan dihitung oleh karyawan itu sendiri.
•	 Penghasilan yang diterima karyawan seharusnya langsung 

menaikkan output.
•	 Pembayaran dilakukan secepat mungkin.
•	 Standar kerja ditentukan dengan hati-hati. Standar kerja yang 

terlalu tinggi maupun rendah dapat berakibat buruk.
•	 Besarnya upah normal dengan standar jam kerja hendaknya 

cukup merangsang pekerja untuk bekerja lebih giat.

8. Pedoman Pemberian Insentif

Menurut Cascio, yang dikutip Panggabean (2002: 92), syarat-
syaratyang patut dipenuhi dalam pemberian insentif agar dapat 
digunakantujuan pemberian insentif dapat diwujudkan terdiri atas 
hal-hal berikut ini: a. Sederhana. Peraturan dari sistem insentif 
haruslah singkat, jelas, dan dapat dimengerti, b. Spesifik. Tidak cukup 
hanya dengan mengatakan, hasilkan lebih banyak atau jangan terjadi 
kecelakaan. 

Karyawan perlu tahu dengan tepat apa yang diharapkan untuk 
mereka lakukan, c. Dapat dicapai. Setiap karyawan seharusnya 
mempunyai kesempatan yang masuk akaluntuk memperoleh sesuatu, 
d. Dapat diukur. Sasaran yang dapat diukur merupakan dasar untuk 
menentukan rencana insentif. Program dolar akan sia-sia (dan 
program evaluasi akan terhambat), jika prestasi tertentu tidak dapat 
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dikaitkan dengan dolar yang dibebankan.

Selanjutnya Ranupandojo dan Suad Husnan (1990: 162) 
berpendapat bahwa ada beberapa sifat dasar dari pengupahan insentif 
yang harus dipenuhi agar sistem upah insentif tersebut bisa berhasil 
sebagai berikut: a. Pembayarannya hendaknya sederhana sehingga 
dapat dimengerti dan dihitung oleh karyawan sendiri, b. Penghasilan 
yang diterima buruh hendaknya langsung menaikkan out put dan 
efisiensi, c. Pembayaran hendaknya dilakukan secepat mungkin, 
d. Standar kerja hendaknya ditentukan dengan hati-hati. Standar 
kerja yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sama tidak baiknya, 
e. Besarnya upah normal dengan standar kerja per jam hendaknya 
cukup merangsang pekerja untuk bekerja lebih giat.

9. Keunggulan dan Kelemahan Program Insentif

Dalam program insentif tentu saja ada keunggulan dan 
kelemahannya. Dan hal tersebut tidak bisa diabaikan oleh perusahan. 
Menurut Simamora (2004: 520 ) program insentif memiliki kelemahan 
dan keunggulan sebagai berikut : 

1) Keunggulan – keunggulan insentif. 
•	 Sistem ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

produktifitas, memangkas biaya-biaya produksi dan 
meningkatkan pendapatan, 

•	 Sistem ini memerlukan supervise lngsung yang lebih kecil 
demi mempertahankan tingkat- tingkat keluaran tertentu, 

•	 Sistem ini mendorong karyawan mengurangi waktu yang 
hilang dan membut penggunaan waktu dan peralatan yang 
lebih efektif, 
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•	 Mereka dapat menghasilkan penentuan biaya-biaya tenaga 
kerja yang lebih akurat, 

2) Kelemahan-kelemahan insentif. 
•	 Kualitas produk mungkin sangat buruk, 
•	 Resiko kecelakaan kerja dapat meningkat, 
•	 Pelaksanaan system memerlukan beberapa biaya tambahan, 
•	 Kemungkinan – kemungkinan sukses mungkin terlalu mudah.

10. Kompensasi Tunjangan

Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan 
pada pekerja, misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, 
makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, 
jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham.
Menurut Flippo (1994:110), bahwa salah satu bentuk kompensasi 
tambahan adalah berupa tunjangan yang bertujuan untuk 
membuat karyawan “mengabdikan hidupnya” pada organisasi 
dalam jangka panjang.

Susilo Martoyo (1987:118), mengatakan : kompensasi 
pelengkap (fringe Benefit) merupakan salah satu bentuk 
pemberian kompensasi berupa penyediaan paket “benefit” dan 
program-program pelayanan karyawan, dengan maksud pokok 
untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota 
organisasi dalam jangka panjang.

Moh. Agus Tulus (1993:151), mengatakan tunjangan 
(benefit) adalah : unsur-unsur kompensasi dimana nilai rupiah 
langsung bagi karayawan individual dapat dengan mudah 
diketahui secara pasti. Sedangkan menurut George Strauss dan 
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Leonard R. Sayles (1984:596) : “Fringe benefit are compensation 
other than wages or salaries”.

Dari pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa tunjangan 
adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan 
kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam 
usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan keberadaan 
karyawan dalam jangka panjang.

Meskipun tunjangan tidak secara langsung berkaitan 
dengan usaha-usaha produktif karyawan, seringkali manajemen 
berpendapat bahwa program ini akan dapat membantu program 
perekrutan karyawan, menaikkan semangat kerja karyawan, 
loyalitas karyawan terhadap perusahaan, mengurangi tingkat 
perputaran tenaga kerja dan absensi dan secara umum dapat 
meningkatkan citra positif di mata masyarakat umum.

11. Jenis-Jenis Tunjangan

Bentuk-bentuk kompensasi tambahan mempunyai 
bermacam-macam nama. Beberapa orang menyebutnya sebagai 
program pelayanan atau pembayaran bukan upah atau tunjangan 
karyawan dan ada juga yang menyebutnya sebagai daftar upah 
yang tersembunyi. Biasanya kompensasi-kompensasi tambahan 
ini paling sering disebut tunjangan (fringe benefit).

Dalam pengertian yang paling luas, “tunjangan- tunjangan” 
semacam ini dapat ditafsirkan sehingga meliputi semua 
pengeluaran yang dirancang untuk kepentingan para karyawan 
selain upah dasar yang biasa dan kompensasi variabel langsung 
yang dihubungkan dengan keluaran.
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Flippo dengan alih bahasa Mas’ud (1994:56), 
mengemukakan jenis-jenis tunjangan menurut kategori utama 
meliputi hal-hal berikut :

1) Pembayaran Untuk Waktu Tidak Bekerja
Contoh-contoh dalam bidang ini akan mencakup periode 
istirahat yang dibayar, cuti, hari-hari libur, dll.

2) Perlindungan Terhadap Bahaya
Ada bahaya tertentu yang pada umumnya harus dihadapi 
oleh semua orang, misalnya ketidak mampuan bekerja 
secara tetap, usia lanjut, kematian, dll. Dalam menghadapi 
keadaan semacam ini karyawan harus tetap mendapat 
penghasilan karena itu perlu tunjangan khusus untuk itu.

3) Pelayanan Karyawan
Semua orang harus diberikan pelayanan tertentu secara 
berkesinambungan. Kecenderungan organisasi untuk 
menyediakan pelayanan-pelayanan menjadi nyata dengan 
adanya program-program tunjangan.

4) Pembayaran yang dituntut oleh hukum
Masyarakat kita, melalui pemerintahnya telah memu tuskan 
bahwa sejumlah tertentu dari pengeluaran perusahaan akan 
ditujukan untuk melindungi karyawan terhadap bahaya-
bahaya hidup yang utama.
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B AB 3

KONSEP-KONSEP 
DASAR KOMUNIKASI

1. Definisi Komunikasi

Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan 
untuk membangun partnerships, sumber daya intelektual, untuk 
mempromosikan satu gagasan; suatu produk; servis; atau suatu 
organisasi, dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang 
dijalankan. Komunikasi Bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh 
dari sisi internal dan eksternal bisnis tersebut. Komunikasi yang 
internal termasuk komunikasi visi (perseroan/perusahaan), strategi, 
rencana-rencana, kultur/budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip 
dasar yang terdapat di perusahaan, motivasi karyawan, serta gagasan-
gagasan, dll. Komunikasi eksternal termasuk merek, pemasaran, 
iklan, hubungan pelanggan, humas, hubungan-hubungan media, 
negosiasi-negosiasi bisnis, dll. Bagaimanapun bentuknya, semua hal 
tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu nilai 
bisnis (create business value).
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Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam 
dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi 
baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi bisnis adalah 
proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas 
dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. 
Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya 
sekedar informatif tetapi juga haruslah Persuasif, agar pihak lain 
bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan 
suatu perbuatan atau kegiatan.

Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau 
informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di 
dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi 
bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif tetapi juga 
haruslah Persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham 
atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan.

Komunikasi bisnis berbeda dengan komunikasi antar pribadi 
maupun komunikasi lintas budaya. Komunikasi antar pribadi 
(interpersonal communications ) merupakan bentuk komunikasi 
yang lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara dua orang 
atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi 
lintas budaya ( intercultural / communication ) merupakan bentuk 
komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yang masing 
– masing memiliki budaya yang berbeda.

Komunikasi Bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam 
dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi 
baik komunikasi verbal maupun non verbal.



41Evaluasi Kinerja Pegawai Tinjauan Aspek Kompensasi, Komunikasi Dan Jenjang Karier

BAB 3  |  KONSEP-KONSEP DASAR KOMUNIKASI

2. Bentuk Dasar Komunikasi

1) Komunikasi Verbal

Komunikasi dalam bisnis dapat efektif tergantung pada 
keterampilan menyampaikan (melalui tulisan dan berbicara) dan 
menerima (mendengar dan membaca) pesan-pesan bisnis.

Komunikasi verbal ( verbal communication ) adalah bentuk 
komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan 
dengan cara tertulis (written) atau lisan (oral). Sepasang kekasih 
ber sms- an tiap hari, seorang presenter membawakan acara 
musik di stasion televisi, seorang wartawan menulis berita atau 
opininya di surat kabar, atau seorang ayah menelpon anaknya, itu 
merupakan sebagian kecil contoh komunikasi verbal.

Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi 
besar. Karena kenyataannya, ide-ide, pemikiran atau keputusan, 
lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non verbal. 
Dengan harapan, komunikan (baik pendengar maun pembaca 
) bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. 
Prakteknya, komunikais verbal bisa dilakukan dengan cara :

Berbicara dan menulis. 

Umumnya untuk menyampaikan bussines message,orang 
cenderung lebih menyukai speaking (berbicara) ketimbang 
(writing). Selain karena alas an praktis, speaking dianggap 
lebih mudah “menyentuh” sasaran karena langsung didengar 
komunikan. Namun bukan berarti pesan tertulis tidak 
penting. Untuk menyampaikan pesan bisnis yang panjang dan 
memerlukan pemahaman dan pengkajian matang, diperlukan 
pula penyampaian writing. Semisal penyampaian bussines report. 
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Sangat tidak mungkin jika hanya disampaikan dengan berbicara.

Mendengarkan dan membaca.

Kenyataan menunjukkan, pelaku bisnis lebih sering mendapatkan 
informasi ketimbang menyampaikan informasi. Dan aktivitas 
penerimaan informasi.pesan bisnis ini dilakukan lewat proses 
(listening) mendengarkan dan membaca (reading). Sayangnya, 
kenyataan juga menunjukkan, masih banyak di antara kalangan 
bisnis yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan memadai 
untuk melakukan proses reading dan listening ini. Sehingga pesan 
penting sering hanya berlalu begitu saja, dan hanya sebagian kecil 
yang tercerna dengan baik.

Bentuk Komunikasi Verbal :
1) membuat dan mengirim surat klaim
2) membuat dan mengirim surat penawaran harga kepada 

pihak lain
3) membuat dan mengirim surat pemesanan barangan kepada 

pihak lain
4) membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan
5) membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak 

lain
6) memberi informasi kepada pelanggan yang meminta 

informasi tentang produk baru
7) berdiskusi dalam suatu tim kerja (team work)
8) melakukan wawancara kerja dengan para pelamar kerja di 

suatu perusahaan
9) mengadakan briefing dengan staf karyawan
10) mengadakan pelatihan manajemen kepada para manajer 

operasional/lini bawah
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11) melakukan presentasi proposal pengembangan perusahaan 
di hadapan tim penguji

12) melakukan teleconference dengan pihak lain

2) Komunikasi Non Verbal

Meski jarang disadari diyakini manfaatnya, Komunikais 
non verbal ( non verbal communicarion) merupakan hal yang 
penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena 
komunikatornya tidak menggunakan komunikasi non verbal 
dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi non 
verbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenainsuatu 
kesimpulan tentang berbagai macam persaan orang, baik rasa 
senang, benci, cinta, kangen dan berbagai macam perasaan 
lainnya. Kaitannya dengan dunia bisnis, komunikasi non verbal 
bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan 
yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat 
menerima pesan. Bentuk komunikasi non verbal sendiri di 
antaranya adalah, bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, symbol-
simbol, pakaian sergam, warna dan intonasi suara.

Tujuan komunikais non verbal ; – Menyediakan/
memberikan informasi – Mengatur alur suatu percakapan 
-Mengekspresikan suatu emosi -Memberi sifat, melengkapi, 
menentang atau mengembangkankan pesan-pesan verbal. 
-Mengendalikan atau mempersuasi orang lain -Mempermudah 
tugas-tugas khusus, misalnya dalam mengajar seseorang untuk 
melakukan serve badmintos, belajar golf dan sejenisnya.

Lebih jauh, relevansi komunikasi non verbal dalam dunia 
bisnis, komunikasi non verbal yang disampaikan dengan baik 
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akan mampu membantu seseorang meningkatkan kredibilitas 
dan potensi leadeship, selain tentunya akan mempermudah 
proses penyampaian pesan inti kepada komunikan.

a) Bentuk Komunikasi Non Verbal
(a) menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan
(b) mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang 

serius/ berpikir
(c) gambar pria/wanita yang dipasang dipintu masuk toilet 

umum untuk
(d) menunjukkan kamar sesuai dengan jenis kelaminnya
(e) berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang sedang 

melam
(f) tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain untuk 

mewujudkan rasa senang,
(g) simpati dan penghormatan
(h) membuang muka untuk menunjukkan sikap tidak senang 

atau antipati terhadap
(i) orang lain
(j) menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap 

menolak atau keheranan
(k) asbak di atas meja yang menunjukkan tamu 

diperkenankan/ boleh merokok
(l) mengirimkan bunga sebagai tanda kesuksesan, cinta atau 

duka cita

b) Pentingnya Komunikasi Non Verbal

(a) menyediakan/ memberikan informasi
(b) mengatur alur suatu percakapan
(c) mengekspresikan emosi
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(d) memberi sifat, melengkapi, mengembangkan komunikasi 
verbal

(e) mengendalikan/ mempengaruhi orang lain
(f) mempermudah tugas-tugas khusus

Bila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam 
suatu organisasi baik organisasi pemerintah, organisasi 
kemasyarakatan, maupun organisasi perusahaan, maka 
sasaran yang dituju pun akan beraneka ragam, tapi tujuan 
utamanya tentulah untuk mempersatukan individu-individu 
yang tergabung dalam organisasi tersebut. Berdasarkan sifat 
komunikasi dan jumlah komunikasi menurut Onong Uchyana 
Effendi, dalam bukunya “Dimensi-Dimensi Komunikasi” hal. 
50, komunikasi dapat digolongkan ke dalam tiga kategori:

•	 Komunikasi antar pribadi
Komunikasi ini penerapannya antara pribadi/individu dalam 
usaha menyampaikan informasi yang dimaksudkan untuk 
mencapai kesamaan pengertian, sehingga dengan demikian 
dapat tercapai keinginan bersama.

•	 Komunikasi kelompok
Pada prinsipnya dalam melakukan suatu komunikasi yang 
ditekankan adalah faktor kelompok, sehingga komunikasi 
menjadi lebih luas. Dalam usaha menyampaikan informasi, 
komunikasi dalam kelompok tidak seperti komunikasi antar 
pribadi.

•	 Komunikasi massa
Komunikasi massa dilakukan dengan melalui alat, yaitu media 
massa yang meliputi cetak dan elektronik.
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Dalam melakukan komunikasi organisasi, Steward L.Tubbs 
dan Sylvia Moss dalam Human Communication menguraikan 
adanya 3 (tiga) model dalam komunikasi:

a) Model komunikasi linier (one-way communication), 
dalam model ini komunikator memberikan suatu stimuli 
dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa 
mengadakan seleksi dan interpretasi. Komunikasinya 
bersifat monolog.

b) Model komunikasi interaksional. Sebagai kelanjutan 
dari model yang pertama, pada tahap ini sudah terjadi 
feedback atau umpan balik. Komunikasi yang berlangsung 
bersifat dua arah dan ada dialog, di mana setiap partisipan 
memiliki peran ganda, dalam arti pada satu saat bertindak 
sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak 
sebagai komunikan.

c) Model komunikasi transaksional. Dalam model ini 
komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks 
hubungan (relationship) antara dua orang atau lebih. 
Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku 
adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat 
dikomunikasikan.

Dengan landasan konsep-konsep komunikasi dan organisasi 
sebagaimana yang telah diuraikan, maka kita dapat memberi 
batasan tentang komunikasi dalam organisasi secara sederhana, 
yaitu komunikasi antar manusia (human communication) yang 
terjadi dalam kontek organisasi.  Atau dengan meminjam definisi 
dari Goldhaber, komunikasi organisasi diberi batasan sebagai 
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arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling 
bergabung satu sama lain (the flow of messages within a network of 
interdependent relationships 

3. Proses Komunikasi

Pada tataran teoritis, paling tidak kita mengenal atau memahami 
komunikasi dari dua perspektif, yaitu:

1) Perspektif Kognitif. 
Komunikasi menurut Colin Cherry, yang mewakili 

perspektif kognitif   adalah penggunaan lambang-lambang 
(symbols) untuk mencapai kesamaan makna atau berbagi 
informasi tentang satu objek atau kejadian.  Informasi adalah 
sesuatu (fakta, opini, gagasan) dari satu partisipan kepada 
partisipan lain melalui penggunaan kata-kata atau lambang 
lainnya.  Jika pesan yang disampaikan diterima secara akurat, 
receiver akan memiliki informasi yang sama seperti yang 
dimiliki sender, oleh karena itu tindak komunikasi telah 
terjadi.

2) Perspektif Perilaku. 
Menurut BF. Skinner dari perspektif perilaku memandang 

komunikasi sebagai perilaku verbal atau simbolik di mana 
sender berusaha mendapatkan satu efek yang dikehendakinya 
pada receiver. Masih dalam perspektif perilaku, FEX Dance 
menegaskan bahwa komunikasi adalah adanya satu respons 
melalui lambang-lambang verbal di mana simbol verbal 
tersebut bertindak sebagai stimuli untuk memperoleh 
respons. Kedua pengertian komunikasi yang disebut terakhir, 
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mengacu pada hubungan stimulus respons antara sender dan 
receiver.

Setelah kita memahami pengertian komunikasi dari dua 
perspektif yang berbeda, kita mencoba melihat proses komunikasi 
dalam suatu organisasi.  Menurut Jerry W. Koehler dan kawan-kawan, 
bagi suatu organisasi, perspektif perilaku dipandang lebih praktis 
karena komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mempengaruhi 
penerima (receiver).  Satu respons khusus diharapkan oleh pengirim 
pesan (sender) dari setiap pesan yang disampaikannya.  Ketika satu 
pesan mempunyai efek yang dikehendaki, bukan suatu persoalan 
apakah informasi yang disampaikan tersebut merupakan tindak 
berbagi informasi atau tidak.

Sekarang kita mencoba memahami proses komunikasi 
antarmanusia yang disajikan dalam suatu model berikut:

Proses komunikasi diawali oleh sumber (source) baik individu 
ataupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu 
atau kelompok lain, sebagai berikut:

1) Langkah pertama yang dilakukan sumber adalah ideation yaitu 
penciptaan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi 
untuk dikomunikasikan. Ideation ini merupakan landasan bagi 
suatu pesan yang akan disampaikan.

2) Langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, 
yaitu sumber menerjemahkan informasi atau gagasan dalam 
wujud kata-kaya, tanda-tanda atau lambang-lambang yang 
disengaja untuk menyampaikan informasi dan diharapkan 
mempunyai efek terhadap orang lain. Pesan atau message adalah 
alat-alat di mana sumber mengekspresikan gagasannya dalam 
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bentuk bahasa lisan, bahasa tulisan ataupun perilaku nonverbal 
seperti bahasa isyarat, ekspresi wajah atau gambar-gambar.

3) Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian 
pesan yang telah disandi (encode). Sumber menyampaikan 
pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, 
menggambar ataupun melalui suatu tindakan tertentu.   Pada 
langkah ketiga ini, kita mengenal istilah channel atau saluran, 
yaitu alat-alat untuk menyampaikan suatu pesan.  Saluran untuk 
komunikasi lisan adalah komunikasi tatap muka, radio dan 
telepon.  Sedangkan saluran untuk komunikasi tertulis meliputi 
setiap materi yang tertulis ataupun sebuah media yang dapat 
mereproduksi kata-kata tertulis seperti: televisi, kaset, video atau 
OHP (overheadprojector). Sumber berusaha untuk mebebaskan 
saluran komunikasi dari gangguan ataupun hambatan, sehingga 
pesan dapat sampai kepada penerima seperti yang dikehendaki.

4) Langkah keempat, perhatian dialihkan kepada penerima pesan. 
Jika pesan itu bersifat lisan, maka penerima perlu menjadi seorang 
pendengar yang baik, karena jika penerima tidak mendengar, 
pesan tersebut akan hilang. Dalam proses ini, penerima 
melakukan decoding, yaitu memberikan penafsiran interpretasi 
terhadap pesan yang disampaikan kepadanya. Pemahaman 
(understanding) merupakan kunci untuk melakukan decoding 
dan hanya terjadi dalam pikiran penerima.  Akhirnya penerimalah 
yang akan menentukan bagaimana memahami suatu pesan dan 
bagaimana pula memberikan respons terhadap pesan tersebut.

5) Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau 
umpan balik yang memungkinkan sumber mempertimbangkan 
kembali pesan yang telah disampaikannya kepada penerima. 
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Respons atau umpan balik dari penerima terhadap pesan 
yang disampaikan sumber dapat berwujud kata-kata ataupun 
tindakan-tindakan tertentu.  Penerima bisa mengabaikan pesan 
tersebut ataupun menyimpannya.  Umpan balik inilah yang dapat 
dijadikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi.

4. Tingkatan Komunikasi.

Menurut Denis McQuail (1987) secara umum kegiatan 
komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 tingkatan, 
yaitu

1) Komunikasi intrapribadi, yaitu proses komunikasi yang terjadi 
dalam diri seseorang, berupa proses pengolahan informasi 
melalui panca indera dan sistem syaraf.

