
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dari Pejabat Menjadi Pemimpin     i 

 

 
 

 

 

 

DARI PEJABAT MENJADI PEMIMPIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Anies S.M. Basalamah, MBA, CA 
Politeknik Keuangan Negara Stan 

 

 

 



ii Dari Pemimpin Menjadi Pejabat 

DARI PEJABAT MENJADI PEMIMPIN 

Edisi kedua, publikasi kedua, © 2020 

Hak Cipta © pada penulis. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. 

Anda diperkenankan untuk menyimpan dalam sistem pengolahan ataupun mentransmisikan dalam 
bentuk atau alat apapun secara mekanik atau elektronik, tetapi dilarang mereproduksi, fotokopi 

dan/atau alat lainnya, serta memperjual-belikannya tanpa ijin tertulis dari penulis. 

Basalamah, Anies S.M. 
 Dari Pejabat Menjadi Pemimpin / Anies S.M. Basalamah.  -- Ed. 2. – Swa dakyah (self 

publishing), publikasi kedua Juli 2020. 

332 hlm. + xxii; 23 cm. 

Bibliografi: hlm. 313. Indeks: hlm. 327 

Cover design dan tata letak: Pattern Wedding Concept & Design 
+6285694886263 

(foto dalam cover belakang diambil 

dari internet. Foto-foto dalam setiap  
bab © Hana) 



Dari Pejabat Menjadi Pemimpin    iii 

 

Berita dan artikel di Harian Kompas selama minggu kedua bu-

lan Desember 2015 ini mendorong penulis untuk kembali menulis bu-

ku, suatu pekerjaan yang tidak sempat penulis lakukan sejak 2010 kare-

na kesibukan kantor yang membuat penulis harus berbagi waktu de-

ngan keluarga saat tidak berdinas, yang jumlah harinya terasa kian se-

dikit karena banyak terserap oleh kegiatan-kegiatan kantor. Harian

Kompas edisi Senin 7 Desember 2015 memberitakan mengenai banyak-

nya pejabat yang muncul pada era demokrasi terbuka di Indonesia saat 

ini namun “masih sedikit pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja 

untuk bangsa.” Berita terkait Seminar Peringatan Hari Sejarah yang 

digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut memuncul-

kan keinginan penulis untuk berbagi ilmu mengenai kepemimpinan ini 

yang seingat penulis sudah penulis ajarkan di Sekolah Tinggi Akuntan-

si Negara atau STAN (kini Politeknik Keuangan Negara Stan) sejak 

2005. 

Dua artikel di Harian Kompas edisi Kamis 10 Desember 2015 

lebih menguatkan tekad penulis untuk kembali menulis buku. Pada 

halaman pertama diberitakan mengenai munculnya beberapa pemim-

pin muda hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 9 De-

sember 2015, yang apabila dihubungkan dengan berita pada tanggal 7 

Desember 2015 tersebut bisa menimbulkan kekhawatiran apabila ge-

nerasi muda yang baru terpilih tersebut hanyalah pejabat semata. Un-

tuk mengurangi kekhawatiran tersebut perlu “diluruskan” dengan bebe-

rapa hal yang membuat mereka tetap konsisten dan di kemudian hari 

bisa menjadi pemimpin yang bukan hanya memikirkan daerah saja te-

tapi seluruh wilayah Indonesia. Buku ini dimaksudkan untuk menja-

wab keinginan yang tersirat dari pemberitaan tersebut sehingga peja-

bat adalah juga pemimpin, karena dalam buku ini dijelaskan bagaima-

na untuk “bergeser” dari posisi pejabat ke posisi pemimpin. Sementara 

itu pada halaman 40 Harian Kompas edisi yang sama, Steve Kosasi 

menginspirasi penulis untuk segera menyelesaikan niatan penulis terse-

but dengan kutipannya yang sangat mengena: “Jangan biarkan semua 
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kekayaan itu terkubur bersamamu saat kamu dipanggil Tuhan. Kelu-

arkan semua kekayaan yang masih tersembunyi dan jadikan berguna 

bagi banyak orang. Sangat menyedihkan jika kita mati dengan semua 

kekayaan itu hilang terkubur bersama kita. Hiduplah penuh isi, mati-

lah dengan kosong. Hanya dengan begitu, hidup kita tidak sia-sia.” 