2) Komunikasi antar pribadi, yaitu kegiatan komunikasi yang 
dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lain. 
Corak komunikasinya lebih bersifat pribadi dalam arti pesan atau 
informasi yang disampaikan hanya ditujukan untuk kepentingan 
pribadi para pelaku komunikasi. Misalnya: pembicaraan tatap 
muka di antara dua orang, surat menyurat pribadi, percakapan 
melalui telepon dll.

3) Komunikasi dalam kelompok, yaitu kegiatan komunikasi yang 
berlangsung diantara anggota suatu kelompok. Pada tingkatan 
ini, tiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi 
sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan 
yang dikomunikasikan menyangkut kepentingan semua anggota 
kelompok, bukan bersifat pribadi. Misal: ngobrol-ngobrol dalam 
keluarga antara bapak, ibu dan anak-anaknya, diskusi diantara 



51Evaluasi Kinerja Pegawai Tinjauan Aspek Kompensasi, Komunikasi Dan Jenjang Karier

BAB 3  |  KONSEP-KONSEP DASAR KOMUNIKASI

warga kelompok karang taruna, kegiatan belajar mengajar.

4) Komunikasi antar kelompok/asosiasi, yaitu kegiatan komunikasi 
yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok 
lainnya, atau antara suatu asosiasi dengan asosiasi lainnya. 
Misalnya: pertemuan antara pengurus Karang Taruna esa A 
dengan Karang Taruna Desa B, atau pertemuan antara pengurus 
ISKI dengan ISEI.

5) Komunikasi organisasi, yaitu kegiatan komunikasi dalam suatu 
organisasi dan komunikasi antar organisasi. Contoh: Rapat 
atau pertemuan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, 
Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Sosial termasuk 
contoh komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi bersifat 
formal dan mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam 
melakukan komunikasi.

6) Komunikasi dengan masyarakat luas. Pada tingkatan ini 
kegiatan komunikasi ditujukan kepada masyarakat secara luas. 
Ada dua cara, yaitu: 1) komunikasi massa yaitu komunikasi yang 
dilakukan melalui media massa seperti radio, TV, majalah, surat 
kabar; 2) langsung tanpa melalui media massa, misalnya ceramah 
atau pidato di lapangan terbuka. Sifat isi pesan komunikasi yang 
disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak, tidak 
bersifat pribadi. Proses penyampaian pesan melalui media massa 
berlangsung cepat dan mampu menjangkau wilayah geografi 
yang sangat luas (tidak terbatas). Contoh komunikasi massa 
adalah forum dialog dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan Nasional melalui TV.
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5. Komponen komunikasi

Terdapat enam komponen komunikasi sebagai berikut:

1) Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan atau mengirim 
pesan

2) Komunikan, yaitu orang yang menerima pesan

3) Pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada 
seseorang yang dituju (penerima) dengan mamsud dan tujuan 
tertentu. Pesan yang disampaikan dapat berupa verbal, tertulis, 
ataupun nonverbal.

4) Lingkungan, yaitu tempat dimana komunikasi dilaksanakan. 
Lingkungan ini dapat berupa lingkungan internal meliputi nilai-
nilai, kepercayaan, temperamen, dan tingkat stress pengirim 
pesan dan penerima pesan. Sedangkan lingkungan eksternal 
meliputi keadaan cuaca, suhu, factor kekuasaan, dan waktu.

5) Media pesan, yaitu alat atau sarana perantara yang digunakan oleh 
pengirim pesan dengan tujuan agar pesan bisa sampai kepada 
penerima. Misalnya pendengaran, penglihatan, sentuhan, media 
cetak, ataupun media elektronik.

6) Tingkat pesan, yaitu tingkat pentingnya pesan, yang dapat 
berbentuk informasi, kata, atau symbol lain.

7) Dengan mengenal komponen-komponen pesan tersebut, 
seorang perawat diharapkan mampu menganalisis situasi dan 
menentukan komponen mana yang harus diperhatikan dalam 
suatu kondisi dan situasi. Dengan demikian, komunikasi yang 
dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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Sebagaimana diungkapkan Ujang (2007:9), bahwa dalam 
perkembangan mutakhir, para pakar komunikasi kontomporer 
yang tergabung dalam The United Aristotelian Description of 
Communication membagi komponen komunikasi menjadi sepuluh 
komponen (De Vito, dalam Fred E.Jandt 1998:26), yaitu :

•	 Source (sumber) 

adalah sumber atau individu yang menyampaikan pesan. Boleh 
jadi, sumber itu adalah seseorang yang berbicara, menulis, 
menggambar, memberi isyarat atau suatu organisasi komunikasi 
seperti sebuah redaksi surat kabar, penerbit, stasiun televisi, atau 
studio film.\

•	 .Encoding (proses penyandian) 

adalah proses penyandian atau pengalihan pesan dalam bentuk 
lambang-lambang.

•	 Message (pesan) 

adalah pesan yang merupapakan seperangkat lambang-lambang 
yang bermakna yang disampaikan sumber. lambang-lambang itu 
bisa bersifat verbal (kata-kata atau tulisan) maupun nonverbal 
(gerak, gambar, isyarat, sikap).

•	 Channel (saluran)

adalah saluran atau media yang digunakan oleh sumber dan 
penerima pesan dalam berkomunikasi. Saluran yang digunakan 
bisa dua, tiga atau empat saluran secara serentak. Misalnya, 
ketika berbicara atau mendengarkan, kita menggunakan saluran 
suara, tetapi ketika memberi atau isyarat kita gunakan saluran 
visual. Apabila kita mencium bau-bauan, menggunakan saluran 
olfaktori (saluran penciuman). Tatkala kita slaing menyentuh, 
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menggunakan saluran taktil. Saluran bisa juga berupa media 
cetak, seperti surat kabar, majalah, atau media elektronik, seperti 
televisi, radio, film dan internet.

•	 Noise (hambatan) 

adalah gangguan yang menerpa proses komunikasi yang 
dapat mengakibatkan diterima atau tidaknya pesan pada diri 
komunikan. Gangguan ini bisa berupa gangguan semantik 
(bahasa), psikologis (kejiwaan), sosiologis (status sosial), 
antropologis (perbedaan etnis) atau ekologis (lingkungan).

•	 Receiver (penerima) 

adalah penerima pesan dari komunikator. Komunikan ini 
bisa sendiri atau sekelompok orang, bahkan suatu komunitas 
tertentu, seperti kelompok pendengar radio, penonton televisi, 
atau pembaca koran.

•	 Decoding (proses penerimaan) 

adalah proses penangkapan, pemahaman, dan penerimaan 
pesan oleh komunikan dari komunikator. Proses decoding ini 
memerlukan kesiapan komunikan untuk menerima pesan dalam 
kondisi apapun.

•	 Receiver response (tanggapan penerima) 

adalah tanggapan atau seperangkat reaksi dari komunikan yang 
timbul setelah menerima pesan. Hal ini berkenaan dengan reaksi 
spontanitas yang dirasakan oleh komunikan.

•	 Feedback (umpan balik) 

adalah umpan balik atau tanggapan dari komunikan kepada 
komunikator. Umpan balik ini bisa berasal dari dalam diri atau 
dari luar. Efek komunikasi adalah pengaruh yang terjadi pada 
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diri komunikan. De Vito (19979:29) mengatakan, bahwa pada 
setiap komunikasi selalu ada konsekuensi. Pertama, memperoleh 
pengetahuan atau belajar bagaimana menganalisis, membuat 
sintesis atau mengevaluasi sesuatu. Ini adalah efek kognitif. Kedua, 
memperoleh sikap baru atau mengubah sikap, keyakinan, emosi, 
dan perasaan. Ini disebut dampak efektif.Ketiga, memperoleh 
cara-cara bertindak baru seperti cara melemparkan bola atau 
menulis feature, selain perilaku verbal dan nonverbal yang baik. 
Inilah efekpsikomotorik.

•	 Context (situasi komunikasi) 

adalah situasi atau lingkungan yang mencakup rasa persahabatan 
atau permusuhan, formal atau informal, serius atau snatai, dan 
sebagainya.

6. Fungsi Komunikasi dalam Organisasi

Dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial 
maupun sosial, komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebut 
akan melibatkan empat fungsi, yaitu:

1) Fungsi informatif
Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem 

pemrosesan informasi (information-processing system). 
Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap 
dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik 
dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan 
setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya 
secara lebih pasti informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh 
semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam 
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suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen 
membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan 
organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi 
di dalam organisasi.   Sedangkan karyawan (bawahan) 
membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan 
sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya.

2) Fungsi Regulatif

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan 
yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga 
atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap 
fungsi regulatif ini, yaitu:

a) Atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran 
manajemen yaitu mereka yang memiliki kewenangan 
untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. 
Disamping itu mereka juga mempunyai kewenangan untuk 
memberikan instruksi atau perintah, sehingga dalam 
struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan 
pada lapis atas (position of authority) supaya perintah-
perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. 
Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan 
perintah banyak bergantung pada:

(a) Keabsahan pimpinan dalam penyampaikan perintah.

(b) Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi.

(c) Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai 
seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi.

(d) Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan.
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b) Berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan 
regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, 
bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan 
tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk 
dilaksanakan.

3) Fungsi Persuasif

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan 
kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan 
yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak 
pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya 
daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang 
dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan 
kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering 
memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.

4) Fungsi Integratif

Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran 
yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas 
dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi 
formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut 
(newsletter, buletin) dan laporan kemajuan oraganisasi; 
juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan 
antarpribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan 
olahraga ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas 
ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang 
lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.
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7. Memahami Komunikasi dalam Organisasi

Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan 
pengetahuan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang 
dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindak berbagi 
informasi dan gagasan.  Sementara pada pengaruh kekuasaan dalam 
organisasi, kita akan mengkaji jenis-jenis kekuasaan yang digunakan 
oleh orang-orang dalam tataran manajemen sewaktu mereka mencoba 
mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dalam organsasi, kita 
akan diajak untuk memikirkan bagaimana mendefinisikan tujuan 
kita sehubungan dengan tugas dalam organisasi, bagaimana kita 
memilih orang yang tepat untuk diajak kerjasama dan bagaimana 
kita memilih saluran yang efektif untuk melaksanakan tugas tersebut.

Gaya komunikasi (communication style) didefinisikan sebagai 
seperangkat perilaku antarpribadi yang terspesialisasi yang digunakan 
dalam suatu situasi tertentu (a specialized set of intexpersonal behaviors 
that are used in a given situation).

Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan 
perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau 
tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari 
satu gaya komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari 
pengirim (sender) dan harapan dari penerima (receiver).
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B AB 4

KONSEP-KONSEP 
DASAR ORGANISASI

1. Pengertian Organisasi

Ada bermacam-macam pendapat mengenai apa yang dimaksud 
dengan organisasi. Schein (1982) mengatakan bahwa organisasi 
adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk 
mencapai beberapa tujuan umum melalui pemmbagian pekerjaan 
dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggungjawab. Schein juga 
mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu 
yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian 
dengan bagian lain dan tergatung kepada komunikasi manusia 
untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Sifat 
tergantung antara satu bagian dengan bagian lain menandakan 
bahwa organisasi yang dimaksudkan Schein ini adalah merupakan 
suatu sistem.

Selanjutnya Kochler (1976) mebgatakan bahwa organisasi 
adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha 
suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Lain lagi 
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dengan pendapat Wright (1977); dia mengatakan bahwa organisasi 
adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi 
oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Walaupun ketiga pendapat mengenai organisasi tersebut 
kelihatannya berbeda-beda perumusannya tapi ada 3 hal yang sama-
sama dikemukakan yaitu : organisasi merupakan suatu sistem, 
mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan 
umum. Dikatakan merupakan suatu sistem karena organisasi itu 
sendiri dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain. 
Bila satu bagian terganggu maka akan berpengaruh pada bagian 
lain. Setiap organisasi memerlukan koordinasi supaya masing-
masing bagian dari organisasi bekerja menurut semestinya dan tidak 
mengganggu bagian lainnya. Tanpa koordinasi sulitlah organisasi 
itu berfungsi dengan baik. Misalnya kalau dilihat pada organisasi 
sekolah, kepala sekolah harus mengkoordinasi kegiatan guru-guru 
sehingga pengajaran dapat berjalan dengan lancar.

Selain dari ciri yang telah dikemukakan di atas tiap organisasi 
mempunyai aktivitasnya masing-masing sesuai dengan jenis 
organisasinya. Misalnya kalau organisasinya organisasi pendidikan, 
maka kegiatan yang utama dalam organisasi itu adalah melakukan 
atau mengurus urusan pendidikan. Begitu juga halnya kalau 
organisasinya di bidang produksi maka kegiatan yang utama dalam 
organisasi itu adalah melakukan atau mengurus urusan pendidikan. 
Begitu juga halnya kalau organisasinya dibidang produksi maka 
kegiatan utama dari organisasi tersebut adalah memproduksi barang-
barang yang sesuai dengan usahanya.

Suatu organisasi terbentuk apabiola suatu usaha memerlukan 
usaha lebih dari satu orang untuk menyelesaikannya. Kondisi ini 
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timbul mungkin disebabkan oleh karena tugas itu terlalu besar 
atau terlalu kompleks untuk ditangani satu prang. Oleh karena itu 
suatu organisasi dapat kecil seperti usaha dua orang individu atau 
dapat sengat besar yang melibatkan banyak orang dalam interaksi 
kerjasama.

2. Elemen Organisasi

Organisasi adalah sangat bervariasi ada yang sangat sederhana 
dan adapula yang sangat kompleks.

1) Struktur Sosial

Struktur sosial adalah pola atau aspek aturan hubungan yang 
ada antara partisipan didalam suatu organisasi. Menurut Davis 
(Scott, 1981) dapat dipisahkan menjadi dua komponen.

a) Struktur Normatif.
Mencakup nilai, norma dan peranan yang diharapkan. Nilai 
adalah kriteria yang digunakan dalam memilih tujuan tingkah 
laku. Sedangkan norma adalah aturan umum mengenai 
tingkah laku yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
mengejar tujuan. Dalam kelompok sosial nilai-nilai, norma, 
dan peranan, tidaklah secara kebetulan tersusun tetapi isusun 
sedemikian rupa sehingga merupakan satu set kepercayaan 
yang relatif logis dan konsisten dan merupakan resep yang 
mengatur tingkah laku partisipan.

b) Struktur Tingkah Laku.
Komponen ini berfokus kepada tingkah laku yang dilakukan 
dan bukan pada resep bertingkah laku. Tingkat laku yang 
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diperlihatkan manusia dalam organisasi ini mempunyai 
karakteristik umum yang merupakan pola atau jaringan 
tingkah laku. Struktur normatif dan struktur tingkah laku dari 
kelompok tidaklah dapat dipisahklan secara jelas dan tidak pula 
identik, tetapi berbeda tingkatnya dan saling berhubungan. 
Tingkah laku membentuk norma-norma sebagaimana halnya 
norma membentuk tingkah laku.

2) Partisipan
Partisipan organisasi adalah individu-individu 

yang memberikan kontribusi kepada organisasi. Semua 
individu berpartisipasi lebih daripada suatu organisasi dan 
keterlibatannya pada masing-masing organisasi tersebut 
sangat bervariasi. Tingkat ketrampilan dan keahlian yang 
dibawa partisipan ke dalam organisasi adalah sangat berbeda-
beda. Tingkat ketrampilan ini hampir selalu diikuti oleh 
perbedaan kekuasaan (power) dan tuntutan otonomi.

3) Tujuan
Bagi kebanyakan analisis, tujuan merupakan suatu titik 

sentral petunjuk dalam menganalisis organisasi. Tujuan 
dibatasi sebagai suatu konsepsi akhir yang diingini, atau 
kondisi yang partisipan usahakan mempengaruhinya, melalui 
penampilan aktivitas tugas-tugas mereka.

4) Teknologi
Teknologi adalah penggunaan mesin-mesin atau 

perlengkapan-perlengkapan mesin dan juga pengetahuan 
teknik dan ketrampilan partisipan. Semua organisasi 
mempunyai teknologi tetapi bervariasi dalam teknik atau 
kemanjuran dalam memproduksi hasil yang diinginkan.
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5) Lingkungan
Setiap organisasi berada pada keadaan fisik tertentu, 

teknologi, kebudayaan dan lingkungan sosial, terhadap mana 
organisasi yang sanggup mencukupi kepentingan dirinya 
sendiri. Semuanya tergantung kepada lingkungan sistim yang 
lebih besar untuk dapat terus hidup.

Parson (Scott, 1981) telah memberikan perhatian terhadap 
pentingnya hubungan diantara tujuan organisasi dengan 
lingkungan masayarakat yang lebih luas. Suatu organisasi 
mungkin mengharapkan dukungan sosial bagi aktivitasnya 
untuk merefleksikan nilai-nilai masyarakat pada fungsinya.

3. Karakteristik Organisasi

Di antara karakteristik tersebut adalah bersifat dinamis, 
memerlukan informasi, mempunyai tujuan dn struktur.

1) Dinamis

Organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus-menerus 
mengalami perubahan, karena selalu menghadapi tantangan baru 
dari lingkungan yang selalu berubah tersebut. Semua organisasi 
memerlukan sumber keuangan untuk melakukan aktivitasnya.
Oleh karena itu kondisi ekonomi mempengaruhi secara tajam paa 
kehidupan organisasi.Perubahan pasaran kebanyakan organisasi 
pasarannya adalah hasil produksi atau pelayanan. Krena pasaran 
itu tegantung kepaa langganan yang menggunakannya maka 
organisasi harus sentitif terhadap perubahan sikap langganannya. 
Perubahan Kondisi Sosial karena semua organisasi tergantung 
kepada bakat dan inisiatif manusia maka organisasi mesti tetap 
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dinamis untukmenyeusaikan diri dengan perubahan kondisi 
sosial.

2) Memerlukan Informasi
Semua organisasi memrlukan informasi untuk hidup. Tnpa 

informasi organissi tidak dapat jalan. Begitu juga sebaliknya 
dengan tidak adanya informasi suatu organisasi dapat macet atau 
mati sama sekali. Komunikasi memegang peranan peting dalam 
organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibuthkan bagi 
organisasi.

3) Mempunyai Tujuan
Organisasi adalah merupakan kelompok orang yang bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan organisasi 
hendaknya dihayati oleh seluruh anggota organisasi sehingga 
setiap anggota dapat diharapkan mendukung pencapaian tujuan 
organisasi melalui partisipasi mereka secara individual.

4) Terstruktur
Organisasi dalam usaha mencapai tujuannya biasanya 

membuat aturan-aturan, undang-undang dan hierarki hubungan 
dalam organisasi. Hal ini dinamakan struktur organisasi. 
Struktur menjadikan organisasi membakukan prosedur kerja 
dan mengkhususkan tugas yang berhubungan dengan proses 
produksi.

4. Konsep Dasar Organisasi

Secara konseptual ada dua batasan yang perlu dikemukakan di 
sini, yakni istilah “organization” sebagai kata benda dan “organizing” 
(pengorganisasian) sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian 
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aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis.

Organisasi adalah suatu sistem, mempunyai struktur dan 
perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di dalamnya 
orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan 
suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan 
guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Beach, 1980; 
Champoux, 2003).Apabila kita membicarakan organisasi sebagai 
suatu sistem, berarti memandangnya terdiri dari unsur-unsur yang 
saling bergantungan dan di dalamnya terdapat sub-sub sistem. 
Sedangkan struktur di sini mengisyaratkan bahwa di dalam organisasi 
terdapat suatu kadar formalitas dan adanya pembagian tugas atau 
peranan yang harus dimainkan oleh anggota-anggota kelompoknya.

Istilah organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu 
perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari dua orang atau 
lebih punya komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan 
organisasi, dan di dalam perhimpunannya terdapat hubungan antar 
anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan angota yang 
dipimpin atau bawahan (Beach and Reinhartz, 2004; Bush and 
Middlewood, 2005).

Dari kedua definisi di atas, dapat dinyatakan betapa 
pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen 
dalam melaksa¬nakan segala kebijakan/keputusan yang dibuat pada 
tingkatan admi¬nistratif maupun manajerial. Dalam hubungan ini, 
hakiki organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandangan. Pertama, 
organisasi dipan¬dang sebagai wadah, tempat di mana kegiatan 
administrasi dan manajemen dilaksanakan. Kedua, sebagai proses 
yang berusaha menyoroti interaksi (hubungan) antara orang-orang 
yang terlibat di dalam organisasi itu.
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Tinjauan yang kedua ini juga mencoba menganalisis dua macam 
hubungan yang terjadi di dalam organisasi: hubungan formal dan 
informal. Hubungan formal selalu diatur atas dasar hukum pendirian 
organisasi, struktur serta hierarki yang telah ditetapkan. Bahkan 
mekanisme hubungan formal ini biasanya digambarkan dalam 
bagan organisasi yang mempunyai kekuatan hukum tertentu seperti 
tergambar pada bagan struktur organisasi Departemen Pendidikan 
Nasional tingkat Pusat, Propinsi, Kota dan Kabupaten dan sekolah, 
semua diatur berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah dan 
keputusan-keputusan pimpinan departemen.

Sebaliknya, hubungan informal antara orang-orang yang 
menjadi anggota organisasi tidak diatur dalam dasar hukum 
pendirian organisasi. Hubungan yang terjadi tidak terlihat pada bagan 
organisasi. dan memang tidak digambarkan sebagaimana yang formal. 
Hubungan informal dapat muncul karena: (1) kesamaan kepentingan/
minat antar anggota, (2) kesamaan profesi, (3) hubungan-hubungan 
pribadi yang telah terjalin sebelumnya, dan lain-lain.

Kedua bentuk hubungan demikian akan menimbulkan apa yang 
dikenal dengan “informal organization‘ dan “formal organization“. 
Dari itu muncul persoalan: hubungan yang manakah yang lebih 
baik dalam menggerakkan kelompok kerja sama secara efektif? 
Ini merupakan suatu pertanyaan yang relatif sulit dijawab.     Kedua 
bentuk hubungan tersebut perlu dipelihara dengan baik. karena sama-
sama mempunyai kepentingan dalam menggalang suatu kelompok 
kerja yang harmonis, produktif dan dapat memberikan kepuasan 
kerja pada anggota. Hubungan formal yang terlalu menonjol perlu 
dicegah, agar jangan sampai hubungan informal itu lenyap sama 
sekali. Sebaliknya, kadar hubungan informal juga perlu dibatasi 
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jangan sampai terlalu dominan sehingga akan mengurangi respek 
bawahan terhadap pimpinan. atau mengakibatkan hilangnya bentuk-
bentuk hubungan formal. Tindakan demikian perlu diperhatikan. 
karena adanya aksioma yang mengatakan bahwa “semakin berhasil 
kelompok pimpinan membina suatu organisasi yang demokratis. 
semakin menonjol pula hubungan yang bersifat informal, meskipun 
hubungan-hubungan yang bersifat formal tidak boleh hilang sama 
sekali” (Siagian, 1980).

Ungkapan aksiomatis tersebut mengandung makna, bahwa 
pembinaan organisasi yang demokratis membutuhkan tata hubungan 
informal, tanpa mengorbankan formalitas yang ada di dalam 
organisasi. Dengan demikian. kedua bentuk hubungan itu tentu 
saja harus dipelihara dan dikembangkan secara berimbang demi 
terciptanya sualu organisasi yang baik.

Istilah organizing berasal dari perkataan organism yang 
mempunyai arti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian 
yang terintegrasi. sehingga mempunyai hubungan yang saling 
mempengaruhi satu dengan lainnya. Kalau demikian. berarti istilah 
organisasi yang sudah didefinisikan di atas sebenarnya merupakan 
hasil daripada pengorganisasian (organizing). Pengorganisasian 
berarti penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab. Mengorganisasi 
= menghimpun, beberapa orang untuk bersama-sama melakukan 
pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. G. R. Terry 
dalam Burhanuddin (1994) mengartikan pengorganisasian sebagai 
kegiatan mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan 
antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta 
tanggung jawab masing-masing yang bertanggung jawab untuk setiap 
komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang sesuai dan 
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tepat.

Definisi lain dapat diketenghkan bahwa rganisasi sebenamya 
merupakan suatu unit yang terkoordinasi terbentuk dari sedikitnya 2 
(dua) orang anggota untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Gibson, 
Ivancevich, Donnelly, and Konopaske, 2006). Proses pengorganisasian 
dengan demikian mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

1) Pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya 
pada individu tertentu, kelompok-kelompok dan departemen.

2) Pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggungjawab.

3) Pembagian/pengelompokkan tugas menurut tipe dan jenis yang 
berbeda-beda.

4) Penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan 
kelompok.

5) Pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi.

Dengan meneliti beberapa batasan dan pokok-pokok pikiran 
organisasi ini, kita tentu sependapat, bahwa pengorganisasian sebagai 
fungsi manajemen sebenamya merupakan langkah pertama ke arah 
pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Oleh sebab 
itu, secara hirarkhis di dalam bagian tulisan ini ditempatkan sebagai 
fungsi manajemen yang kedua (setelah perencanaan). Pelaksanaan 
fungsi ini dengan baik akan menghasilkan suatu organisasi yang dapat 
digerakan sebagai suatu kesatuan yang bulat dalam mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan bersama. Dalam prakteknya, ia bisa diterapkan 
pada lapangan kegiatan yang lebih luas yang meliputi organisasi 
perusahaan, pemerintahan, militer, perguruan dan sekolah-sekolah 
serta organisasi layanan publik. Karena begitu luasnya medan 
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penggunaan fungsi manajemen kedua ini, kita perlu memahami di 
samping hakiki (batasan-batasan) di atas, juga tentang pendekatan 
tipe dan struktur organisasi maupun teknik-teknik penyusunannya.

5. Fungsi Organisasi

1) Memenuhi Kebutuhan Pokok Organisasi
Setiap organissi mempunyai kebutuhan pokok masing-

maing dalam rangka kelangsungan hidup organisasi tersebut. 
Lebih-lrbih lagi kalai organisasi tersebut lebih kompleks 
banyak kebutuhan organisasi yang dipenuhinya. Semuanya ini 
merupakan tanggung jawab organisasi untuk memenuhinya. 
Tetapi adakalanya beberapa organisasi memerlukan barang-
barang yang tidak berharga dan tanggung jawab anggotalah 
membantu organisasi dalam menentukan mana barang yang 
berharga dan mana yang tidak perlu dihindarkan.

2) Mengembangkan Tugas dan Tanggung Jawab

3) Memproduksi Barang atau Orang
Efektivitas proses produksi banyak tergantung kepada 

ketetapan informasi. Orang-orang dalam organisai harus 
memdapatkan dan mengirimkan informasi kepada bagian-
bagian yang memerlukannya sehingga aktivitas organisasi berjala 
lancar. Penyampaian dan pemeliharaan informasi memerlukan 
proses komunikasi. Oleh sebab itu informasi juga tergantung 
kepada keterampilan berkominikasi.

4) Mempengaruhi dan Dipengaruhi Orang

Sesungguhnya organisasi digerakkan oleh oerang. Orang 
yang membimbing, mengelola, mengarahkan, dan menyebabkan 
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pertumbuhan organisasi. Orang sebagai anggota organisasi 
maupun   sebagai pemakai jasa organisasi, dipengaruhi oleh 
organisasi.

6. Teori Organisasi

1) Teori Klasik

Teori Klasik atau stuktural berasal dari dua teori. Pertama, teori 
Saintifik manajemen yang dikembangkan oleh W. Tylor 1911. Kedua, 
berasal dari teori Birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber 
1947. 

Birokrasi merupakan organisasi manusia yang distruktur 
secara ideal. Pada teori saintifik manajemen pengelolaan organisasi 
didasarkan pada prinsip-prinsip kunci sbb : 

•	 Pembagian pekerjaan, 

•	 otoritas dan tanggungjawab, 

•	 kesatuan komando, 

•	 kesatuan arah, 

•	 minat masing-masing bawahan terhadap minat umum, 

•	 pembayaran yang wajar, 

•	 sentralisasi, 

•	 mata rantai komando, 

•	 perintah, 

•	 kesamaan, 

•	 stabilitas penduduk personel yang tetap, 

•	 insisiatif, 
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•	 rasa kesatuan korp.

a) Anggapan Dasar Teori Klasik

Ahli-ahli teori klasik cenderung melihat organisasi 
sebagai sistem yang tertutup secara relatif, dalam mengejar 
tujuan-tujuan yang telah dinyatakan. Jika organisasi sangat 
tergantung kepada lingkungan maka organisasi akan terus 
menerus dipengaruhi atau terganggu oleh lingkungan. 
Alat untuk melindungi organisasi dan untuk mengurangi 
ketidaksanggupan memperkirakan diantaranya adalah sbb :
•	 Pengkodean, menciptakan skema klasifikasi bagi input
•	 Penimbunan barang, menyimpan bahan mentah dan 

hasil produksi sebagai input dan output dapat diatur.
•	 Penyamarataan, memotivasi pemberi suplai untuk 

memberikan input atau menentukan permintaan bagi 
output.

•	 Meramalkan, memperkirakan perubahan dalam 
permintaan.

•	 Pertumbuhan, berusaha keras untuk mencapai tingkat 
ekonomi tertentu yang akan memberi organisasi 
pengaruh melalui lingkungan.

b) Unsur Kunci Teori Klasik

Menurut Scott (Goldhaber, 1986) ada empat yang 
merupakan unsur kunci dari teori organisasi klasik yaitu : 
pembagian kerja, hierarki proses fungsional, struktur dan 
pengawasan yang ketat.

2) Teori Hubungan Manusia

Manusia sebagai anggota organisasi adalah merupakan inti 
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organisasi sosial. Manusia terlibat dalam tingkah laku organisasi. 
Teori ini menekankan pada pentingnya individu dan hubungan 
sosial dalam kehidupan organisasi. Dengan meningkatkan 
kepuasan kerja dan mengarahkan aktualisasi diri pekerja, 
akan mempertinggi motovasi bekerja sehingga akan dapat 
meningkatkan produksi organisasi. Teori ini diperkenalkan pada 
tahun 1930-an yang dipelopori oleh Barnard 1938, Mayo 1933, 
Roethlisherger dan Dickson 1939. Inilah permulaan hubungan 
manusia menolak prinsip teori struktural pasif dan menentang 
pandangan yang mekanis terhadap organisasi yang tidak sensitif 
terhadap kebutuhan sosial anggota organisasi. Anggota kelompok 
teori hubungan manusia membalas menyerang kritikan ahli 
teori klasik dan mengatakan mereka sebagai penindas masa. 
Teori hubungan manusia sanggup bersaing secara efektif dengan 
teori klaik dan membuat kelogisannya secara luas melalui bukti-
bukti yang diberikan melalui eksperimen yang diberikan Mayo, 
Roethlisherger dan Dickson.

Teori Klasik tidak memperhitungkan pengaruh faktor 
sosial kepada penampilan organisasi. Teori Hubungan Manusia 
mengembangkannya bertentangan dengan teori klasik karena 
dasar asumsinya berbeda mengenai organisasi dan anggota 
organisasi.

3) Teori Sistem Sosial

Teori sistem memandang organisasi sebagai kaitan bermacam-
macam komponen yang saling tergantung satu sama lain dalam 
mencapai tujuan organisasi. Setiap bagian mempunyai peranan 
masing-masing dan berhubungan dengan bagian-bagian lain dan 
karena itu koordinasi penting dalam teori ini.
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a) Organisasi sebagai suatu sistem sosial
Pendekatan sistem sosial terhadap tingkah laku organisasi 

adalah suatu perspektif yang komprehensif, multidimensional, 
dan deskriptif mengenai organisasi. Teori sistem berkembang 
debagai suatu alat untuk menguraikan sifat-sifat dan pola-
pola yuang menjadikan organisasi terjadi. Teori Sistem 
memberikan suatu model deskripsi yang sangat kuat mengenai 
proses organisasi. Suatu aplikasi logis dari pemikiran sistem 
adalah dalam mendeskripsikan pengembangan, struktur dan 
pemeliharaan organisasi manusia. Teori Klasik dan hubungan 
manusia, adalah sangat sederhana dan belum bersifat 
deskriptif, gagal menguraikan keanekaragaman sifat-sifat 
yang ada dalam organisasi.

b) Teori Sistem Umum Organisasi
Mengatakan bahwa organsasi sebagai suatu set bagian-

bagian yang kompleks yang saling berhubungan dan 
berinteraksi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 
yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuannya. Semua 
organisasi adalah sistem. Tiap sistem mengambil sumber 
atau input dari lingkungan kemudian memprosesnya dan 
mengeluarkan output terhadap lingkungannya. Output dari 
sistem tidak pernah sama dengan input. Organisasi melakukan 
sesuatu untuk memproses input, menciptakan output yang 
akan membantu mencapai tujuan organisasi.
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B AB 5

Mengenal
KOMUNIKASI 
ORGANISASI

1. Pengertian Komunikasi Organisasi

Istilah organisasi berasal dari bahasa Latin organizare, yang 
secara harafiah berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama 
lainnya saling bergantung. Di antara para ahli ada yang menyebut 
paduan itu sistem, ada juga yang menamakannya sarana.

Everet M. Rogers dalam bukunya Communication in 
Organization, mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem yang 
mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 
bersama, melalui jenjang kepangkatan, dan pembagian tugas. Robert 
Bonnington dalam buku  Modern Business: A Systems Approach, 
mendefinisikan organisasi sebagai sarana dimana manajemen 
mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui 
pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang.
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Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak 
pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang 
terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi 
mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam 
organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa 
yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi 
penghambat, dan sebagainya. Jawaban-jawaban bagi pertanyaan-
pertanyaan tersebut adalah untuk bahan telaah untuk selanjutnya 
menyajikan suatu konsepsi komunikasi bagi suatu organisasi tertentu 
berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, dan lingkup organisasi 
dengan memperhitungkan situasi tertentu pada saat komunikasi 
dilancarkan.

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan 
berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun 
informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005). Komunikasi formal 
adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan 
sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja 
di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus 
dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, kebijakan, pernyataan, 
jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal 
adalah komunikasi yang disetujui secara sosial.Orientasinya bukan 
pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual.

Conrad (dalam Tubbs dan Moss, 2005) mengidentifikasikan 
tiga komunikasi organisasi sebagai berikut: fungsi perintah; fungsi 
relasional; fungsi manajemen ambigu.

1) Fungsi perintah 

Berkenaan dengan angota-anggota organisasi mempunyai hak 
dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan dan 
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bertindak atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah 
adalah koordinasi diantara sejumlah anggota yang bergantung 
dalam organisasi tersebut.

2) Fungsi relasional 

Berkenaan dengan komunikasi memperbolehkan anggota-
anggota menciptakan dan mempertahankan bisnis produktif 
hubungan personal dengan anggota organisasi lain. Hubungan 
dalam pekerjaan mempengaruhi kenirja pekerjaan (job 
performance) dalam berbagai cara.Misal: kepuasan kerja; 
aliran komunikasi ke bawah maupun ke atas dalam hirarkhi 
organisasional, dan tingkat pelaksanaan perintah. Pentingnya 
dalam hubungan antarpersona yang baik lebih terasa dalam 
pekerjaan ketika anda merasa bahwa banyak hubungan 
yang perlu dlakukan tidak anda pilih, tetapi diharuskan oleh 
lingkungan organisasi, sehingga hubungan menjadi kurang 
stabil, lebih memacu konflik, kurang ditaati, dsb.

3) Fungsi manajemen ambigu 

Berkenaan dengan pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat 
dalam keadaan yang sangat ambigu. Misal: motivasi berganda 
muncul karena pilihan yang diambil akan mempengaruhi 
rekan kerja dan organisasi, demikian juga diri sendiri; tujuan 
organisasi tidak jelas dan konteks yang mengharuskan adanya 
pilihan tersebut adanya pilihan tersebut mungkin tidak jelas. 
Komunikasi adalah alat untuk mengatasi dan mengurangi 
ketidakjelasan (ambiguity) yang melekat dalam organisasi. 
Anggota berbicara satu dengan lainnya untuk membangun 
lingkungan dan memahami situasi baru, yang membutuhkan 
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perolehan informasi bersama.

Komunikasi merupakan nafas dari keberlangsungan sebuah 
organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya 
komunikasi. Hal tersebut yang melatarbelakangi studi mengenai 
komunikasi organisasi. Dimana komunikasi organisasi sendiri 
merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling 
bergantung satu sama lainya dalam konteks organisasi.

Dalam sebuah organisasi didalamnya terdiri atas orang-
orang (organ) yang memiliki tugas masing-masing serta saling 
berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem tentu memerlukan 
komunikasi yang baik agar kinerja oraganisasi berjalan dengan baik 
pula. Sehingga  apa yang menjadi tujuanya dapat tercapai.

Organisasi sendiri merupakan suatu unit sosial yang terdiri 
atas organ-organ yang  memiliki tugas dan pembagian kerja masing-
masing namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain 
guna mencapi suatu tujuan tertentu. Organisasi merupakan bagian 
penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mencapai tujuan 
dan cita-cita bersama.

Berbagai macam organisasi baik formal maupun non formal 
hadir ditengah tengah kehidupan manusia dan menjadi bagian penting 
didalamnya. Misalnya saja yang paling dekat dengan kehidupan kita, 
organisasi pengurus RT di lingkungan tempat tinggal, atau organisasi 
pekerjaan dan perusahaan tempat kita bekerja bahkan instansi 
pemerintah juga termasuk dalam organisasi yang sering kita jumpai

Suatu satuan sosial dapat dikatakan sebagai organisasi  apabila 
didalamnya terdapat organ-organ atau elemen-elemen yang 
menjalankan tugasnya masing-masing. Menurut Henry Mintzbergz 
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secara umum sebuah  organisasi setidaknya memiliki 5 elemen 
berikut.

1) The operating core

yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang 
berkaitan dengan produksi, baik barang maupun jasa.

2) The strategic apex

yaitu seorang pemimpin atau Manajer teratas yang 
bertanggungjawab penuh atas organisasi tersebut.

3) The middle line

yaitu para manager yang menjadi penghubung antara operating 
core  dengan strategic apex

4) The technostructure

yaitu mereka yang ditugaskan melaksanakan suatu bentuk 
standarisasi secara khusus dalam organisasi.

5) The staff support

yaitu orang-orang yang mengisi unit staf yang memberikan jasa 
guna mendukung jalanya organisasi.

2. Teori Komunikasi Organisasi

Berikut beberapa Teori terkait dengan komunikasi organisasi, 
diantaranya:

1) Teori Sistem Sosial

Teori ini menyatakan bahwa hubungan-hubungan antara orang-
orang, memungkinkan suatu organisasi bertahan jauh lebih 
lama dari pada orang-orang biologis yang menduduki jabatan-
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jabatan tertentu dalam organisasi. Sedangkan, Kats dan Khan 
lebih lanjut menyatakan bahwa beberapa hubungan yang terjalin 
antara  orang-orang dalam   organisasi lebih penting ketimbang 
hubungan atar jabatan formal tertentu.

2) Teori Public Relations

Teori ini menyatakan bahwa Public relation adalah keseluruhan 
upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. 
Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan dan dan 
memelihara niat baik serta saling pengertian diantara organisasi 
dan khalayaknya. Salah satu ahli yang mengemukakan teori ini 
adalah Jefkins.

3) Teori Kepemimpinan

Dalam terori ini, dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang 
membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan 
kelompok secara bersama-sama. Hersey memformulasikan 
empat tugas seorang pemimpin, antara lain”
•	 Telling,  Pemimpin harus mampu memberi informasi secara 

lugas.
•	 Selling, pemimpin harus mampu memberikan petunjuk.
•	 Participating, pemimpin harus mampu menjalin kerjasama 

yang baik.
•	 Delegating, pemimpin harus mampu mengambil keputusan.

4) Teori Kontinum

Teori ini menjelaskan enam hal sebagai berikut :

•	 Manajer membuat keputusan lalu mengumumkan secara 
tegas.
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•	 Manajer membuat keputusan dan memberi pilihan.
•	 Manajer mengemukakan keputusan dan memberi kesempatan 

untuk mempertanyakannya
•	 manajer mengumumkan keputusan sementara yang masih 

dapat diubah
•	 Manajer menentukan batasan dan bawahan diminta 

memutuskan
•	 Manajer mempersilahkan bawahan mengambil keputusan

5) Teori Empat Sistem

Linker menjelaskan bahwa terdapat empat gaya kepemimpinan 
dalam organisasi yaitu :
•	 penguasa mutlak
•	 penguasa semi mutlak
•	 penasihat
•	 Pengajak serta

6) Teori Kepribadian Perilaku

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat 
menentukan keefektifan dari sebuah kepemimpinan. Dimana 
hal tersebut juga berpengaruh pada sifat-sitat dan prestasi dari 
pengikutnya.

3. Fungsi Komunikasi Organisasi

Menurut Sendjaja (1994), fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu ;

1) Fungsi Informatif 

Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, 
dimana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi 
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dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam 
menjalankan apa yang menjadi tugasnya.

2) Fungsi regulatif

Berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang 
berlaku dalam suatu organisasi. 

3) Fungsi persuasif

Merupakan cara lain dari perintah. Dimana kebanyakan 
pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara 
persuasif dari pada perintah kepada bawahannya. Hal ini 
dikarenakanasumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus 
akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang 
dibebankan kepadanya.

4) Fungsi Integratif 

Berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan 
setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan 
pegerjaanya dengan baik.

4. Gaya Komunikasi Organisasi

Komunikasi adalah usaha mendorong orang lain 
menginterprestasikan pendapat seperti apa yang dikehendaki oleh 
orang yang mempunyai pendapat tersebut. Komunikasi merupakan 
cara menyampaikan gagasan, fakta pikiran, perasaan dan nilai kepada 
orang lain. Pelaksanaannya selalu melibatkan dua pihak, pengirim 
(komunikator) dan pihak penerima (komunikan).

Menurut Effendy (2006), kalau dua orang terlibat dalam 
komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi 
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akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai 
apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam 
percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan 
kata lain, mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang 
dibawakan oleh bahasa itu.

Gaya komunikasi menurut Steward L.Tubbs dan Sylvia Moss) 
sebagai berikut:

1) Gaya Komunikasi Mengendalikan

Gaya komunikasi mengendalikan ditandai dengan adanya 
satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan 
mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-
orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan 
nama komunikator satu arah.

Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication 
ini, lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan. 
Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk 
berbagi pesan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika 
umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan 
pribadi mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak 
khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru 
berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk 
memaksa orang lain mematuhi pandangan-pandangannya.

Pesan-pesan yag berasal dari komunikator satu arah ini, 
tidak berusaha ‘menjual’ gagasan agar dibicarakan bersama 
namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang 
dilakukannya, dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun 
demkian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, 
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tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain 
memberi respons atau tanggapan yang negatif pula.

2) Gaya Komunikasi dua arah

Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan 
secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat 
mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana 
yang rileks, santai dan informal. Dalam suasana yang demikian, 
memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan 
dan pengertian bersama. Aspek penting gaya komunikasi ini 
ialah adanya landasan kesamaan.

Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang 
bermakna kesamaan ini, adalah orang-orang yang memiliki sikap 
kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan 
yang baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun 
dalam lingkup hubungan kerja. Gaya ini efektif dalam memelihara 
empati dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk mengambil 
keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Gaya 
komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya tindakan 
berbagi informasi di antara para anggota dalam suatu organisasi.

3) Gaya Komunikasi Terstruktur

Gaya komunikasi yang berstruktur ini, memanfaatkan pesan-
pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan 
perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan 
pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan lebih 
memberi perhatian kepada keinginan untuk memengaruhi orang 
lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, 
jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi 
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tersebut. Pemrakarsa komunikasi terstruktur yang efisien adalah 
orang-orang yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal 
guna lebih memantapkan tujuan organisasi, kerangka penugasan 
dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 
muncul.

4) Gaya Komunikasi Dinamis

Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan 
agresif, karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan 
pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Komuniksi jenis ini 
sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang 
membawa para wiraniaga. Tujuan utama gaya komunikasi yang 
agresif ini adalah merangsang pekerja/pegawai untuk bekerja 
dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup 
efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang 
bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa pegawai atau 
bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi 
masalah yang kritis tersebut.

5) Gaya Komunikasi Relinguishing

Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk 
menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada 
keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan 
mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol 
orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif 
ketika pengirim pesan atau sender sedang bekerja sama dengan 
orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti 
serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau 
pekerjaan yang dibebankannya.
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Komunikasi dalam organisasi menjadi hal penting untuk 
menciptakan kesamaan pemahaman atas informasi yang 
disampaikan satu sama lain. Komunikasi dapat menciptakan 
kepuasan bagi orang-orang yang melakukannya, seperti yang 
diungkapkan Dale Carnegie (2000) bahwa kepuasan bisnis, 
sosial, dan pribadi tergantung pada kemampuan seseorang 
berkomunikasi dengan jelas pada orang lain, apa pekerjaannya, 
apa yang diinginkannya, dan apa yang dipercayainya. 

Komunikasi organisasi menurut Pace & Faules (2013) 
adalah pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-
unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi 
tertentu. Komunikasi merupakan proses dalam pengaturan 
organisasi untuk memelihara agar manajemen dan para pegawai 
tetap mengetahui hal-hal yang relevan (Mckenna & Beech, 2000).