Dari tulisan Kosasih tersebut penulis kemudian membuat renca-

na untuk merealisasikan dan menyelesaikan buku ini di bulan Desem-

ber 2015 ini juga, tetapi sayangnya bekerja paruh waktu di sela-sela 

mengurusi ini dan itu di rumah menyebabkan rencana agar sebelum 

para pejabat baru itu dilantik pada bulan Februari 2016 buku ini sudah 

Pengantar Edisi Pertama 
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beredar sehingga bisa menjadi “kado” bagi mereka tidaklah dapat di-

realisasikan. Tetapi seperti kata pepatah: lebih baik terlambat daripada 

tidak sama sekali. Siapa tahu yang dimaksudkan oleh Steve Kosasih 

termasuk konten buku ini. 

Buku ini terbit diawali dengan niat agar bisa dibaca siapa saja 

tanpa harus membeli karena bisa diunduh (download) secara gratis. 

Akan tetapi, kata orang Jawa, jer basuki mowo (mawa) beo (bea), se-

gala sesuatu ada ongkosnya. Demikian pula dengan penulisan buku 

ini. Penulis berterima kasih yang tulus kepada para sponsor yang ber-

kenan berperan serta dalam penerbitan sendiri (swa dakyah atau self 

publishing) buku ini sehingga dapat pembaca nikmati. Meskipun de-

mikian, isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Mereka, para 

sponsor ini, tidak terkait dengan kandungan isi buku ini baik sebagian 

atau seluruhnya. 

Sebagai manusia tentu memiliki harapan. Demikian pula de-

ngan penulisan buku ini. Selain karena terinspirasi dari tulisan Steve 

Kosasih, harapan penulis adalah ada dari para pejabat yang kemudian 

berubah dari (sekedar) pejabat menjadi pemimpin. Selain itu, seperti 

yang selama ini penulis lakukan di kampus bersama para mahasiswa 

Stan atau para pegawai muda yang penulis berbagi bersama mereka, 

mulai merancang untuk suatu saat menjadi pemimpin. It’s OK kalau 

saat ini belum ideal, semoga di kemudian hari berdasarkan materi-ma-

teri dalam buku ini para pembaca berubah menjadi lebih baik. Mulai-

lah merancang masa depan untuk diri sendiri dan para pengikut Anda. 

Sebentar lagi akan ada pemilihan umum secara serentak, dan asal saja 

Anda tidak bercita-cita menjadi Presiden dan Wakil Presiden (karena 

hingga saat ini aturannya masih memerlukan partai pengusung), Anda 

bisa menjadi pejabat publik apa saja yang Anda mau. Kalau ya, rancang-

lah diri Anda mulai sekarang untuk suatu saat menjadi pemimpin. Se-

moga buku ini membantu dengan isi pada masing-masing babnya. 

Semoga.  

Akan tetapi tentulah buku ini belum sempurna. Jika para pem-

baca yang budiman berkenan menyempurnakan isinya dengan berbagi 

materi, mohon berkenan mengirimkannya melalui alamat email penu-

lis, sehingga harapan penulis yang didukung harapan pembaca yang 

budiman dapat tercapai, dan kelak pada masanya Indonesia dipimpin 

iii 
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oleh para pejabat yang seluruhnya adalah pemimpin yang menyejahte-

rakan masyarakatnya seperti amanah Mukaddimah Undang-undang 

Dasar 1945. Untuk itu penulis haturkan terima kasih yang mendalam, 

dan permohonan maaf yang tulus apabila menurut penulis penerbitan 

kali ini masih banyak yang belum pas atau belum tepat. Mudah-mu-

dahan masukan dari para pembaca yang budiman akan menjadikan 

publikasi berikutnya menjadi semakin baik. 

Last but not least, untuk keluarga  penulis (Mumu, Honey, Swee-

ty, Iwah dan Iya), terima kasih pastilah tidak cukup. Tapi kelewatan, 

kan, kalau tidak berterima kasih? Semoga kalian ikhlas waktu babah 

untuk kalian berkurang karena harus menyelesaikan “proyek” ini yang 

idenya tercetus di awal Desember 2015 dan direncanakan bisa terbit 

sebelum Februari 2016. Thank you and sorry, guys. I love you all. 