5. Dimensi Organisasi

Agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik, pertukaran ide 
antara pimpinan dan pegawai dalam suatu perusahaan harus terjadi 
komunikasi horizontal dan vertikal. Dalam hubungan tersebut 
dikenal empat macam dimensi komunikasi organisasi, yaitu :

1) Downward Comunication

Komunikasi ini terjadi ketika pimpinan mengirimkan pesan 
kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah 
ini untuk memberikan instruksi kerja, memberi penjelasan 
mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, menyampaikan 
informasi mengenai peraturan perusahaan, memberi motivasi 
kepada pegawai untuk bekerja lebih baik. Informasi ini bisa 
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disampaikan kepada bawahan dengan beberapa cara. Cara yang 
sering dipakai berupa tulisan, secara lisan atau tulisan yang 
diikuti dengan lisan.

2) Upward Comunication

Komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada 
atasannya. Komunikasi dari bawah ke atas ini berfungsi untuk 
menyampaikan informai tentang pekerjaan yang sudah dilakukan. 
Bisa juga menyampaikan informasi tentang permasalahan yang 
terjadi tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Selain itu bisa 
juga bawahan ingin memberikan saran perbaikan atau bahkan 
keluhan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya.

Komunikasi ke atas seringkali menjadi masalah dalam 
perusahaan. Hal itu disebabkan karena kurangnya penghargaan 
bagi komunikasi ke atas yang dilakukan oleh bawahan dan 
adanya perasaan bahwa atasan sulit dihubungi dan tidak tanggap 
pada apa yang disampaikan oleh bawahan. 

3) Horizontal Comunication

Komunikasi yang berlangsung di antara rekan sejawat yang 
setara posisinya. Arus komunikasi horisontal ini berfungsi untuk 
memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, 
saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik dan membina 
hubungan melalui kegiatan bersama

4) Interline Comunication

Komunikasi ini untuk berbagi informasi melewati batas-batas 
fungsional. Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi 
lintas-saluran ini karena biasanya tanggung jawab mereka 
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berhubungan dengan jabatan fungsional. Karena terdapat 
banyak komunikasi lintas-saluran yang dilakukan spesialis staf 
dan orang-orang lainnya yang perlu berhubungan dalam rantai-
rantai perintah lain, diperlukan kebijakan organisasi untuk 
membimbing komunikasi lintas-saluran.

Dua kondisi yang harus dipenuhi dalam menggunakan 
komunikasi lintas-saluran adalah setiap pegawai yang ingin 
berkomunikasi melintas saluran harus meminta izin terlebih 
dahulu dari atasannya langsung dan setiap pegawai yang terlibat 
dalam komunikasi lintas-saluran harus memberitahukan hasil 
komunikasinya kepada atasannya

6. Pengaruh Komunikasi terhadap Perilaku Organisasi.

Sebagai komunikator, seorang pemimpin organisasi, manajer, 
atau administrator harus memilih salah satu berbagai metode dan 
teknik komunikasi yang disesuaikan dengan situasi pada waktu 
komunikasi dilancarkan. Sebagai komunikator, seorang manajer 
harus menyesuaikan penyampaian pesannya kepada peranannya yang 
sedang dilakukannya. Dalam hubungan ini, Henry Mintzberg seorang 
profesor manajemen pada McGill University di Montreal-Kanada, 
menyatakan wewenang formal seorang manajer menyebabkan 
timbulnya tiga peranan: peranan antarpersona; peranan informasi; 
dan peranan memutuskan. 

a) Peranan antarpersona seorang manajer meliputi tiga hal:

1) Peranan tokoh. Kedudukan sebagai kepala suatu unit 
organisasi, membuat seorang manajer melakuan tugas yang 
bersifat keupacaraan. Karena ia merupakan seorang tokoh, 
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maka selain memimpim berbagai upacara di kantornya, ia juga 
diundang oleh pihak luar untuk menghadiri berbagai upacara. 
Dalam peranan ini seorang manajer berkesempatan untuk 
memberikan penerangan, penjelasan, imbauan, ajakan, dll.

2) Peranan pemimpin. Sebagai pemimpin, seorang manajer 
bertanggung jawab atas lancar-tidaknya pekerjaan yang 
dilakukan bawahannya. Beberapa kegiatan bersangkutan 
langsung dengan kepemimpinannya pada semua tahap 
manajemen: penentuan kebijaksanaan, perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian. 
Ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak langsung berkaitan 
dengan kepemimpinannya, antara lain memotivasi 
para karyawan agar giat bekerja. Untuk melaksanakan 
kepemimpinannya secara efektif, maka ia harus mampu 
melaksanakan komunikasi secara efektif. Dalam konteks 
kepemimpinan, seorang manajer berkomunikasi efektif bila ia 
mampu membuat para karyawan melakukan kegiatan tertentu 
dengan kesadaran, kegairahan, dan kegembiraan. Dengan 
suasana kerja seperti itu akan dapat diharapkan hasil yang 
memuaskan.

3) Peranan penghubung. Dalam peranan sebaga penghubung, 
seorang manajer melakukan komunikasi dengan orang-orang 
di luar jalur komando vertikal, baik secara formal maupun 
secara tidak formal.

b) Peranan informasi. 

Dalam organisasinya, seorang manajer berfungsi sebagai 
pusat informasi. Ia mengembangkan pusat informasi bagi 



90 Evaluasi Kinerja Pegawai Tinjauan Aspek Kompensasi, Komunikasi Dan Jenjang Karier

BAB 5  |  MENGENAL KOMUNIKASI ORGANISASI

kepentingan organisasinya. Peranan informasional meliputi 
peranan-peranan sebagai berikut:

1) Peranan monitor. Dalam melakukan peranannya sebagai 
monitor, manajer memandang lingkungan sebagai sumber 
informasi. Ia mengajukan berbagai ertanyaan kepada 
rekan-rekannya atau kepada bawahannya, dan ia menerima 
informasi pula dari mereka tanpa diminta berkat kontak 
pribadinya yang selalu dibinanya.

2) Peranan penyebar. Dalam peranannya sebagai penyebar 
ia menerima dan menghimpun informasi dari luar yang 
penting artinya dan bermanfaat bagi organisasi, untuk 
kemuian disebarkan kepada bawahannya

3) Peranan juru bicara. Peranan ini memiliki kesamaan dengan 
peranan penghubung, yakni dalam hal mengkomunikasikan 
informasi kepada khalayak luar. Perbedaannya ialah dalam 
hal caranya: jika dalam peranannya sebagai penghubung 
ia menyampaikan informasi secara antarpribadi dan 
tidak selalu resmi, namun dalam perananya sebagai juru 
bicara tidak selamanya secara kontak pribadi, tetapi selalu 
resmi. Dalam peranannya sebagai juru bicara itu ia juga 
harus mengkomunikasikan informasi kepada orang-orang 
yang berpengaruh yang melakukan pengawasan terhadap 
organisasinya. Kepada khalayak di luar organisasinya ia 
memberikan informasi dalam rangka pengembangan 
organisasinya. Ia meyakinkan khalayak bahwa organisasi 
yang dipimpinnya telah melakukan tanggung jawab sosial 
sebagaimana mestinya. Ia meyakinkan pula para pejabat 
pemerintah bahwa organisasinya berjalan sesuai dengan 
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peratruran sebagaimana harusnya.

c) Peranan memutuskan. 

Seorang manajer memegang peranan yang sangat penting dalam 
sistem pengambilan keputusan dalam organisasinya. Ada empat 
peranan yang dicakup pada peranan ini:

1) Peranan wiraswasta. Seorang manajer berusaha memajukan 
organisasinya dan mengadakan penyesuaian terhadap 
perubahan kondisi lingkungannya. Ia senantiasa memandang 
ke depan untuk mendapatkan gagasan baru. Jika sebuah 
gagasan muncul, maka ia mengambil prakarsa untuk 
mengembangkan sebuah proyek yang iawasinya sendiri atau 
didelegasikannya kepad bawahannya.

2) Peranan pengendali gangguan. Seorang manajer berusaha 
sebaik mungkin menanggapi setiap tekanan yang menimpa 
organisasi, seperti buruh mogok, para pelanggan menghilang, 
dsb.

3) Peranan penentu sumber. Seorang manajer bertanggung jawab 
untuk memutuskan pekerjaan apa yang harus dilakukan, 
siapa yang akan melaksanakan, dan bagaimana pembagian 
pekerjaan dilangsungkan. Manajer juga mempunyai 
kewenangan mengenai pengambilan keputusan penting 
sebelum implementasi dijalankan. Dengan kewenangan itu, 
manajer dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang 
berkaitan semuanya berjalan melalui pemikran tunggal.

4) Peranan perunding. Manajer melakukan peranan perunding 
bukan saja mengenai hal-hal yang resmi dan langsung 
berhubungan dengan organisasi, melainkan juga tentang hal-
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hal yang tidak resmi dan tidak langsung berkaitan dengan 
kekaryaan. Bagi manajer, perundingan merupakan gaya 
hidup karena hanya ialah yang mempunyai wewenang untuk 
menanggapi sumber-sumber organisasional pada waktu 
yang tepat, dan hanya ialah yang merupakan pusat jaringan 
informasi yang sangat diperlukan bagi perundingan yang 
penting.

7. Dimensi-Dimensi Komunikasi dalam Kehidupan 
Organisasi

1) Komunikasi internal.

Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian 
pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi 
untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara 
pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dsb. 
Proses komunikasi internal ini bisa berujud komunikasi 
antarpribadi ataupun komunikasi kelompok. Juga komunikasi 
bisa merupakan proses komunikasi primer maupun sekunder 
(menggunakan media nirmassa). Komunikasi internal ini 
lazim dibedakan menjadi dua, yaitu:

•	 Komunikasi vertikal, 

yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke 
atas. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari 
bawahan kepada pimpinan. Dalam komunikasi vertikal, 
pimpinan memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-
petunjuk, informasi-informasi, dll kepada bawahannya. 
Sedangkan bawahan memberikan laporan-laporan, saran-
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saran, pengaduan-pengaduan, dsb. kepada pimpinan.

•	 Komunikasi horizontal atau lateral, 

yaitu komunikasi antara sesama seperti dari karyawan 
kepada karyawan, manajer kepada manajer. Pesan dalam 
komunikasi ini bisa mengalir di bagian yang sama di dalam 
organisasi atau mengalir antarbagian. Komunikasi lateral 
ini memperlancar pertukaran pengetahuan, pengalaman, 
metode, dan masalah. Hal ini membantu organisasi untuk 
menghindari beberapa masalah dan memecahkan yang 
lainnya, serta membangun semangat kerja dan kepuasan 
kerja.

2) Komunikasi eksternal.

Komunikasi eksternal organisasi adalah komunikasi antara 
pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada 
organisasi besar, komunikasi ini lebih banyak dilakukan oleh 
kepala hubungan masyarakat dari pada pimpinan sendiri. Yang 
dilakukan sendiri oleh pimpinan hanyalah terbatas pada hal-
hal yang ianggap sangat penting saja. Komunikasi eksternal 
terdiri dari jalur secara timbal balik:

•	 Komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Komunikasi 
ini dilaksanakan umumnya bersifat informatif, yang 
dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa 
memiliki keterlibatan, setidaknya ada hubungan batin. 
Komunikasi ini dapat melalui berbagai bentuk, seperti: 
majalah organisasi; press release; artikel surat kabar atau 
majalah; pidato radio; film dokumenter; brosur; leaflet; 
poster; konferensi pers.
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•	 Komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi 
dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik 
sebagai efek dari kegiatan dan komunikasi yang dilakukan 
oleh organisasi.
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B AB 6

IKLIM KOMUNIKASI 
ORGANISASI

1. Iklim Komunikasi

Iklim Komunikasi Organisasi merupakan salah satu hal yang 
memegang peranan penting di dalam kehidupan suatu organisasi. 
Kepuasan komunikasi organisasi juga merupakan salah satu hal yang 
harus menjadi perhatian utama pihak organisasi, karena kepuasan 
komunikasi organisasi mempengaruhi perilaku orang-orang yang 
berada di dalam organisasi tersebut. sehingga nantinya organisasi 
dapat mengambil tindakan yang paling tepat untuk mengembangkan 
organisasi.

Iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi-persepsi atas 
unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap 
komunikasi. Suatu iklim komunikasi berkembang dalam konteks 
organisasi. Redding (1972) mengatakan bahwa iklim komunikasi 
organisasi jauh lebih penting dari pada keterampilan atau teknik-
teknik semata-mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif.
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Pace and Faules mengatakan iklim komunikasi organisasi terdiri 
dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh 
unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. (Pace dan Faules, 2002).

Dennis mendefinisikan iklim komunikasi organisasi sebagai 
kualitas pengalaman yang bersifat objektif mengenai lingkungan 
internal organisasi, yang mencakup persepsi anggota organisasi 
terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di 
dalam organisasi. (Soemirat, Ardianto, Suminar,1999)

Hillreiger dan Slocum mengatakan Iklim Komunikasi 
Organisasi adalah suatu set atribut organisasi, yang menyebabkan 
bagaimana berjalannya subsistem organisasi terhadap anggota dan 
lingkungannya. (Soemirat, Ardianto, Suminar,1999).

Iklim komunikasi organisasi Terdiri dari persepsi-persepsi, 
suatu evaluasi makro mengenai peristiwa komunikasi, perilaku 
manusia, respons pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-
harapan, konflik antar persona dan kesempatan bagi pertumbuhan 
dlm organisasi tersebut.

Iklim komunikasi penting karena mengaitkan konteks 
organisasi dengan konsep-konsep, perasaan-perasaan dan harapan-
harapan anggota organisasi dan membantu menjelaskan perilaku 
anggota organisasi.

Iklim komunikasi memberi pedoman bagi keputusan dan 
perilaku individu. Keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota 
organisasi. Untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif, 
mengikatkan diri mereka dengan organisasi. Iklim komunikasi dapat 
menjadi salah satu pengaruh yang paling penting dalam produktivitas 
organisasi, karena iklim mempengaruhi usaha anggota organisasi.
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Iklim komunikasi mempengaruhi cara hidup kita: kepada siapa 
kita bicara,siapa yang kita sukai, bagaimana perkembangan kita, apa 
yang ingin kita capai Iklim komunikasi yang penuh rasa persaudaraan 
mendorong para anggota organisasi untuk berkomunikasi sercara 
terbuka, rileks, ramah dengan anggota yang lain. Sedangkan 
iklim komunikasi yang negatif menjadikan anggota tidak berani 
berkomunikasi secara terbuka dan penuh rasa persaudaraan. (Arni, 
2004)

Iklim komunikasi Organisasi merupakan fungsi kegiatan yang 
:menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut 
mempercayai mereka dan memberi kebebasan dalam mengambil 
resiko.  mendorong mereka dan memberi mereka tanggung jawab 
dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Untuk menyediakan 
informasi yang terbuka dan cukup tentang organisasi. mendengarkan 
dengan penuh perhatian serta memperoleh info yang dapat dipercayai 
dan terus terang dari anggota organisasi.

Wayne Pace dan Brent Peterson Mengembangkan enam faktor 
besar yang mempengaruhi iklim komunikasi organisasi. Keenam 
faktor itu sbb:

•	 Kepercayaan : personel di semua tingkatan harus berusaha keras 
untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yg 
didalamnya kepercayaan.

•	 Pembuatan keputusan bersama : para pegawai di semua tingkat 
harus diajak berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua 
masalah dalam semua kebijakan organisasi.

•	 Kejujuran : suasana yang diliputi kejujuran dan keterusterangan 
harus mewarnai hub-hub dalam organisasi.
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•	 Keterbukaan dalam komunikasi ke bawah: kemudahan 
memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan 
tugas mereka itu.

•	 Mendengarkan (listening dalam komunikasi) dalam komunikasi 
ke atas: personel harus mendengarkan saran-saran atau laporan-
laporan secara berkesinambungan dan pikiran terbuka.

•	 Perhatian pada tujuan –tujuan berkinerja tinggi : personel di 
semua tingkatan dalam organisasi harus menunjukkan suatu 
komitmen terhadap tujuan berkinerja tinggi-produktivitas tinggi.

2. Pentingnya Iklim Komunikasi Organisasi

Iklim komunikasi berbeda dengan iklim organisasi dalam 
arti iklim komunikasi meliputi persepsi-persepsi mengenai pesan 
dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam 
organisasi Iklim komunikasi sebuah organisasi mempengaruhi cara 
hidup kita. Iklim komunikasi organisasi jauh lebih penting daripada 
keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-mata dalam 
menciptakan suatu organisasi yang efektif.

Poole menyatakan bahwa iklim muncul dari dan didukung oleh 
praktik-praktik organisasi, yang melipui iklim komunikasi, penting 
karena menjembatani praktik-praktik pengelolaan sumber daya 
manusia dengan produktivitas. Mereka menerangkan bahwa “bila 
sebuah organisasi melaksanakan suatu rencana insentif keuangan 
baru atau berperan serta dalam pembuatan keputusan, mungkin 
muncul suatu perubahan dalam iklim organisasi. Perubahan iklim ini 
mungkin, pada gilirannya, mempengaruhi kinerja dan produktivitas. 
Bahwa iklim organisasi merupakan suatu citra makro, abstrak dan 
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gabungan dari suatu fenomena global yang disebut komunikasi 
organisasi]

Iklim komunikasi di dalam sebuah organisasi itu penting 
karena secara tidak langsung iklim komunikasi organisasi dapat 
mempengaruhi cara hidup orang-orang di dalam sebuah organisasi. 
Kepada siapa orang-orang berbicara, siapa saja yang disukai, 
bagaimana perasaan masing-masing orang, bagaimana kegiatan kerja 
berlangsung dan bagaimana perkembangan orang-orang di dalam 
organisasi. Di dalam buku komunikasi organisasi yang ditulis oleh 
Pace dan Faules menegaskan hal ini, dengan mengemukakan bahwa 
iklim komunikasi tertentu memberi pedoman bagi keputusan dan 
perilaku individu. 

Keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota organisasi 
untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif, untuk 
mengikatkan diri mereka dengan organisasi, untuk bersikap 
jujur dalam bekerja, untuk meraih kesempatan dalam organisasi 
secara bersemangat, untuk mendukung para rekan dan anggota 
organisasi lainnya, untuk melaksanakan tugas secara kreatif, dan 
untuk menawarkan gagasan-gagasan inovatif bagi penyempurnaan 
organisasi dan operasinya, semua ini dipengaruhi oleh iklim 
komunikasi. Iklim yang negatif dapat benar-benar merusak yang 
dibuat anggota organisasi mengenai bagaimana mereka akan bekerja 
dan berpartisipasi untuk organisasi.

Iklim komunikasi yang penuh rasa persaudaraan mendorong 
para anggota organisasi untuk berkomunikasi sercara terbuka, rileks, 
ramah dengan anggota yang lain. Sedangkan iklim komunikasi yang 
negatif menjadikan anggota tidak berani berkomunikasi secara 
terbuka dan penuh rasa persaudaraan.[10]  Jadi, iklim komunikasi 
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memainkan peranan sentral dalam mendorong anggota organisasi 
untuk mencurahkan usaha kepada pekerjaan mereka dalam 
organisasi.

Dari sini dapat dikatakan bahwa iklim komunikasi organisasi 
memiliki pengaruh yang cukup penting bagi motivasi kerja dan 
masa kerja pegawai dalam organisasi. Dari uraian di atas mengenai 
iklim komunikasi organisasi, kita dapat melihat pentingnya peran 
iklim komunikasi organisasi bagi kehidupan sebuah organisasi. Oleh 
karena itu iklim komunikasi organisasi merupakan hal penting yang 
tidak boleh diabaikan, tetapi harus diperhatikan oleh organisasi.

Redding (Goldhaber, 1986) mengemukakan lima dimensi 
penting dari iklim komunikasi tersebut.

1) “Supportiveness”, atau bawahan mengamati bahwa hubungan 
komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka 
membangun dan menjaga perasaan diri berharga dan penting.

2) Partisipasi membuat keputusan.

3) Kepercayan, dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia. 
Haney, menemukan bahwa makin tinggi kepercayaan cenderung 
motivasi kerja makin tinggi.

4) Keterbukaan dan keterusterangan.

5) Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan 
dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi]

3. Dimensi-dimensi Iklim Komunikasi

Adapun dimensi-dimensi iklim komunikasi organisasi menurut 
Pace dan Faules dalam bukunya Komunikasi Organisasi. Strategi 
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Meningkatkan Kinerja Perusahaan.

•	 Kepercayaan

•	 Pembuatan keputusan bersama

•	 Kejujuran

•	 Keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah

•	 Mendengarkan dalam komunikasi ke atas

•	 Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi

Toulson dan Smith, menerangkan dalam jurnalnya bahwa 
konsep iklim organisasi pertama kali dikemukakan oleh Litwin dan 
Stringer pada tahun 1968. Iklim organisasi oleh Litwin dan Stringer, 
dijabarkan atau diukur melalui lima dimensi, yaitu:

•	 Responsibility (tanggung jawab)

•	 Identity (identitas)

•	 Warmth (kehangatan)

•	 Support (dukungan)

•	 Conflict (konflik)

Pengertian dari masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai 
berikut:

•	 Tanggungjawab
Perasaan menjadi pimpinan bagi diri sendiri, tidak selalu harus 
mengecek ulang semua keputusan yang diambil, ketika  karyawan 
mendapat suatu pekerjaan, karyawan yang bersangkutan 
mengetahui bahwa itu adalah pekerjaannya. Tanggungjawab 
adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan fungsi yang 
ditugaskan dengan  sebaik-baiknya sesuai dengan pengarahan 
yang diterima atau tingkatan sejauh mana anggota organisasi 
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bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan.

•	 Identitas
Identitas (identity) adalah perasaaan memiliki (sense of 
belonging) terhadap perusahaan dan diterima dalam kelompok.

•	 Kehangatan
Kehangatan (warmth) adalah perasaan terhadap suasana 
kerja yang bersahabat  dan lebih ditekankan pada kondisi 
keramahan atau persahabatan dalam kelompok yang informal, 
serta hubungan yang baik antar rekan kerja, penekanan pada 
pengaruh persahabatan dan kelompok sosial yang informal.

•	 Dukungan
Dukungan (support) adalah hal-hal yang terkait dengan 
dukungan dan hubungan antar sesama rekan kerja yaitu 
perasaan saling menolong antara manajer dan karyawan, lebih 
ditekankan pada dukungan yang saling    membutuhkan antara 
atasan dan bawahan.

•	 Konflik
Konflik (conflict) merupakan situasi terjadi pertentangan atau 
perbedaan pendapat antara bawahan dengan pimpinan dan 
bawahan dengan bawahan. Ditekankan pada kondisi dimana 
manajer dan para pekerja mau mendengarkan pendapat yang 
berbeda. Kedua belah pihak bersedia menempatan masalah 
secara terbuka dan mencari solusinya daripada menghindarinya
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4. Analisis Iklim Komunikasi

Proses pengukuran iklim komunikasi oraganisasi meliputi 
penelitian atas persepsi anggota organisasi mengenai pengaruh 
komunikasi. Sebagai konsep yang berkaitan dengan persepsi, 
iklim komunikasi organisasi di ukur dengan meneliti reaksi-reaksi 
perseptual anggota organisasi atas sifat-sifat makro organisasi. 
Meskipun satuan-satuan  analisis adalah persepsi individu, persepsi 
keseluruhan memberi suatu deskripsi yang bermanfaat mengenai 
iklim komunikasi organisasi bila diukur adalah sifat-sifat makro 
organisasi

Iklim suatu organisasi di ungkapkan melalui isi pesan dan 
bentuk-bentuk simbolik yang dipergunakan dalam interaksi. 
Siakp-sikap kolektif di ungkapkan dalam pembedaharaan kata, 
kiasan-kiasan, kisah-kisah dan laporan-laporan. Setiap orang yang 
pernah bekerja di perusahaan yang sedang dalam keadaan kritis, 
pasti mengerti bahasa pesimisme, keputusasaan dan perjuangan. 
Hubungan sehari-hari memilki gambaran tentang bagaimana iklim 
diciptakan dan dipelihara.

Schrank (1978) menggambarkan percakapan informal sebagai 
penghilang kebosanan dan berpendaapt bahwa:  “ walaupun pekerjaan 
itu sendiri sangat penting bagi komunitas lingkungan kerja, hal 
yang paling di abaikan oleh orang-orang yag mengamati masalah-
masalah komunitas lingkungan kerja adalah sifat dasar hubungan 
antarmanusia. Kebiasaan-kebiasaan seperti mengucapkan salam, 
istirahat untuk minum kopi, makan siang, istirahat ntuk merokok, 
bercanda dan bercakap-cakap tentang banyak hal merupakan cara-
cara penting sebuah komunitas memelihara dirinya.”
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Ikim mempunyai implikasi yang menjangkau panjang, 
penelitian iklim meliputi lebih daripada sekadar menentukan apakah 
Perusahaan X merupakan tempat bekerja yang menyenangkan. 
Mayer (1981) melaporkan sebuah penelitian yang menunjukkan 
bagaimana bentuk-bentuk simbolik (cerita-cerita dan kiasan-kiasan) 
mepmertahankan ideologi, mengganti petunjuk organisasi, dan 
membantu membimbing reaksi-reaksi  anggota pada saat kritis.

Bila anggota organisasi berinteraksi dan menggunakan bentuk-
bentuk simbolik, bentuk-bentuk tersebut memberikan rasionalisasi 
atas tindakan organisasi. Mereka juga menunjukkan apa yang 
diharapkan dari iklim organisasi.

5. Iklim Organisasi

Stinger (Wirawan, 2007) mendefinisikan bahwa iklim organisasi 
sebagai koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya 
motivasi serta berfokus   pada persepsi-persepsi yang masuk akal 
atau dapat dinilai, sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap 
kinerja anggota organisasi.

Tagiuri dan Litwin mengatakan bahwa iklim organisasi 
merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara 
relatif terus berlangsung, dialami oleh anggota organisasi dan 
mempengaruhi perilaku mereka serta dapat dilukiskan dalam satu 
set karateristik atau sifat organisasi.

Luthans (Simamora, 2004) disebutkan bahwa iklim organisasi 
adalah lingkungan internal atau psikologi organisasi. Iklim organisasi 
mempengaruhi praktik dan kebijakan SDM yang diterima oleh 
anggota organisasi.
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Perlu diketahui bahwa setiap organisasi akan memiliki 
iklim organisasi yang berbeda. Keanekaragaman pekerjaan yang 
dirancang di dalam organisasi, atau sifat individu yang ada akan 
menggambarkan perbedaan tersebut. Semua organisasi tentu 
memiliki strategi dalam memanajemen SDM. Iklim organisasi yang 
terbuka memacu karyawan untuk mengutarakan kepentingan dan 
ketidakpuasan tanpa adanya rasa takut akan tindakan balasan dan 
perhatian. Ketidakpuasan seperti itu dapat ditangani dengan cara 
yang positif dan bijaksana. Iklim keterbukaan, bagaimanapun juga 
hanya tercipta jika semua anggota memiliki tingkat keyakinan yang 
tinggi dan mempercayai keadilan tindakan.

Iklim organisasi penting untuk diciptakan karena merupakan 
persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan 
dijadikan dasar bagi penentuan tingkah laku anggota selanjutnya. 
Iklim ditentukan oleh seberapa baik anggota diarahkan, dibangun dan 
dihargai oleh organisasi. Batasan pengertian iklim organisasi itu bisa 
dilihat dalam dimensi iklim organisasi. Steve Kelneer menyebutkan 
enam dimensi iklim organisasi sebagai berikut :

•	 Flexibility conformity.

Fleksibilitas dan comfomity merupakan kondisi organisasi 
yang untuk memberikan keleluasan bertindak bagi karyawan 
serta melakukan penyesuaian diri terhadap tugas-tugas yang 
diberikan. Hal ini berkaitan dengan aturan yang ditetapkan 
organisasi, kebijakan dan prosedur yang ada. Penerimaan 
terhadap ide-ide yang baru merupakan nilai pendukung di 
dalam mengembangkan iklim organisasi yang kondusif demi 
tercapainya tujuan organisasi.
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•	 Resposibility

Hal ini berkaitan dengan perasaan karyawan mengenai 
pelaksanaan tugas organisasi yang diemban dengan rasa 
tanggung jawab atas hasil yang dicapai, karena mereka terlibat di 
dalam proses yang sedang berjalan.

•	 Standards.

Perasaan karyawan tentang kondisi organisasi dimana 
manajemen memberikan perhatian kepada pelaksanaan tugas 
dengan baik, tujuan yang telah ditentukan serta toleransi 
terhadap kesalahan atau hal-hal yang kurang sesuai atau kurang 
baik.

•	 Reward.

Hal ini berkaitan dengan perasaan karyawan tentang penghargaan 
dan pengakuan atas pekerjaan yang baik.

•	 Clarity.

Terkait dengan perasaan pegawai bahwa mereka mengetahui 
apa yang diharapkan dari mereka berkaitan dengan pekerjaan, 
peranan dan tujuan organisasi.

•	 Tema Commitmen.

Berkaitan dengan perasaan karyawan mengenai perasaan bangga 
mereka memiliki organisasi dan kesediaan untuk berusaha lebih 
saat dibutuhkan.

1) Aspek-Aspek Iklim Organisasi

Stringer menyebutkan bahwa karakteristik atau dimensi 
iklim organisasi dapat mempengaruhi motivasi anggota 
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organisasi untuk berperilaku tertentu. Ia juga mengatakan enam 
dimensi yang diperlukan, yaitu:

•	 Struktur. 

Struktur merefleksikan perasaan bahwa karyawan diorganisasi 
dengan baik dan mempunyai definisi yang jelas mengenai peran 
dan tanggung jawab mereka. Meliputi posisi karyawan dalam 
perusahaan.

•	 Standar-standar

Mengukur perasaan tekanan untuk memperbaiki kinerja dan 
derajat kebanggaan yang dimiliki karyawan dalam melakukan 
pekerjaannya dengan baik. Meliputi kondisi kerja yang dialami 
karyawan dalam perusahaan.

•	 Tanggung jawab

Merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka menjadi 
“pimpinan diri sendiri” dan tidak pernah meminta pendapat 
mengenai keputusannya dari orang lain. Meliputi kemandirian 
dalam menyelesaikan pekerjaan.

•	 Pengakuan.

Perasaan karyawan diberi imbalan yang layak setelah 
menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Meliputi imbalan atau 
upah yang terima karyawan setelah menyelesaikan pekerjaan.

•	 Dukungan. 

Merefleksikan perasaan karyawan mengenai kepercayaan dan 
saling mendukung yang berlaku dikelompok kerja. Meliputi 
hubungan dengan rekan kerja yang lain.
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•	 Komitmen.

Merefleksikan perasaan kebanggaan dan komitmen sebagai 
anggota organisasi. Meliputi pemahaman karyawan mengenai 
tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Menurut model Pines, iklim kerja sebuah organisasi dapat 
diukur melalui empat dimensi sebagai berikut :

•	 Dimensi Psikologikal, 

yaitu meliputi variabel seperti beban kerja, kurang otonomi, 
kurang pemenuhan sendiri (self-fulfilment clershif), dan kurang 
inovasi.

•	 Dimensi Struktural, 

yaitu meliputi variabel seperti fisik, bunyi dan tingkat keserasian 
antara keperluan kerja dan struktur fisik.

•	 Dimensi Sosial, 

yaitu meliputi aspek interaksi dengan klien (dari segi kuantitas 
dan ciri-ciri permasalahannya), rekan sejawat (tingkat dukungan 
dan kerja sama), dan penyelia-penyelia (dukungan dan imbalan).

•	 Dimensi Birokratik, 

yaitu meliputi Undang-undang dan peraturan-peraturan konflik 
peranan dan kekaburan peranan.

2) Sifat Iklim Organisasi

Menurut Al-Shammri (1998), Slocum mengemukakan 4 
sifat iklim organisasi, antara lain :

a. iklim baik secara organisasi Individu maupun grup, secara 
keseluruhan bersifat psikologis dan persepsi, individu yaitu 
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persepsi yang diperoleh oleh seluruh anggota dari satuan unit 
sosial.

b. Semua iklim adalah abstrak, Orang-orang biasanya 
memanfaatkan informasi tentang barang lain dan berbagai 
kegiatan yang terjadi dalam organisasi tersebut untuk 
membentuk suatu rangkuman persepsi mengenai iklim. 
Setelah itu digabungkan hasil dari pengamatan mereka dan 
pengalaman pribadi orang-orang lain untuk dibuat peta 
kognitif dari orang tersebut.

c. Iklim bersifat abstrak dan perceptual, Maka mereka memiliki 
prinsip-prinsip yang sama dengan persepsi seperti konsep 
psikologis yang lainnya. Ketika prinsip ini digunakan dalam 
pengamatan lingkungan kerja maka sebuah deskripsi yang 
bersifat multidimensi akan dihasilkan.

d. Iklim itu sendiri Disadari lebih deskriptif daripada evaluatif, 
jadi peneliti lebih banyak menanyakan apa yang mereka lihat 
dalam lingkungan kerja mereka pada seseorang dibandingkan 
menanyakan kepada mereka untuk menyatakan apakah itu 
baik atau buruk.

3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Iklim Organisasi

Menurut Higgins (1994:477-478) ada empat prinsip faktor-
faktor yang mempengaruhi iklim, yaitu

a) Manajer/pimpinan

Pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan 
atau manajer mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, 
seperti aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-
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prosedur organisasi terutama masalah-masalah yang 
berhubungan dengan masalah personalia, distribusi 
imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk 
memotivasi, teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, 
interaksi antara manajemen dan kelompok, interaksi antar 
kelompok, perhatian pada permasalahan yang dimiliki 
karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan 
kepuasan dan kesejahteraan karyawan.

b) Tingkah laku karyawan

Tingkah laku karyawan mempengaruhi iklim melalui 
kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan 
tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan 
kebutuhan tersebut. Komunikasi karyawan memainkan 
bagian penting dalam membentuk iklim. Cara seseorang 
berkomunikasi menentukan tingkat sukses atau gagalnya 
hubungan antar manusia. Berdasarkan gaya normal seseorang 
dalam hidup atau mengatur sesuatu, dapat menambahnya 
menjadi iklim yang positif atau dapat juga menguranginya 
menjadi negatif.

c) Tingkah laku kelompok kerja

Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam 
hal hubungan persahabatan, suatu kebutuhan yang seringkali 
dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Kelompok-
kelompok berkembang dalam organisasi dengan dua cara, 
yaitu secara formal, utamanya pada kelompok kerja; dan 
informal, sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan 
minat.
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d) Faktor eksternal organisasi

Sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi iklim 
pada organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor 
utama yang mempengaruhi iklim. Contohnya dalam 
perekonomian dengan inflasi yang tinggi, organisasi berada 
dalam tekanan untuk memberikan peningkatan keuntungan 
sekurang-kurangnya sama dengan tingkat inflasi. Seandainya 
pemerintah telah menetapkan aturan tentang pemberian 
upah dan harga yang dapat membatasi peningkatan 
keuntungan, karyawan mungkin menjadi tidak senang dan 
bisa keluar untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan 
lain. Di lain pihak, ledakan ekonomi dapat mendorong 
penjualan dan memungkinkan setiap orang mendapatkan 
pekerjaan dan peningkatan keuntungan yang besar, sehingga 
hasilnya iklim menjadi lebih positif.

6. Pendekatan Iklim Organisasi

James dan Jones dalam Toulson dan Smith (1994) membagi 
iklim organisasi dalam tiga pendekatan, yaitu:

1) Multiple measurement – organizational approach.

Pendekatan ini memandang bahwa iklim organisasi 
adalah serangkaian karakteristik deskriptif dari organisasi yang 
mempunyai tiga sifat, yaitu: relatif tetap selama periode tertentu, 
berbeda antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, serta 
mempengaruhi perilaku orang yang berada dalam organisasi 
tersebut. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi adalah 
ukuran, struktur, kompleksitas sistem, gaya kepemimpinan, dan 
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arah tujuan organisasi.

2) Perseptual measurement – organizational attribute approach.

Pendekatan ini juga memandang iklim organisasi sebagai 
atribut organisasi, tetapi pendekatan ini lebih menekankan 
penggunaan pengukuran persepsi daripada pengukuran secara 
obyektif seperti ukuran dan struktur organisasi.

3) Perseptual measurement – individual approach.

Pendekatan ini memandang iklim sebagai serangkaian 
ringkasan atau persepsi global yang mencerminkan sebuah 
interaksi antara kejadian yang nyata dalam organisasi dan 
persepsi terhadap kejadian tersebut. Pendekatan ini menekankan 
pada atribut organisasi yang nyata ke sebuah ringkasan dari 
persepsi individu. Dengan pendekatan ini, variabel intervensi 
yang disebabkan oleh kejadian-kejadian baik yang dialami oleh 
individu maupun organisasi dapat mempengaruhi perilaku 
individu-individu tersebut. Oleh karena itu, iklim organisasi 
dapat berlaku sebagai variabel bebas maupun terikat.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Iklim Organisasi

Menurut Higgins (1994:477-478) ada empat prinsip faktor-
faktor yang mempengaruhi iklim, yaitu

1) Manajer/pimpinan

Pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan atau 
manajer mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-
aturan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi 
terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah 
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personalia, distribusi imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang 
digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik dan tindakan 
pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok, 
interaksi antar kelompok, perhatian pada permasalahan yang 
dimiliki karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan 
kepuasan dan kesejahteraan karyawan.

2) Tingkah laku karyawan

Tingkah laku karyawan mempengaruhi iklim melalui 
kepribadian mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-
tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan 
tersebut. Komunikasi karyawan memainkan bagian penting 
dalam membentuk iklim. Cara seseorang berkomunikasi 
menentukan tingkat sukses atau gagalnya hubungan antar 
manusia. Berdasarkan gaya normal seseorang dalam hidup atau 
mengatur sesuatu, dapat menambahnya menjadi iklim yang 
positif atau dapat juga menguranginya menjadi negatif.

3) Tingkah laku kelompok kerja

Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam 
hal hubungan persahabatan, suatu kebutuhan yang seringkali 
dipuaskan oleh kelompok dalam organisasi. Kelompok-kelompok 
berkembang dalam organisasi dengan dua cara, yaitu secara 
formal, utamanya pada kelompok kerja; dan informal, sebagai 
kelompok persahabatan atau kesamaan minat.

4) Faktor eksternal organisasi

Sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi iklim pada 
organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang 
mempengaruhi iklim. Contohnya dalam perekonomian dengan 
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inflasi yang tinggi, organisasi berada dalam tekanan untuk 
memberikan peningkatan keuntungan sekurang-kurangnya 
sama dengan tingkat inflasi. Seandainya pemerintah telah 
menetapkan aturan tentang pemberian upah dan harga yang 
dapat membatasi peningkatan keuntungan, karyawan mungkin 
menjadi tidak senang dan bisa keluar untuk mendapatkan 
pekerjaan pada perusahaan lain. Di lain pihak, ledakan ekonomi 
dapat mendorong penjualan dan memungkinkan setiap orang 
mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keuntungan yang 
besar, sehingga hasilnya iklim menjadi lebih positif.
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B AB 7

PERENCANAAN & 
PENGEMBANGAN

KARIR
1. Pengertian Perencanaan Karir (Career Planning)

Perencanaan Karir (career planning) terdiri atas dua suku kata, 
yaitu perencanaan dan karir. perencanaan didefinisikan sebagai proses 
penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada 
masa yang akan datang. sedangkan karir adalah semua pekerjaan 
yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan 
kelangsungan, keteraturan dan nilai bagi kehidupan seseorang.

Jadi perencanaan karir (career planning) adalah suatu proses 
dimana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-
langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Melalui perencanaan 
karir (career planning) setiap individu mengevaluasi kemampuan dan 
minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternative, 
menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas 
pengembangan praktis. Pada dasarnya perencanaan karir terdiri atas 



116 Evaluasi Kinerja Pegawai Tinjauan Aspek Kompensasi, Komunikasi Dan Jenjang Karier

BAB 7  |  PERENCANAAN & PENGEMBANGAN KARIR

2 (dua) elemen utama yaitu :

1) Perencanaan Karir Individual (Individual Career Planning)

Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang 
meliputi latihan diagnostic, dan prosedur untuk membantu 
individu tersebut menentukan “siapa saya” dari segi potensi dan 
kemampuannya. Perencanaan karir individual meliputi :

•	 Penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, 
tujuan, aspirasi, preferensi, kebutuhan, ataupunjangka 
karirnya (career anchor)

•	 Penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe 
kesempatan yang tersedia baik di dalam maupun di luar 
organisasi

•	 Penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri

•	 Pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta 
pengembangan strategi karir

•	 Perencanaan transisi karir.

2) Perencanaan Karir Organisasional (Organizational Career 
Planning)

Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan 
SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitikberatkan 
pada jenjang atau jalur karir (career path). Tujuan program 
perencanaan karir organisasional adalah :

•	 Pengembangan yang lebih efektif tenaga berbakat yang 
tersedia.

•	 Kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirikan 
jalur-jalur karir tradisional atau jalur karir yang baru.
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•	 Pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di 
dalam dan di antara divisi dan/atau lokasi geografis

•	 Kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan

•	 Peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training 
yang diberikan oleh perpindahan karir vertical dan horizontal

•	 Meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat 
menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan

•	 Suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan.

2. Tahapan Perjalanan Karir

Secara umum, tahapan perjalanan karir seseorang dapat 
dikelompokkan ke dalam 5 (lima) tahapan yang didasarkan pada 
usia, yaitu :

•	 pertumbuhan (<15 tahun)

•	 penjajakan (15-24 tahun)

•	 pemantapan (25-44 tahun)

•	 pemeliharaan (45-65 tahun)

•	 kemunduran (>66 tahun)

Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk 
menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut ini :

a) Menilai Diri Sendiri

Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya 
atau memahami diri sendiri. Mengenali peluang-peluang, 
kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, 
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konsekuensi-konsekuensi, keterampilan, bakat dan nilai 
berhubungan pada kesempatan karir.

b) Menetapkan Tujuan Karir

Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah 
mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, 
maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk.

c) Menyiapkan Rencana-Rencana

Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain 
kegiatan untuk mencapai tujuan karir.

d) Melaksanakan Rencana- Rencana

Untuk mengimplementasika satu rencana kebanyakan diperlukan 
iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen 
tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen 
untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir 
mereka.

Karir merupakan perkembangan para pegawai secara individual 
dalam suatu jenjang atau kepangkatan yang dapat dicapai selama 
masa kerjanya dalam suatu organisasi. Menurut Tan (2008) karir 
didefinisikan sebagai suatu proses perkembangan seorang individu 
dalam melalui pengalaman kerja dan jabatan-jabatan yang berbeda 
dalam satu atau beberapa organisasi.

Perusahaan yang memiliki jenjang karir yang baik tentunya 
akan bertumbuh karena hanya pegawai yang layak mendapatkan 
kesempatan menduduki posisi penting di perusahaan. Dengan 
demikian motivasi rekan – rekannya akan tumbuh karena mereka 
memiliki keyakinan akan kemajuan dan pertumbuhan mereka 
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yang terencana, sistematis dan objektif. Bagi perusahan itu sendiri 
gap antara pegawai senior pada posisi kritikal akan terpelihara 
kesinambungannya.

Menurut Sedarmayanti (2013) ada beberapa keuntungan 
perencanaan karir sebagai berikut:

1) Memadukan strategi dengan persyaratan penempatan internal 
staf.

2) Mengembangkan pegawai yang pantas dipromosikan

3) Mempermudah penempatan secara internasional

4) Membantu pegawai dengan berbagai kapasitas kerja

5) Menurunkan pergantian pegawai

6) Mengetahui potensi pegawai

7) Mendorong pertumbuhan kepribadian

8) Mengurangi kesempatan kerja di tempat lain

9) Memberi kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai

10) Membantu terwujudnya rencana kerja yang jelas.

Jenjang karir harus mempertimbangkan kebutuhan perusahaan 
dan pegawai, selain kondisi pasar dan perkembangan dunia industri. 
Prinsip dasar dari penerapan jenjang karir adalah fairness, transparan 
dan objektif. Jika tiga unsur tersebut dipenuhi maka motivasi pegawai 
untuk berprestasi akan tumbuh  sehingga mendorong pegawai 
mengembangkan diri ke posisi yang lebih tinggi.

Adapun jenjang sebuah karir adalah suatu perencanaan tentang 
kemungkinan-kemungkinan bagi seorang pegawai dan anggota suatu 
organisasi sebagai individu untuk meniti proses kenaikan pangkat 
dan jabatan sesuai persyaratan jabatan dan kemampuannya. Jenjang 
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karir tidak harus dikonsentrasikan hanya pada peluang kenaikan 
jabatan, jika memang pada lingkungan kerja saat ini peluang tersebut 
sangat terbatas. Dan menurut Tan (2008) menyatakan bahwa jenjang 
karir (Careeer Development) menyangkut suatu upaya formal yang 
terencana dan terorganisasi untuk mencapai suatu keseimbangan 
antara kebutuhan karir seorang individu dengan tuntutan pekerjaan 
(workforce requirements) dalam suatu organisasi. Dalam memenuhi 
kebutuhan fisiologisnya dalam hal ini kebutuhan akan pengembangan 
dan aktualisasi diri, pegawai juga memiliki keinginan untuk 
meningkatkan potensi dan mengembangkan kemampuan mereka 
dalam organisasi (Liu, 2004).

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenjang karir adalah perpindahan 
dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan 
tanggung jawab yang lebih tinggi. Jenjang karir dalam penelitian ini 
dapat diukur mengacu pada studi Paputungan (2013) dari :

•	 Perencanaan karir

•	 Pengembangan karir individu

•	 Pengembangan karir yang didukung oleh departemen 
individu

•	 Peran umpan balik terhadap kinerja
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3. Tujuan Program Perencanaan Karir

Tujuan perencanaan karir menurut Dillard (1985: 3) antara lain:

1) Memperoleh kesadaran dan pemahaman diri (acquiring self 
awareness).

Penilaian kekuatan dan kelemahan individu merupakan 
langkah penting dalam perencanaan karir. Salah satu penilaian 
memungkinkan individu untuk lebih memahami diri sendiri 
yang berhubungan dengan tujuan dan rencana karir. Hasil 
penilaian ini akan memungkinkan individu untuk realistis dalam 
mengevaluasi diri sendiri dan membantu atau menerapkan 
karir secara tepat. Pengetahuan untuk perencanaan karir dapat 
menghindari ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketidakbahagiaan 
melalui kesadaran diri yang akurat.

Dengan memahami diri sendiri, individu dapat mencapai 
kecerdasan kearah efisien dalam kehidupannya dan dapat mulai 
mengelola kesulitan yang mungkin terjadi dalam hidupnya. 
Akhirnya, dengan individu lebih memahami dan menerima diri 
sendiri, individu dapat membangun landasan dalam memahami 
dan menerima orang lain.

2) Mencapai kepuasan pribadi.

Mencapai kepuasan karir secara pribadi adalah salah satu 
tujuan dalam perencanaan karir. Individu menghabiskan sebagian 
besar kehidupannya dengan bekerja, individu harus memilih 
karir yang menghasilkan keuntungan tertinggi dalam kepuasan 
pribadi. Individu mungkin lebih suka dalam kegiatan karir yang 
mirip dengan minat individu atau yang memberikan perasaan 
emosional dan atau kesenangan fisik.
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Untuk memperoleh kepuasan dari pekerjaan, individu harus 
memahami persyaratan karir dan mengenali minat beserta 
keinginannya. Jika Individu biasanya menikmati hidup, individu 
mungkin akan puas dengan karirnya atau, lebih spesifik lagi 
jika individu puas dengan kejadian sehari-hari yang berurusan 
dengan pekerjaan positif. Ketika individu merasa puas dengan 
pekerjaan, individu akan cenderung untuk mengekspresikan 
sikap positif terhadap aspek-aspek lain dari kehidupannya.

Untuk mencapai kepuasan pribadi, individu mencari gaji 
atau bayaran yang lebih memadai dan hadiah yang berwujud. 
Faktor-faktor yang berkontribusi untuk kepuasan individu 
adalah kondisi bekerja, tantangan, dan hubungan interpersonal.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pekerja yang kurang 
terdidik, tidak terampil, dan lebih muda mengalami kepuasan 
kerja kurang dari pada pekerja profesional, pekerja teknik, pekerja 
kantor, dan pemilik bisnis yang independen.

3) Mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan 
penghasilan yang sesuai (preparing for adequate placement).

Individu yang akan mencari pekerjaan harus dirancang 
secara khusus. Selama perencanaan karir, individu mungkin ingin 
menghindari daerah-daerah yang memberikan peluang terbatas 
atau tidak sesuai dengan minatnya. Hal ini sama pentingnya untuk 
menginvestasikan waktu dan energi ini dengan karir individu 
mengidentifikasi tanpa melampaui batas kemampuan individu. 

Sepanjang perencanaan karir, fokus perhatian orang-orang 
adalah pada karir cocok yang paling untuk individu. Menilai aset 
dan kewajiban serta membandingkannya dengan persyaratan 
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untuk berbagai jenis karir. Pendekatan seperti ini akan membantu 
individu menemukan karir dan individu akan cukup  siap 
menerima karir tersebut.

4) Efisiensi usaha dan penggunaan waktu (efficiently using time and 
effort).

Tujuan lain perencanaan karir adalah untuk memungkinkan 
individu untuk secara sistematis memilih karir. Perencanaan 
sistematis akan membantu menghindari metode uji coba (trial-
and-error) dan membantu menghabiskan  lebih banyak waktu 
bekerja ke arah tujuan lain.

Individu dapat menggunakan waktu secara efisien untuk 
mempelajari diri sendiri dalam kaitannya dengan berbagai pilihan 
karir. Umumnya, orang-orang yang telah berpartisipasi dalam 
perencanaan karir lebih puas dengan karir mereka dan tetap 
aktif bekerja lebih lama daripada mereka yang tidak melakukan 
perencanaan karir.

4. Manfaat Perencanaan Karir

Dengan adanya perencanaan karir, maka perusahaan dapat :

1) Menurunkan tingkat perputaran karyawan (turnover), dimana 
perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir 
yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas 
pada perusahaan di mana mnereka bekerja, sehingga akan 
memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan.

2) Mendorong pertumbuhan, dimana perencanaan karir yang baik 
akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh 
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dan berkembang. Dengan demikian motivasi karyawan dapat 
terpelihara.

3) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya 
manusia di masa yang akan datang.

4) Memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih 
baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi.

5) Mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan, 
perencanaan karir membantu membangun penawaran internal 
atas talenta yang dapat dipromosikan untuk mempertemukan 
dengan lowongan yang disebabkan oleh masa pension, berhenti 
bekerja dan pengembangan.

6) Menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional, organisasi 
global menggunakan perencanaan karir untuk membantu 
mengidentifikasikan dan mempersiapkan penempatan di luar 
negeri.

7) Membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja, ketika 
mereka diberikan bantuan perencanaan karir, pekerja dengan 
latar belakang berbeda dapat belajar tentang harapan-harapan 
organisasi untuk pertumbuhan sendiri dan pengembangan.

8) Membuka jalan bagi karyawan yang potensial, perencanaan karir 
memberikan keberanian kepada karyawan untuk melangkah 
maju kemampuan potensial mereka karena mereka mempunyai 
tujuan karir yang spesifik, tidak hanya mempersiapkan pekerja 
untuk lowongan di masa depan.

9) Mengurangi kelebihan, perencanaan karir menyebabkan 
karyawan, manajer dan departemen sumber daya manusia 
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menjadi berhati-hati atas kualifikasi karyawan, mencegah 
manajer yang mau menang sendiri dari pembatasan sub-ordinate 
kunci.

10) Membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah 
disetujui, perencanaan karir dapat membantu anggota kelompok 
agar siap untuk jabatan-jabatan penting, persiapan ini akan 
membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang telah 
disetujui.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Karir

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencaan karir, 
di mana seseorang akan mengakui dan mau mempertimbangkan 
faktor-faktor tersebut saat mereka merencanakan karir, yaitu sebagai 
berikut :

1) Tahap Kehidupan Karir

Seseorang akan berubah secara terus menerus dan kemudian 
memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan 
dalam hidupnya.

2) Dasar Karir

Setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang dan 
pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain.

Ada lima perbedaan motif dasar karir yang menjelaskan jalan 
bagi orang-orang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya, 
di mana mereka menyebutnya sebagai jangkar karir (career 
anchors) yaitu antara lain:
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a) Kemampuan manajerial

Tujuan karir bagi manajer adalah untuk meningkatkan 
kualitas dari diri sendiri, analitis dan kemampuan emosional.

b) Kemampuan fungsional-teknis

Digunakan para teknisi yang akan melanjutkan pengembangan 
dari bakat teknisnya. Orang-orang tersebut tidak mencari 
kedudukan dalam manajerial.

c) Keamanan

Digunakan untuk kesadaran keamanan individu untuk 
memantapkan kesadaran karir mereka.

d) Kreativitas

Seseorang yang kreatif memiliki sedikit sikap seperti 
pengusaha. Mereka ingin menciptakan atau membangun 
sesuatu yang benar-benar milik mereka.

e) Otonomi dan kebebasan

Dasar karir ini digunakan untuk orang yang memiliki hasrat 
kebebasan agar bebas dari aturan-aturan organisasi. Mereka 
menilai otonomi dan ingin menjadi bos dari mereka sendiri 
dan bekerja pada langkah mereka sendiri.

6. Tipe Jalur Karir

Untuk mencapai tujuan karir selain harus melakukan 
perencanaan dan pengembangan karir juga perlu dibentuk jalur karir, 
di mana jalur karir biasanya memfokuskan pada mobilitas kedepan 
dalam jabatan khusus. Ada tiga tipe metode di dalam jalur karir, yaitu 
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sebagi berikut :

1) Jalur Karir Tradisional

Di mana kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus 
kedepan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. 
Asumsi dari tiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti 
persiapan untuk menuju tingkatan kerja yang lebih tinggi.

2) Jalur Karir Jaringan

Di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja 
yang vertical dan rentetan dari kesempatan-kesempatan 
horizontal. Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari 
pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke 
tingkat yang lebih tinggi.

3) Jalur Karir Dual

Jalur karir ini mengakui bahwa spesialis teknik dapat dan akan 
memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan 
tanpa berharap menjadi manajer.

7. Pengembangan Karir (Career Development)

Pengembangan karir (career development) meliputi aktivitas-
aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan 
jalur karir yang direncanakan. Beberapa prinsip pengembangan karir 
adalah sebagai berikut :

1) Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar 
terhadap pengembangan karir.

2) Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh 
permintaan pekerjaan yang spesifik
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3) Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum 
memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan

4) Waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi/
dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan 
pekerjaan individu yang rasional.

Implementasi perencanaan karir merupakan pengembangan 
karir. Untuk itu pengembangan karir  dapat didefinisikan sebagai 
semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan 
rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian dan 
perolehan kerja, serta pengalaman kerja.

Titik awal pengembangan karir dimulai dari diri karyawan 
sendiri, di mana setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan 
atau kemajuan karirnya. Setelah komitmen dimiliki, beberapa 
kegiatan pengembangan menguntungkan karyawan dan organisasi, 
departemen SDM melakukan pelatihan dan pengembangan bagi 
karyawan.

8. Tujuan Pengembangan Karir

Dalam hal ini ada banyak ahli mencoba mengemukakan 
tujuannya. Adapun salah seorang ahli bernama Andrew J. Dubrin 
juga mencoba menguraikannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Membantu Pencapaian Tujuan Pegawai dan Instansi

Tujuan yang pertama yakni seperlu membantu upaya pencapaian 
tujuan pegawai secara personal dan juga instansi. Adapun 
pengembangan karier sejatinya merupakan suatu hubungan 
timbal balik yang memberi manfaat bagi pegawai yang bekerja 
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dan instansi. Bila seorang pegawai mampu meningkatkan 
prestasi kerja sehingga mendapat jabatan lebih tinggi, maka hal 
tersebut menggambarkan bahwa tujuan pegawai dan instansi 
sama-sama telah tercapai.

2) Menggambarkan Hubungan Kesejahteraan

Hubungan kesejahteraan yang dimaksud di sini yakni 
kesejahteraan pegawai dalam instansi. Pengembangan karier 
direncanakan oleh pihak instansi sedemikian rupa. Dengan 
instansi berkenan meningkatkan kesejahteraannya sehingga 
diharapkan pegawai akan lebih loyal.

3) Menjembatani Pegawai Mengenali Kemampuan Sendiri

Tujuan berikutnya yakni untuk menjembatani pegawai agar 
dapat mengenali kemampuannya sendiri. Sehingga pegawai 
tersebut layak menduduki jabatan tertentu sesuai kemampuan 
yang dimiliki.

4) Memperkuat Ikatan Kerjasama Pegawai dan Instansi

Adanya pengembangan karier secara tidak langsung akan 
memperkuat hubungan. Demikian pula sikap pegawai dengan 
instansi tempatnya bekerja.

5) Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial

Pengembangan karir juga bertujuan menciptakan iklim kerja 
kondusif dan positif antara pegawai-pegawai. Sehingga akan 
meningkatkan tanggung jawab sosial sebagai bukti pegawai 
memiliki mental sehat.

6) Memperkuat Pelaksanaan Program-Program Instansi

Pengembangan yang direncanakan sekiranya juga dapat 
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membantu pelaksanaan setiap program yang telah ditetapkan 
oleh pihak instansi sebelumnya. Sehingga tujuan perusahaan 
bisa tercapai sesuai harapan.

7) Mengurangi Turnover dan Biaya Kepegawaian

Turnover atau pergantian karyawan karena mengundurkan diri 
dapat memberi dampak signifikan bagi keberlangsungan instansi. 
Adapun pengembangan karier ditujukan untuk menekan angka 
turnover menjadi serendah-rendahnya, sembari menjaga biaya 
kepegawaian lebih efektif.

8) Menghindari Risiko Kebosanan Profesi dan Manajerial

Tujuan berikutnya seperlu menghindari adanya rasa bosan 
profesi ataupun manajerial.

9) Menggiatkan Analisis Kepegawaian

Pengembangan karier yang digalakkan ditujukan pula untuk 
mengintegrasikan suatu perencanaan kepegawaian beserta 
perencanaan kerja.

10) Menggiatkan Pandangan Jangka Panjang

Pengembangan karier bertujuan pula untuk menggiatkan 
pandangan jangka panjang. Hal ini mengingat seorang pegawai 
tidak bisa serta merta mencapai suatu posisi begitu saja. 
Melainkan ada kualifikasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi 
agar bisa menjabat suatu jabatan tertentu.
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9. Unsur-Unsur Pengembangan Karir

Penyusunan suatu program pengembangan karir bagi tenaga 
kerja dalam suatu organisasi harus dilakukan dengan memperhatikan 
berbagai kemungkinan yang berusaha mencapai keseimbangan antara 
kepentingan individu tenaga kerja dan kepentingan masyarakat 
(dalam hal ini organisasi), sehingga pengembangan karir yang 
terjadi diharapkan mampu menghasilkan keuntungan bagi kedua 
belah pihak. Bagi individu tenaga kerja diharapkan pengembangan 
karir akan mampu memperbaiki kualitas kehidupannya dari masa 
ke masa. Sedangkan bagi organisasi keuntungan yang diharapkan 
adalah terjaminnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 
serta pemanfaatannya secara optimal untuk mewujudkan tujuan 
organisasi.

Dalam kaitan ini, Edwin B. Flippo menyebutkan adanya 3 (tiga) 
unsur yang harus diperhatikan dalam langkah penyusunan program 
pengembangan karir, seperti yang dikutip oleh Bambang Wahyudi 
(2002:163) yaitu :

1) Menaksir kebutuhan karir (Career need assessment) 

Karir bagi seseorang merupakan suatu unsur yang sangat 
penting dan bersifat sangat pribadi dalam kehidupannya. Dalam 
penyusunan program pengembangan karir, menaksir kebutuhan 
karir secara individual ini merupakan unsur pertama yang 
dikatakan lebih dahulu, karena justru unsur inilah sebenarnya 
yang akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sasaran 
utama dari program pengembangan karir, yaitu memelihara 
sumber daya manusia yang ada agar tetap memiliki kemauan 
kerja dalam organisasi dengan intensitas yang cukup tinggi.
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2) Kesempatan karir (Career opportunities) 

Setelah tenaga kerja didorong untuk menentukan kebutuhan 
karirnya, maka sudah sewajarnya apabila diikuti dengan 
tanggung jawab untuk menggambarkan kesempatan karir yang 
ada didalam organisasi yang bersangkutan. Dengan informasi 
tentang kesempatan karir yang ada dalam organisasi, maka 
setiap tenaga kerja dan calon tenaga kerja mengetahui dengan 
jelas berbagai kemungkinan jabatan yang dapat didudukinya.

3) Penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir (Need opportunity 
alignment) 

Apabila kedua unsur terdahulu, yaitu kebutuhan karir dari 
tenaga kerja dan kesempatan karir yang tersedia telah dapat 
ditetapkan, maka yang harus dilakukan adalah mengadakan 
penyesuaian diantara kedua kepentingan tersebut. Dalam 
pelaksanaannya, penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan 
bantuan program mutasi tenaga kerja atau program pelatihan 
dan pembangunan tenaga kerja.

10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan 
Karir

Kesuksesan proses pengembangan karir tidak hanya penting 
bagi organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, beberapa hal atau 
faktor yang sering kali amat berpengaruh terhadap pengembangan 
karir adalah :

•	 Hubungan Pegawai dan Organisasi

Dalam situasi ideal, pegawai organisasi berada dalam hubungan 
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yang saling menguntungkan. Dalam keadaan ideal ini, baik 
pegawai maupun organisasi dapat mencapai produktifitas kerja 
yang tinggi.

Namun, kadangkala keadaan ideal ini gagal dicapai. Adakalanya 
pegawai sudah bekerja baik, tetapi organisasi tidak mengimbangi 
prestasi pegawai tersebut dengan penghargaan sewajarnya. Maka, 
ketidakharmonisan hubungan antara pegawai dan organisasi ini 
cepat atau lambat akan mempengaruhi proses manajemen karir 
pegawai. Misalnya saja, proses perencanaan karir pegawai akan 
tersendat karena pegawai mungkin tidak diajak berpartisipasi 
dalam perencanaan karir tersebut. Proses pengembangan karir 
pun akan terhambat sebab organisasi mungkin tidak peduli 
dengan karir pegawai.

•	 Personalia Pegawai

Kadangkala, menajemen karir pegawai terganggu karena adanya 
pegawai yang mempunyai personalitas yang menyimpang (terlalu 
emosional, apatis, terlalu ambisius, curang, terlalu bebal, dan lain-
lain). Pegawai yang apatis, misalnya, akan sulit dibina karirnya 
sebab dirinya sendiri ternyata tidak perduli dengan karirnya 
sendiri. Begitu pula dengan pegawai yang cenderung terlalu 
ambisius dan curang. Pegawai ini mungkin akan memaksakan 
kehendaknya untuk mencapai tujuan karir yang terdapat dalam 
manajemen karir. Keadaan ini menjadi lebih runyam dan tidak 
dapat dikontrol bila pegawai bersangkutan merasa kuat karena 
alasan tertentu (punya koneksi dengan bos, mempunyai backing 
dari orang-orang tertentu, dan sebagainya).
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•	 Faktor Eksternal

Acapkali terjadi, semua aturan dalam manajemen karir di suatu 
organisasi menjadi kacau lantaran ada intervensi dari pihak luar. 
Seorang pegawai yang mempromosikan ke jabatan lebih tinggi, 
misalnya, mungkin akan terpaksa dibatalkan karena ada orang 
lain yang didrop dari luar organisasi. Terlepas dari masalah 
apakah kejadian demikian ini boleh atau tidak, etis atau tidak 
etis, kejadian semacam ini jelas mengacaukan menajemen karir 
yang telah dirancang oleh organisasi.

•	 Politicking Dalam Organisasi

Manajemen karir pegawai akan tersendat dan bahkan mati bila 
faktor lain seperti intrik-intrik, kasak-kasak, hubungan antar 
teman, nepotisme, feodalisme, dan sebagainya, lebih dominan 
mempengaruhi karir seseorang dari pada prestasi kerjanya. 
Dengan kata lain, bila kadar “politicking” dalam organisasi sudah 
demikian parah, maka manajemen karir hampir dipastikan akan 
mati dengan sendirinya. Perencanaan karir akan menjadi sekedar 
basa-basi. Dan organisasi akan dipimpin oleh orang-orang yang 
pintar dalam politicking tetapi rendah mutu profesionalitasnya.

•	 Sistem Penghargaan

Sistem manajemen (reward system) sangat mempengaruhi 
banyak hal, termasuk manajemen karir pegawai. Organisasi yang 
tidak mempunyai sistem penghargaan yang jelas (selain gaji dan 
insentif) akan cenderung memperlakukan pegawainya secara 
subyektif. Pegawai yang berprestasi baik dianggap sama dengan 
pegawai malas. Saat ini, mulai banyak organisasi yang membuat 
sistem penghargaan yang baik (misalnya dengan menggunakan 
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sistem “kredit poin”) dengan harapan setiap prestasi yang 
ditunjukkan pegawai dapat diberi “kredit poin” dalam jumlah 
tertentu.

•	 Jumlah Pegawai

Menurut pengalaman dan logika akal sehat, semakin banyak 
pegawai maka semakin ketat persaingan untuk menduduki suatu 
jabatan, dan semakin kecil kesempatan (kemungkinan) bagi 
seorang pegawai untuk meraih tujuan karir tertentu. Jumlah 
pegawai yang dimiliki sebuah organisasi sangat mempengaruhi 
manajemen karir yang ada. Jika jumlah pegawai sedikit, maka 
manajemen karir akan sederhana dan mudah dikelola. Jika 
jumlah pegawai banyak, maka manajemen karir menjadi rumit 
dan tidak mudah dikelola.

•	 Ukuran Organisasi

Ukuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlah 
jabatan yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk jumlah 
jenis pekerjaan, dan jumlah personel pegawai yang diperlukan 
untuk mengisi berbagai jabatan dan pekerjaan tersebut. biasanya, 
semakin besar organisasi, semakin kompleks urusan manajemen 
karir pegawai. Namun, kesempatan untuk promosi dan rotasi 
pegawai juga lebih banyak.

•	 Kultur Organisasi

Seperti sebuah sistem masyarakat, organisasi pun mempunyai 
kultur dan kebiasaan-kebiasaan. Ada organisasi yang cenderung 
berkultur professional, obyektif, raasional, dan demokratis. 
Ada juga organisasi yang cenderung feodalistik, rasional, dan 
demokratis. Ada juga organisasi yang cenderung menghargai 
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prestasi kerja (sistem merit). Ada pula organisasi yang lebih 
menghargai senioritas dari pada hal-hal lain. Karena itu, 
meskipun organisasi sudah memiliki sistem manajemen karir 
yang baik dan mapan secara tertulis, tetapi pelaksanaannya masih 
sangat tergantung pada kultur organisasi yang ada.

•	 Tipe Manajemen

Secara teoritis-normatif, semua manajemen sama saja di dunia ini. 
Tetapi dalam impelemntasinya, manajemen di suatu organisasi 
mungkin amat berlainan dari manajemen di organisasi lain. 
Ada manajemen yang cemderung kaku, otoriter, tersentralisir, 
tertutup, tidak demokratis. Ada juga manajemen yang cenderung 
fleksibel, partisipatif, terbuka, dan demokratis.

Jika manajemen cenderung kaku dan tertutup, maka keterlibatan 
pegawai dalam hal pembinaan karirnya sendiri juga cenderung 
minimal. Sebaliknya, jika manajemen cenderung terbuka, 
partisipatif, dan demokratis, maka keterlibatan pegawai dalam 
pembinaan karir mereka juga cenderung besar. Dengan kata lain, 
karir seorang pegawai tidak hanya tergantung pada faktor-faktor 
internal di dalam dirinya (seperti motivasi untuk bekerja keras 
dan kemauan untuk ingin maju), tetapi juga sangat tergantung 
pada faktor-faktor eksternal seperti manajemen. Banyak pegawai 
yang sebenarnya pekerja keras, cerdas, jujur, terpaksa tidak 
berhasil meniti karir dengan baik, hanya karena pegawai ini 
“terjebak” dalam sistem manajemen yang buruk.
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11. Perencanaan Karir Individual

Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang 
meliputi latihan dan prosedur untuk membantu individu tersebut 
menentukan “siapa saya” dari segi potensi dan kemampuannya.

1) Perencanaan karir individual meliputi :

•	 Penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, 
tujuan, aspirasi, preferensi, kebutuhan, ataupunjangka 
karirnya (career anchor)

•	 Penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe 
kesempatan yang tersedia baik di dalam maupun di luar 
organisasi

•	 Penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri

•	 Pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta 
pengembangan strategi karir

•	 Perencanaan transisi karir.

2) Pengembangan karir secara individual

Secara individual, setiap orang harus siap mengembangkan 
dirinya dalam rangka penelitian karirnya lebih lanjut. Ada enam 
kegiatan pengembangan karir secara individual, yaitu sebagai 
berikut :

•	 Prestasi kerja – Kegiatan paling penting untuk memajukan 
karir adalah prestasi kerja yang baik karena mendasari semua 
kegiatan lainnya. Kemajuan karir sangat bergantung pada 
prestasi kerja (performance).

•	 Exposure – Kemajuan karir juga ditentukan oleh exposure 
, yang berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang 
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memutuskan promosi, transfer dan kesempatan karir lainnya. 
Tanpa exposure , karyawan yang berprestasi baik mungkin 
tidak akan mendapatan kesempatan untuk mendapatkan 
kesempatan karirnya. Para manager mendapatkan exposure 
terutama melalui prestasi, laporan tertulis presentasi lisan, 
kerja panitia, pelayanan masyarakat, dan kerja mereka sendiri.

•	 Permintaan berhenti – Hal ini merupakan suatu cara untuk 
mencapai sasaran karir bila ada kesempatan karir ditempat 
lain. Dengan permintaan berhenti tersebut, yang bersangkutan 
berpindah tempat kerja. Berpindah-pindah tempat kerja bagi 
sementara manager profesional merupakan bagian strategi 
karir mereka.

•	 Kesetiaan pada organisasional –Kesetiaan pada organisasi 
turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. 
Kesetiaan organisasional yang rendah umumnya ditemui pada 
para sarjana baru, yang mempunyai harapan tinggi, tetapi 
sering kecewa dengan tempat tugas pertama mereka, dan para 
profesional yang kesetiaan pertamanya pada profesinya.

•	 Mentor dan Sponsor – Apabila para mentor atau pembimbing 
karir informal berhasil membimbing karir karyawan atau 
pengembangan karirnya lebih lanjut, para mentor tersebut 
dapat menjadi sponsor mereka. Seorang sponsor adalah 
orang-orang dalam organisasi yang dapat menciptakan 
kesempatan pengembangan karir bagi orang lain, sering kali 
sponsor karyawan adalah atasan mereka langsung.

•	 Kesempatan untuk berkembang –Hal ini terjadi bila karyawan 
meningkatkan kemampuan, misalnya program pelatihan, 
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pengambilan kursus atau penambahan gelar. Hal ini berguna 
bagi departemen personalia dalam pengembangan sumber 
daya manusia internal maupun bagi pencapaian karir 
karyawan.

3) Manajemen karir individual (Individual Career Management)

Kesuksesan psikologis merupakan tujuan tertinggi dari 
karir seseorang, yaitu perasaan bangga atas prestasi seseorang 
yang didapatkan ketika tujuan terpenting dalam kehidupannya 
tercapai. Hal ini bertolak belakang dengan keberhasilan vertikal 
yaitu meniti piramida korporat sebagaimana dalam kontrak karir 
yang lama.

Menurut Daniel B. Turbon, suksesnya karir diukur dengan 
salary dan promosi. Para peneliti beranggapan bahwa definisi dari 
kesuksesan karir juga meliputi persepsi orang tersebut tentang 
kesuksesan karir (karir yang sukses).

Promosi dan perubahan jabatan ( employment change) 
dapat menentukan siapa yang akan maju dan siapa yang tetap. 
Perubahan jabatan tidak hanya menyebabkan perbedaan 
pekerjaan dan reward, tetapi juga perbedaan lingkungan dan 
dengan siapa orang tersebut berinteraksi. Dengan demikian 
perubahan jabatan dapat menyebabkan perubahan kehidupan 
seseorang. Promosi awal adalah penting dalam membentuk 
karir organisasi. Berdasarkan survey pada beberapa CEO, 
promosi dalam perusahaan didasarkan pada social presentability, 
visibility, organizational domean atau political skill. Bukti-bukti 
tersebut mengindikasikan bahwa kecakapan manajemen dapat 
meningkatkan kesuksesan karir individu. (Kilduff dan Day, 1994).
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12. Manajemen Karir Organisasional 

Manajemen karir organisasional mencakup berbagai kebijakan 
dan tindakan organisasi untuk meningkatkan efektivitas karir dari 
pekerjaannya (Orpen, 1994). Definisi karir organisasi mengacu pada 
struktur karyawan dan praktek-praktek yang memberi panduan 
bagaimana merekrut, mengembangkan dan memberi tugas kepada 
karyawan (Gaetner, 1988).

1) Manajemen karir organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

•	 Sejauh mana perekrutan dibatasi hanya pada pekerjaan-
pekerjaan tingkat bawah.

•	 Sejauh mana promosi ke jabatan yang lebih tinggi berasal dari 
dalam.

•	 Sejauh mana penyelenggaraan training dan pengembangan 
karyawan di semua level.

•	 Sejauh mana komitmen perusahaan terhadap keselamatan 
karyawan.

Perusahaan yang berorientasi pada karir seperti ini akan 
memperlakukan karyawan sebagai sumberdaya yang berharga, yang 
harus dilatih, dikembangkan dan dipertahankan. Kunci penerapan 
karir adalah mobilitas dan kesempatan karir internal bagi para 
karyawan. Pola karir seperti ini dapat menjadi kaku dan menghambat 
strukturnya sesuai lingkungannya. Oleh karena itu, disain karir 
haruslah logis, linear, rasional dan terencana serta opurtunistik dan 
incremental. Selain harus logis, teratur dan bisa diprediksi, karir 
juga harus adaptif dan memberikan kemampuan organisasi untuk 
berubah dan memberi iklim yang memungkinkan tercapainya tujuan 
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organisasi.

2) Perencanaan karir organisasi (Organizational Career Planning)

Perencanaan karir organisasi mengintegrasikan kebutuhan SDM 
dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitikberatkan pada 
jenjang atau jalur karir (career path).

Tujuan program perencanaan karir organisasional adalah :

•	 Pengembangan yang lebih efektif tenaga berbakat yang 
tersedia.

•	 Kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirikan 
jalur-jalur karir tradisional atau jalur karir yang baru.

•	 Pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di 
dalam dan di antara divisi dan/atau lokasi geografis

•	 Kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan

•	 Peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training 
yang diberikan oleh perpindahan karir vertical dan horizontal

•	 Meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat 
menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan

•	 Suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan.

3) Pengembangan karir secara organisasi

Sebagian besar organisasi atau perusahaan mengarahkan program 
perencanaan karir untuk mencapai satu atau lebih tujuan berikut 
ini.

•	 Pengembangan tenaga berbakat yang tersedia secara lebih 
efektif
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•	 Kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan 
jalur-jalur karir tradisional atau karir yang baru.

•	 Pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di 
dalam dan diantara divisi dan atau lokasi geografis

•	 Peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training 
yang diberikan oleh perpindahan karir vertikal dan horizontal

•	 Peningkatan loyalitas dan motivasi karyawan menyebabkan 
merosotnya perputaran karyawan.

•	 Sebuah metode penentuan kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan
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B AB 8

RENCANA
KINERJA

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang 
yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu 
organisasi/perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya 
dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu 
dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.

Perencanaan Strategic (Strategic Plans) juga merupakan suatu 
proses pemilihan ujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, 
kebijaksanaan, program-programstrategi yang diperlukan untuk 
tujuan-tujuan tersebut.

Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik 
mengenai bagaimanauntuk mencapai ke arah masa depan yang 
akan diambil oleh entitas. Sedangkan perencanaan strategis adalah 
proses memutuskan program-program yang akandilaksanakan oleh 
organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akandialokasikan 
ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan.
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Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang 
dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-
program beberapa tahunyang akan datang.

Manajer memerlukan jenis perencanaan khusus yang disebut 
perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini akan digunakan 
untuk menentukan misi utama organisasi dan membagi-bagi sumber 
daya yang diperlukan untuk mencapainya. Ada 3 ( tiga ) alasan yang 
menunjukkan pentingnya Perencanaan Strategis :

1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam mana 
semua bentuk bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.

2) Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah 
pemahaman bentuk-bentuk perencaaan lainnya.

3) Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah 
pemahaman bentuk-bentuk perencaaan lainnya.

Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi 
perusahaan menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam 
memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat 
mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan 
keberhasilan organisasi atau perusahaan, hal ini disebabkan karena:

1) Perencanaan strategi merupakan tipe perencanaan yang 
terpenting

2) Melakukan perencanaan strategi berarti menetapkan misi 
organisasi secara jelas

3) Perencanaan strategi memungkinkan manajer mempersiapkan 
diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada 
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lingkungan organisasinya

Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan 
prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan 
perlu merancang variasinya sendiri sesuai kebutuhan,situasi 
dan kondisi setempat. Meskipun demikian, secara umum proses 
perencanaan strategis memuat unsur-unsur:

1) perumusan visi dan misi,

2) pengkajian lingkungan eksternal,

3) pengkajian lingkungan internal,

4) perumusan isu-isu strategis,

5) penyusunan strategi pengembangan (yang dapat ditambah 
dengan tujuan dan sasaran).

Proses perencanaan strategis tidak bersifat sekuensial penuh, 
tapi dapat dimulai dari salah satu dari langkah ke (1), (2), atau 
(3). Ketiga langkah tersebut saling mengisi. Setelah ketiga langkah 
pertama ini selesai, barulah dilakukan langkah ke (4), yang disusul 
dengan langkah ke (5). Setelah rencana strategis (renstra) selesai 
disusun, maka diimplementasikan dengan terlebih dahulu menyusun 
rencana-rencana kerja (aksi/tindakan)

2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana 
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah 
ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana 
kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh 
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indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda 
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen 
bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran 
yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja 
sasaran, dan rencana capaiannya.selain itu dimuat pula keterangan 
yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, 
kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. adapun 
komponen rencana kinerja meliputi:

1) Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran 
sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. selanjutnya 
diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 
yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat 
capaiannya (targetnya).

2) Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-
program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu 
sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada 
dokumen rencana strategi. selanjutnya perlu diidentifikasi dan 
ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada 
tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang 
telah ditetapkan.
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3) Kegiatan

kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang 
dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan 
program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber 
daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. 
dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja 
kegiatan dan rencana capaiannya.

4) Indikator kinerja kegiatan

indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah 
ditetapkan. indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan 
dikategorikan kedalam kelompok:

a) Masukan (inputs) 

adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka 
menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, 
dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

b) Keluaran (outputs) 

adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non 
fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan 
dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

c) Hasil (outcomes) 

adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran kegiatan pada jangka menengah.outcomes 
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat 
memenuhi dan harapan masyarakat.
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d) Manfaat (benefits) 

adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan 
langsung oleh masyarakat.dan dapat berupa tersedianya 
fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

e) Dampak (impact) 

adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan 
atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian 
kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak 
langsung dapat mengindikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian 
sasaran.dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan 
merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan 
konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran 
keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada 
perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran 
yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, 
indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesipik dan jelas , (2) 
dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran 
yang ingin dicapai,dan (4) tidak bias.

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan 
tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan 
mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan 
merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena 
tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, 
dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.
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Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil 
atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan 
atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat 
buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer 
tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga 
perusahaan/ instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan 
buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda 
– tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana 
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah 
ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana 
kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh 
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda 
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen 
bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Kinerja menurut Rivai & Basri (2004) dalam Riani (2011) 
adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 
di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau 
sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 
disepakati bersama.

Apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda 
(noun), maka pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja 
yang dapat dicapai oleh sesorang atau kelompok orang dalam suatu 
perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-
masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, 
tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan 
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etika.

Mutu kerja pegawai secara langsung mempengaruhi kinerja 
dari sebuah organisasi atau perusahaan. Ukuran-ukuran dari kinerja 
pegawai yang dikemukakan oleh Bernadin & Russell dalam Gomes 
(2001) dalam Riani (2011) adalah sebagai berikut:

a. Quantity of work
Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang 
ditentukan

b. Quality of work
Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 
kesesuaian dan kesiapannya

c. Job Knowledge
Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan

d. Creativeness
Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-
tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
timbul

e. Cooperation
Kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama 
anggota organisasi

f. Dependability
Kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan 
penyelesaian kerja

g. Initiative
Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 
memperbesar tanggung-jawabnya
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h. Personal Qualities
Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan 
dan integritas pribadi.

Kinerja pegawai dapat diukur melalui beberapa penilaian. 
Menurut Bernardin & Russel (2003) kinerja pegawai dapat diukur 
melalui indikator sebagai berikut:

a. Kualitas (Quality)

Kualitas merupakan tingkatan di mana proses atau hasil dari 
penyelesaian suatu kegiatan mendekati sempurna.

b. Kuantitas (Quantity)

Kuantitas merupakan produksi yang dihasilkan dapat 
ditunjukkan dalam satuan mata uang, jumlah unit, atau 
jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.

c. Ketepatan waktu (Timeliness)

Ketepatan waktu merupakan di mana kegiatan tersebut dapat 
diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai, pada 
permulaan waktu yang ditetapkan bersamaan koordinasi 
dengan hasil produk yang lain dan memaksimalkan waktu 
yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain.

d. Efektivitas biaya (Cost effectiveness) 

Efektivitas biaya merupakan tingkatan di mana sumber daya 
organisasi, seperti manusia, keuangan, teknologi, bahan 
baku dapat dimaksimalkan dalam arti untuk memperoleh 
keuntungan yang paling tinggi atau mengurangi kerugian 
yang timbul dari setiap unit atau contoh penggunaan dari 
suatu sumber daya yang ada.
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e. Hubungan antar perseorangan (interpersonal impact) 

Hubungan antar perseorangan merupakan tingkatan di mana 
seorang pegawai mampu untuk mengembangkan perasaan 
saling menghargai, niat baik dan kerjasama antara pegawai 
yang satu dengan pegawai yang lain dan juga pada bawahan

3. Pentingnya Peran Visi dan Misi

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu 
perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, 
secara umum bisa di katakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep 
perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang 
di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Adanya visi dan misi merupakan syarat wajib bagi sebuah 
perusahan atau organisasi. Setiap perusahaan memiliki visi dan 
misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh 
masing – masing perusahaan. Biasanya visi dan misi dibuat saat 
perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan 
menjadi landasan dasar bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu 
tak perlu ditanyakan lagi, bahwa peranan visi dan misi perusahaan 
sangatlah penting.

Istilah visi berasal dari kata vision yang berasal dari bahasa 
Inggris yang memiliki arti penglihatan. Bisa diartikan yang dimaksud 
visi adalah sebuah pandangan tentang tujuan jangka panjang 
perusahaan atau rencana yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. 
Visi biasanya berisi pernyataan yang singkat dan jelas, namun bisa 
mencakup semua tujuan dan cita – cita perusahaan.
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Sedangkan misi adalah kegiatan atau aktifitas yang 
mengarahkan perusahaan anda pada tujuan yang menjadi impian 
perusahaan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa misi adalah kegiatan 
atau aktivitas yang dilakukan untuk mendukung perusahaan hingga 
mencapai tujuannnya.

Tujuan penetapan visi perusahaan,yaitu:

•	 Mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan.

•	 Memiliki orientasi pada mas adepan perusahaan.

•	 Menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan 
lingkungan perusahaa

•	 Menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas

•	 Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi 
perusahaan

1) Syarat dan Kriteria Visi Perusahaan:

•	 Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan

•	 Dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh 
jajaran organisasi perusahaan

•	 Berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan 
perkembangan zaman

•	 Memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota 
organisasi perusahaan

•	 Terfokus pada permasalahnan instansi perusahaan agar dapat 
beroperasi

2) Cara Merumuskan Misi Perusahaan:

•	 Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan

•	 Menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya 
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yang ada, untuk memeungkinkan perusahaan melaksanakan 
kegiatannya lebih baik dan dengan seefesien mungkin

•	 Menentukan lingkungan yang sangat berguna untuk 
menentukan apakah misi organisasi perusahaan tidak 
bertentangan secara internal dan eksternal

3) Fungsi Misi:

•	 Memberikan arah usaha

•	 Memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil

•	 Objektif, target dan program perusahaan dirancang 
berdasarkan misi yang sudah dibentuk

•	 Membimbing aksi dalam berbagai tingkat

•	 Membantu mencegah karyawan agar tidak salah melangkah
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B AB 9

MANAJEMEN
KINERJA

1. Definisi Manajemen Kinerja

Kata Manajemen Kinerja merupakan penggabungan dari kata 
manajemen dan kinerja. Manajemen berasal dari kata to manage 
yang berarti mengatur. Menurut George R Terry dalam bukunya 
Principles of Management, Manajemen merupakan suatu proses yang 
menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pada 
kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan 
sumber daya/faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah 
ditetapkan lebih dahulu, secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut 
John R Schermerhorn Jr dalam bukunya Management, manajemen 
adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya 
yang dimiliki, baik manusiadan material untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa definisi manajemen yang diberikan oleh para 
ahli, dapat disimpulkan manajemen mencakup tiga aspek, yaitu:
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•	 Pertama : manajemen sebagai proses

•	 Kedua : adanya tujuan yang telah ditetapkan

•	 Ketiga : mencapai tujuan secara efektif dan efisien

Kata kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi 
kerjayang padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance, 
yang sering diindonesiakan menjadi kata performa. (Wirawan, 2009) 
Pengertian Kinerja menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: 
(Veithzal Rivai dan Ahmad Fawzi, 2005).

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk 
pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang 
diminta (Stolovitch and Keeps, 1992) Kinerja merupakan salah satu 
kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja (Griffin, 1987)

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. 
Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki 
derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 
ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan 
sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan 
dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blanchard, 1993)

Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam 
melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan 
yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donelly, Gibson and 
Ivancevich, 1994)

Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, 
baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan 
(Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1991)



157Evaluasi Kinerja Pegawai Tinjauan Aspek Kompensasi, Komunikasi Dan Jenjang Karier

BAB 9  |  MANAJEMEN KINERJA

Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan (Ability=A), 
motivasi (motivation=M) dan kesempatan (Opportunity=O) atau 
Kinerja = ƒ(A x M x O); artinya: kinerja merupakan fungsi dari 
kemampuan, motivasi dan kesempatan (Robbins,1996) 

Dengan demikian, kinerja adalah kesediaan seseorang 
atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan 
menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan 
hasil seperti yang diharapkan.

Dari kedua kata manajemen dan kinerja, jika digabungkan 
menjadi satu kata baru yaitu Manajemen Kinerja (Performance 
Management). Beberapa definisi diungkapkan oleh para ahli sebagai 
berikut: (Wibowo, 2007)

Manejemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan 
secara terus menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan 
langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun 
harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan 
dilakukan (Bacal, 1994).

Manajemen kinerja sebagai sarana untuk mendapatkan 
hasil yang lebih baik dari organisasi, tim dan individu dengan cara 
memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, 
standar, dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati 
(Armstrong, 2004).

Manajemen kinerja merupakan gaya manajemen yang dasarnya 
adalah komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang 
menyangkut penetapan tujuan, memberikan umpan balik baik dari 
manajer kepada karyawan maupun sebaliknya (Schwartz, 1999)

Manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendiring 
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yang berada di belakang semua keputusan organisasi, usaha kerja dan 
alokasi sumberdaya (Costello, 1994)

Dengan memperhatikan pendapat para ahli, maka dapat 
dirumuskan bahwa pada dasarnya manajemen kinerja merupakan 
gaya manajemen dalam mengelola sumberdaya yang berorientasi 
pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan 
berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan 
strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai 
tujuan organisasi.

2. Pentingnya Manajemen Kinerja

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. 
Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja/prestasi 
organsisasi dan menunjukkan kinerja organisasi. Hasil kerja 
organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas yang dijalankan. 
Aktivitas tersebut dapat berupa pengelolaan sumberdaya organisasi 
maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan organisasi.   Untuk menjamin agar   aktivitas tersebut dapat 
mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan upaya manajemen 
dalam pelaksanaan aktivitasnya.

Dengan demikian, hakikat manajemen kinerja adalah 
bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen kinerja bukannya memberi manfaat kepada 
organisasi saja tetapi juga kepada manajer dan individu. Bagi 
organisasi, manfaat manajemen kinerja adalah menyesuaikan 
tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki 
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kinerja , memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung 
nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, 
meningkatkan dasar ketrampilan, mengusahakan perbaikan dan 
pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan   
karier, membantu menahan pekerja terampil agar tidak pindah, 
mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, 
mendukung program perubahan budaya.

Bagi manajer, manfaat manajemen kinerja antara lain: 
mengupayakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, menawarkan 
peluang menggunakan waktu secara berkualitas, memperbaiki 
kinerja tim dan individual, mengusahakan penghargaan nonfinansial 
pada staf, membantu karyawan yang kinerjanya rendah, digunakan 
untuk mengembangkan individu, mendukung kepemimpinan, 
proses motivasi dan pengembangan tim, mengusahakan kerangka 
kerja untuk meninjau ulang kinerja dan tingkat kompensasi.

Bagi individu, manfaat manajemen kinerja antara lain dalam 
bentuk: memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung 
untuk tampil baik, membantu pengembangan kemampuan dan kinerja, 
peluang menggunakan waktu secara berkualitas, dasar objektivitas 
dan kejujuran untuk mengukur kinerja, dan memformulasi tujuan 
dan rencana perbaikan cara bekerja dikelola dan dijalankan.

Menurut Costello (1994) manajemen kinerja mendukung 
tujuan menyeluruh organisasi dengan mengaitkan pekerjaan dari 
setiap pekerja dan manajer pada misi keseluruhan dari unit kerjanya. 
Seberapa baik kita mengelola kinerja bawahan akan secara langsung 
mempengaruhi tidak saja   kinerja masing-masing pekerja secara 
individu dan unit kerjanya, tetapi juga kinerja seluruh organisasi.
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Apabila pekerja telah memahami tentang apa yang diharapkan 
dari mereka dan mendapat dukungan yang diperlukan untuk 
memberikan kontribusi pada organisasi secara efisien dan produktif, 
pemahaman akan tujuan , harga diri dan motivasinya akan meningkat. 
Dengan demikian, manajemen kinerja memerlukan kerja sama, 
saling pengertian dan komunikasi secara terbuka antara atasan dan 
bawahan.

3. Proses Manajemen Kinerja

1) Masukan
Manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang 

harus dikelola agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan 
organisasi. Masukan tersebut berupa: sumberdaya manusia 
(SDM), modal, material, peralatan dan teknologi serta metode 
dan mekanisme kerja.

Manajemen Kinerja memerlukan masukan berupa 
tersedianya kapabilitas SDM, baik sebaga perorangan maupun 
tim. Kapabilitas SDM diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, 
keterampilan dan kompetensi. SDM yang memiliki pengetahuan 
dan keterampilan diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
proses kinerja maupun hasil kerja. Sedangkan kompetensi 
diperlukan agar SDM mempunyai kemampuan yang   sesuai 
dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat memberikan 
kinerja terbaiknya.
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2) Proses
Manajemen kinerja diawali dengan perencanaan tentang 

bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang 
akan datang, dan menyusun   semua sumberdaya dan kegiatan 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan rencana 
dimonitoring dan diukur kemajuannya dalam mencapai tujuan. 
Penilaian dan peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi 
dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan bila 
terdapat deviasi terhadap rencana. Manajemen kinerja menjalin 
terjadinya saling menghargai kepentingan diantara pihak-pihak 
yang terlibat dalam proses kinerja. Prosedur dalam manajemen 
kinerja dijalankan secara jujur untuk membatasi   dampak 
meerugikan pada individu. Proses manajemen kinerja dijalankan 
secara transparan terutama terhadap orang yang terpengaruh 
oleh keputusan yang timbul dan orang mendapatkan kesempatan 
melalui dasar dibuatnya suatu keputusan.

3) Keluaran
Keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi, 

baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil kerja yang dicapai 
organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. 
Keluaran dapat lebih besar atau lebih rendah dari tujuan yang 
telah ditetapkan. Bila terdapat deviasi akan menjadi umpan balik 
dalam perencanaan tujuan yang akan datang dan impelementasi 
kinerja yang sudah dilakukan.

4) Manfaat
Selain memperhatikan keluaran, manajemen kinerja 

juga memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Dampak hasil 
kerja dapat bersifat positif bagi organisasi, misalnya karena 
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keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya berdampak 
meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatkan kinerja 
organisasi. Tetapi dampak keberhasilan sesorang dapat bersifat 
negatif, jika karena keberhasilannya ia menjadi sombong yang 
akan membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif.

4. Model Manajemen Kinerja

1) Model Deming

Manajemen kinerja Deming menggambarkan keseluruhan 
proses manajemen kinerja Hasil kegiatan monitoring dan review 
dapat menyimpulkan bahwa kemajuan telah dicapai sesuai 
dengan rencana. Tetapi jika terdapat deviasi antara rencana 
dengan kemajuan yang telah dicapai. Dalam keadaan demikian 
perlu dilakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja agar tujuan 
yang telah direncanakan dapat tercapai pada waktunya. Bila hal 
itu tidak memungkinkan, langkah yang dapat diambil adalah 
dengan melakukan penyesuaian kembali terhadap rencana dan 
tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Demikian seterusnya 
proses kinerja akan berulang kembali melalui tahapan-tahapan 
tersebut di atas. Model proses kinerja Deming dinamakan Siklus.

2) Model Torrington dan Hall

Torrington dan Hall menggambarkan proses manajemen 
kinerja dengan merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap 
kinerja atau hasil yang diharapkan dari suatu kinerja. Kemudia, 
ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk 
mencapai tujuan. Sementara pelaksanaan kinerja berlangsung 
dilakukan peninjauan kembali (review) dan penilaian kinerja. 
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Langkah selanjutnya melakukan pengelolaan terhadap standar 
kinerja. Strandar kinerja harus dijaga agar tujuan yang diharapkan 
dapat dicapai. 

3) Model Costello

Model Costello digambarkan dalam bentuk siklus Siklus 
dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan sehingga 
dapat dibuat suatu rencana dalam bentuk rencana kinerja 
dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja, diberikan 
coaching pada SDM dan dilakukan pengukuran kemajuan 
kinerja. Peninjauan kembali selalu dilakukan terhadap kemajuan 
pekerjaan dan bila diperlukan dilakukan perubahan rencana.   
Coaching dan review dilakukan secara berkala dan akhir tahun 
dilakukan penilaian kinerja tahunan dan dipergunakan untuk 
meninjau kembali pengembangan. Akhirnya, hasil penilaian 
tersebut digunakan untuk mempertimbangkan penggajian dan 
menjadi umpan balik untuk rencana tahun berikutnya.

4) Model Armstrong dan Baron

Proses manajemen kinerja dilihat sebagai suatu rangkaian 
aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai 
hasil yang diharapkan. Urutan manajemen kinerja oleh 
Armstrong dan Baron digambarkan sbb:

a) Misi Organisasi dan Tujuan Strategis; 

Merupakan titik awal proses manajemen kinerja. Misi dan 
tujuan strategis dijadikan acuan bagi tingkatan manajemen 
di bawahnya. Perumusan misi dan tujuan strategis organisasi 
ditujukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan 
selanjutnya harus sejalan dengan tujuan tersebut dan 
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diharapkan dapat memberikan kontribusi pada prestasi.

b) Rencana dan Tujuan Bisnis dan Departemen; 

Merupakan penjabaran dari misi organisasi dan tujuan 
strategis. Pada kasus tertentu rencana dan tujuan bisnis 
ditetapkan lebih dahualu, kemudian dijabarkan dan 
dibebankan pada departemen yang mendukungnya. 
Sebaliknya, dapat juga terjadi bahwa kemampuan departemen 
menjadi faktor pembatas dalam menentapkan rencana 
dan tujuan bisnis. Bila hal ini terjadi, tujuan departemen 
ditentukan lebih dahulu.

c) Kesepakatan Kinerja (Performance Contract/Kontrak Kinerja) 
dan Pengembangan; 

Merupakan kesepakatan yang dicapai antara individu 
dengan manajernya tentang sasaran dan akuntabilitasnya, 
biasanya dicapai pada rapat formal. Proses kesepakatan 
kinerja menjadi mudah jika kedua pihak menyiapkan 
pertemuan dengan mengkaji ulang progres terhadap sasaran 
yang disetujui. Kontrak kinerja merupakan dasar untuk 
mempertimbangkan rencana yang harus dibuat untuk 
memperbaiki kinerja. Kontrak kinerja juga menjadi dasar 
dalam melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan.

d) Rencana Kinerja dan Pengembangan; 

Merupakan eksplorasi bersama tentang apa yang perlu 
dilakukan dan diketahui individu untuk memperbaiki kinerja 
dan mengembangkan ketrampilan dan kompetensinya 
dan bagaimana manajer dapat memberikan dukungan dan 
bimbingan yang diperlukan.



165Evaluasi Kinerja Pegawai Tinjauan Aspek Kompensasi, Komunikasi Dan Jenjang Karier

BAB 9  |  MANAJEMEN KINERJA

e) Tindakan Kerja dan Pengembangan; 

Manajemen kinerja membantu orang untuk siap bertindak 
sehingga mereka dapat mencapai hasil seperti yang 
diharapkan.

f) Monitoring dan Umpan Balik berkelanjutan; 

Konsep terpenting dan sering berulang adalah proses 
mengelola dan mengembangkan standar kinerja. Dalama hal 
ini dibutuhkan sikap keterbukaan, kejujuran, bersifat positif 
dan terjadinya komunikasi dua arah antara supervisor dan 
pekerja sepanjang tahun.

g) Review Formal dan Umpan Balik; 

Dalam melakukan review, pimpinan memberi kesempatan 
kepada bawahan untuk memberi komentar tentang 
kepemimpinan. Review mencakup tentang: pencapaian 
sasaran, tingkat kompetensi yang dicapai, kontribusi 
terhadap nilai-nilai utama, pencapaian pelaksanaan rencana, 
pengembangan pribadi, pertimbangan tentang masa depan, 
perasaan dan aspirasi tentang pekerjaan, dan komentar 
terhadap dukungan manajer. Hasil review menjadi umpan 
balik bagi kontrak kinerja.

h) Penilaian Kinerja Menyeluruh; 

Penilaian dilakukan dengan melihat hasil atau prestasi kerja. 
Tingkatan penilaian dapat bervariasi tergantung pada jenis   
organisasi dan pekerjaan yang dilakukan.
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5. Kaidah-kaidah Manajemen Kinerja

Manajemen Kinerja yang baik untuk menuju organisasi 
berkinerja tinggi, harus mengikuti kaidah-kaidah berikut ini 
Terdapat suatu indikator kinerja (key performance indicator) yang 
terukur secara kuantitatif, serta jelas batas waktu untuk mencapainya. 
Tentu saja ukuran ini harus menjawab berbagai permasalahan yang 
dihadapi oleh organisasi tersebut. Jika pada organisasi bisnis atau 
komersial, maka indikator kinerjanya adalah berbagai aspek finansial 
seperti laba, pertumbuhan penjualan, lalu indikator pemasaran 
seperti jumlah pelanggan, dan sebagainya. Pada organisasi 
pemerintahan maka ukuran kinerja tentu berbagai bentuk pelayanan 
kepada masyarakat (akuntabilitas eksternal atau publik). Semuanya 
harus terukur secara kuantitatif dan dimengerti oleh berbagai pihak 
yang terkait, sehingga nanti pada saat evaluasi kita bisa mengetahui, 
apakah kinerja sudah mencapai target atau belum. Michael Porter, 
seorang profesor dari Harvard Business School mengungkapkan 
bahwa kita tidak bisa memanajemeni sesuatu yang tidak dapat kita 
ukur. Jadi, ukuran kuantitatif itu penting. Organisasi yang tidak 
memiliki indikator kinerja biasanya tidak bisa diharapkan mampu 
mencapai kinerja yang memuaskan para pihak yang berkepentingan 
(stakeholders).

Semua ukuran kinerja tersebut biasanya dituangkan ke dalam 
suatu bentuk kesepakatan antara atasan dan bawahan yang sering 
disebut sebagai kontrak kinerja (performance contract). Dengan 
adanya kontrak kinerja, maka atasan bisa menilai apakah si bawahan 
sudah mencapai kinerja yang diinginkan atau belum. Kontrak kinerja 
ini berisikan suatu kesepakatan antara atasan dan bawahan mengenai 
indikator kinerja yang ingin dicapai, baik sasaran pancapaiannya 
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maupun jangka waktu pencapaiannya. 

Ada 2 (dua) hal yang perlu dicantumkan dalam kontrak kinerja 
yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai (lag) serta program kerja untuk 
mencapainya (lead). Mengapa keduanya dicantumkan ? Supaya pada 
saat evaluasi nanti berbagai pihak bisa bersikap fair, tidak melihat hasil 
akhir semata, melainkan juga proses kerjanya. Adakalanya seorang 
bawahan belum mencapai semua hasil akhir yang ditargetkan, 
tetapi dia sudah melaksanakan semua program kerja yang sudah 
digariskan. Tentu saja atasan tetap harus memberikan reward untuk 
dedikasinya, walaupun sasaran akhir belum tercapai. Ini juga bisa 
menjadi basis untuk perbaikan di masa yang akan datang (continuous 
improvements).

Terdapat suatu proses siklus manajemen kinerja yang baku 
dan dipatuhi untuk dikerjakan bersama, yaitu (1) perencanaan 
kinerja berupa penetapan indikator kinerja, lengkap dengan berbagai 
strategi dan program kerja yang diperlukan untuk mencapai kinerja 
yang diinginkan, lalu (2) pelaksanaan, di mana organisasi bergerak 
sesuai dengan rencana yang telah dibuat, jika ada perubahan akibat 
adanya perkembangan baru, maka lakukanlah perubahan tersebut, 
dan terakhir (3) evaluasi kinerja, yaitu menganalisis apakah realisasi 
kinerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dulu ? Semuanya 
harus serba kuantitatif.

Adanya suatu sistem reward dan punishment yang bersifat 
konstruktif dan konsisten dijalankan. Konsep reward ini tidak melulu 
bersifat finansial, melainkan juga dalam bentuk lain, seperti promosi, 
kesempatan pendidikan, dan sebagainya. Reward dan punishment 
diberikan setelah melihat hasil realisasi kinerja, apakah sesuai 
dengan indikator kinerja yang telah direncanakan atau belum. Tentu 
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saja ada suatu performance appraisal atau penilaian kinerja terlebih 
dahulu sebelum reward dan punishment diberikan. Hati-hati dengan 
pemberian punishment, karena dalam banyak hal, pembinaan jauh 
lebih bermanfaat.

Terdapat suatu mekanisme performance appraisal atau penilaian 
kinerja yang relatif obyektif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak. 
Konsep yang sangat terkenal adalah penilaian 360 derajat, di mana 
penilaian kinerja dilakukan oleh atasan, rekan sekerja, pengguna 
jasa, serta bawahan. Pada prinsipnya manusia itu berpikir secara 
subyektif, tetapi berpikir bersama mampu mengubah sikap subyektif 
itu menjadi sangat mendekati obyektif. Dengan demikian, ternyata 
berpikir bersama jauh lebih obyektif daripada berpikir sendiri-
sendiri. Ini adalah semangat yang ingin dibawa oleh konsep penilaian 
360 derajat. Walaupun banyak kritik yang diberikan terhadap 
konsep ini, tetapi cukup banyak yang menggunakannya di berbagai 
organisasi. Tetapi dalam penerapannya mesti hati-hati, karena aspek 
kematangan organisasi (organization maturity) sangat berpengaruh 
di sini.

Terdapat suatu gaya kepemimpinan (leadership style) yang 
mengarah kepada pembentukan organisasi berkinerja tinggi. Inti 
dari kepemimpinan seperti ini adalah adanya suatu proses coaching, 
counseling, dan empowerment kepada para bawahan atau sumber 
daya manusia di dalam organisasi. Satu aspek lain yang sangat 
penting dalam gaya kepemimpinan adalah, sikap followership, atau 
menjadi pengikut. Bayangkan jika semua orang menjadi komandan 
di dalam organisasi, lantas siapakah yang menjadi pelaksana ? 
Bukannya kinerja tinggi yang muncul, melainkan kekacauan di 
dalam organsiasi (chaos). Sejatinya, pada kondisi tertentu seseorang 
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harus memiliki jiwa kepemimpinan, tetapi pada situasi yang lain, dia 
juga harus memahami bahwa dia juga merupakan bagian dari sebuah 
sistem organisasi yang lebih besar, yang harus dia ikuti..

Menerapkan konsep manajemen SDM berbasis kompetensi. 
Umumnya organisasi berkinerja tinggi memiliki kamus kompetensi 
dan menerapkan kompetensi tersebut kepada hal-hal penting, 
seperti manajemen kinerja, rekruitmen dan seleksi, pendidikan 
dan pengembangan, dan promosi. Seperti yang diuraikan pada 
awal makalah ini, kompetensi tersebut setidaknya mencakup 3 
(tiga) hal, yaitu kompetensi inti organsiasi, kompetensi perilaku, 
serta kompetensi teknikal yang spesifik terhadap pekerjaan. Jika 
kompetensi ini sudah dibakukan di dalam organisasi, maka kegiatan 
manajemen SDM akan menjadi lebih transparan, dan pimpinan 
organisasi juga dengan mudah mengetahui kompetensi apa saja yang 
perlu diperbaiki untuk membawa organisasi menjadi berkinerja 
tinggi.
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GLOSSARIUM

Akuntabilitas : Adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan 
administrasi publik pemerintahan (lembaga 
eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen 
dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang 
mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering 
digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep 
seperti yang dapat dipertanggungjawabkan 
(responsibility),[ kemampuan memberikan 
jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan 
(blameworthiness) dan yang mempunyai 
ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain 
yang mempunyai keterkaitan dengan harapan 
dapat menerangkannya salah satu aspek dari 
administrasi publik atau pemerintahan, hal ini 
sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi 
yang terkait dengan tingkat problembilitas di 
sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan 
perusahaan-perusahaan

Asosiasi : Merupakan proses intraksi yang mendasari 
terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Berbagai 
asosiasi dapat ditemukan dalam masyarakat 
contohnya asosiasi pengusaha muda Ikatan 
Dokter Indonesia
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Cuti : (dari bahasa Hindi chutti) atau perlop (dari bahasa 
Belanda verlof) adalah ketidakhadiran sementara, 
misalnya dari tugas angkatan bersenjata. Dalam 
kasus itu, cuti adalah liburan. Di beberapa negara 
Persemakmuran (seperti Australia dan Selandia 
Baru), cuti adalah kepentingan karyawan yang 
dikenal sebagai cuti dinas panjang.

Definisi : Adalah suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai 
kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan 
makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, 
benda, proses, atau aktivitas. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, definisi ialah rumusan tentang 
ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang 
menjadi pokok pembicaraan atau studi Definisi 
juga diartikan sebagai uraian pengertian yang 
berfungsi membatasi objek, konsep, dan keadaan 
berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. 
Definisi merupakan usaha para ilmuwan untuk 
membatasi fakta dan konsep

Gaji : Suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang 
majikan pada karyawannya yang dinyatakan 
dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang 
pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai 
biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan 
sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, 
dan karenanya disebut dengan biaya personel atau 
biaya gaji. Dalam akuntansi, gaji dicatat dalam 
akun gaji. Istilah lain dari gaji adalah honor dan 
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upah. Gaji, honor ataupun upah dapat diterima 
pegawai di lingkungan kantor atau tempat kerja 
milik negara atau tempat swasta. Pekerjanya dapat 
berupa PNS (pegawai negeri sipil) atau pegawai 
swasta atau pegawai swasta (tenaga honorer) yang 
bekerja di kantor milik negara. Untuk PNS gaji 
dihitung tetap bulanan, sedangkan tenaga honorer 
lebih tepat jika gajinya (honornya) dihitung sesuai 
jumlah kerjanya atau jumlah beban tugasnya. 

Interpersonal : Komunikasi yang terjadi antara dua orang atau 
lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal.

Individu : Merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat.  
Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian 
terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak 
dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil.  
Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, 
ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam 
kelompok sosial tersebut, yang sudah tidak dapat 
dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Pada 
dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang 
berbeda. Individu yang saling bergabung akan 
membentuk kelompok atau masyarakat. Individu 
tersebut akan memiliki karakteristik yang sama 
dengan kelompok di mana dirinya bergabung

Karyawan : Adalah manusia yang menggunakan tenaga dan 
kemampuannya untuk mendapatkan balasan 
berupa pendapatan baik berupa uang maupun 
bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau 
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pengusaha atau majikan. Pada dasarnya, buruh, 
Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah 
sama. namun dalam kultur Indonesia, “Buruh” 
berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, 
kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, 
Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk 
buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung 
kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak 
dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya 
sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai 
arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk 
pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang 
berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun 
pengusaha di Indonesia

Karir : Adalah sebuah kata dari  bahasa Belanda; 
carriere adalah perkembangan dan kemajuan 
dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti 
jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karier 
merupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus 
Besar Bahasa Indonesia sebagai perkembangan 
dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan 
atau jabatan seseorang. Biasanya pekerjaan yang 
dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan 
imbalan berupa gaji maupun uang.

Kinerja : Merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan 
atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali 
sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba 
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salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui 
betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga 
perusahaan/instansi menghadapi krisis yang 
serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang 
mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – 
tanda peringatan adanya kinerja yang merosot

Komunikasi : Suatu proses di mana seseorang atau beberapa 
orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat 
menciptakan, dan menggunakan informasi agar 
terhubung dengan lingkungan dan orang lain”.. 
Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara 
lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua 
belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang 
dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi 
masih dapat dilakukan dengan menggunakan 
gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, 
misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, 
mengangkat bahu Cara seperti ini disebut 
komunikasi denganbahasa non verbal

Kualitas : Tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat 
sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam dalam 
bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya 
dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki 
kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, seperti 
Six Sigma, TQM, Kaizen, dll

Manajemen : Adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui 
orang lain. Definisi Mary Parker Follet ini berarti 
bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan 
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mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan 
organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan 
manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan 
pengontrolan sumber daya untuk mencapai 
sasaran secara efektif dan efesien. Efektif 
berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai 
dengan perencanaan, sementara efisien berarti 
bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara 
benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 
Manajemen belum memiliki definisi yang luas 
dan diterima secara universal.

Organisasi : Adalah suatu kelompok orang dalam suatu 
wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-
ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset 
dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, 
ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. 
Kajian mengenai organisasi sering disebut studi 
organisasi (organizational studies), perilaku 
organisasi (organizational behaviour), atau analisis 
organisasi (organization analysis)

Promosi : Upaya untuk memberitahukan atau menawarkan 
produk atau jasa pada dengan tujuan menarik 
calon konsumen untuk membeli atau 
mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi 
produsen atau distributor mengharapkan 
kenaikannya angka penjualan.
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Produktivitas : Merupakan istilah dalam kegiatan produksi 
sebagai perbandingan antara luaran (output) 
dengan masukan (input). Menurut Herjanto, 
produktivitas merupakan suatu ukuran yang 
menyatakan bagaimana baiknya sumber daya 
diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil 
yang optimal. Produktivitas dapat digunakan 
sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri 
atau UKM dalam menghasilkan barang atau 
jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, 
berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. 
Ukuran-ukuran produktivitas bisa bervariasi, 
tergantung pada aspek-aspek output atau input 
yang digunakan sebagai agregat dasar, misalnya: 
indeks produktivitas buruh, produktivitas biaya 
langsung, produktivitas biaya total, produktivitas 
energi, produktivitas bahan mentah, dan lain-lain

Umpan Balik : Adalah suatu proses di mana sebagian dari 
output (keluaran) di-loloh-balik-kan ke bagian 
input (masukan). Hal ini sering dipakai untuk 
pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis 
sehingga sistem tersebut dapat diatur untuk 
mencapai keadaan yang stabil yang diinginkan. 
Beberapa contohnya dapat dijumpai pada 
sistem kompleks yang dipakai di bidang teknik, 
instrumentasi, elektronika, termodinamika, 
biologi, arsitektur, maupun ekonomi, dan lain 
lain.
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Wiraswasta : Adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha 
yang dicirikan dengan pandai atau berbakat 
mengenali produk baru, menentukan cara 
produksi baru, menyusun manajemen operasi 
untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, 
serta mengatur permodalan operasinya.
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