Depok Timur, awal Maret 2016 

ASMB 

asbasalamah@yahoo.com 

Pengantar Edisi Pertama 
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Pengantar Edisi Kedua 

Puji syukur pada Allah Yang Maha Kuasa, bahwa peminat edisi 

pertama buku ini sangat menggembirakan. Posisi per 10 September 2019 

menunjukkan bahwa total yang mengakses tanpa mendonlot sebanyak 

6.859 dan yang mendonlot sebanyak 1.917. Terima kasih yang tulus pe-

nulis haturkan kepada para pembaca sekalian yang berkenan dengan pe-

nerbitan buku ini. 

Mengingat perkembangan yang cukup pesat pada tiga tahun ter-

akhir ini, termasuk Bupati Trenggalek yang penulis gunakan sebagai 

contoh pada edisi pertama kini meninggalkan posnya karena sudah di-

lantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur, maka sebagian konten edisi 

pertama menjadi tidak lagi valid. Itu salah satu alasan penulis memuta-

khirkan dengan edisi kedua ini. Selain itu, perkembangan dalam tiga 

tahun terakhir juga menunjukkan makin seringnya terjadi konflik antar 

pejabat publik, sehingga dalam edisi kedua ini penulis menambah satu 

bab lagi pembahasannya mengenai bagaimana cara mengelola konflik. 

Sama seperti dalam bab-bab lainnya, pada bab ini juga pembaca disu-

guhi kuesioner untuk mengases tipe apa para pembaca dalam mengha-

dapi dan menangani konflik. Diharapkan dengan mengetahui diri sen-

diri dan mengenal tipe-tipe yang lain maka ketika sebagai pemimpin 

menghadapi konflik atau dihadapkan pada konflik yang terjadi sesama 

anak buah, Anda sudah tidak lagi panik atau malahan membiarkan kon-

flik tersebut terus berlangsung tanpa penyelesaian seperti yang penulis 

contohkan dalam Bab 6. 

Bab-bab yang lain meskipun dengan judul yang relatif sama, isi-

nya penulis mutakhirkan, termasuk referensinya yang ditambah dengan 

edisi 2019. Beberapa sumber yang pada edisi pertama penulis kutip se-

bagian tidak muncul lagi pada edisi ini dan digantikan dengan kutipan 

yang lebih baru karena adanya perubahan pada peristiwa yang penulis 

kutip pada edisi pertama. Selain itu, bab terkait motivasi ternyata sangat 

penting dan besar sekali peranannya. Pada penulisan edisi pertama, do-

rongan yang memotivasi penulis untuk berbagi dan menyelesaikan “pro- 
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yek” tersebut sangat besar, dan ketika dorongan itu tidak sebesar dulu, 

penyelesaian edisi kedua ini juga tidak secepat edisi pertama. Puji 

syukur penulis “diingatkan” untuk kembali pada penyelesaian “proyek 

edisi kedua” ini dan penulis memilih ulang tahun ke 59 sebagai tenggat 

penyelesaian proyek ini. Dan betul. Ketika dorongan itu kembali me-

nguat, penyelesaian  konten buku ini semakin  terasa mudah. Untuk itu  

penulis menyarankan kepada para pembaca yang budiman untuk me-

milih “sesuatu” sebagai dorongan yang dengan itu akan memotivasi 

para pembaca untuk melakukan apa saja yang ingin pembaca kerjakan. 

Hal ini secara empiris menunjukkan kebenaran teori yang penulis saji-

kan pada Bab 7 Memotivasi Diri dan Anak Buah. 

Pengantar Edisi Kedua 
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Harapan pada edisi kedua ini masih tetap sama dengan edisi 

pertama, yaitu untuk bisa dibaca oleh siapa saja tanpa harus membeli 

karena bisa diunduh (download) secara gratis. Hanya kali ini penulis 

menggunakan alamat situs yang berbeda, yaitu Graviol.com yang sa-

ma-sama menggratiskan penulis untuk “menaruh” buku elektronik ini 

di situs mereka. Untuk itu penulis haturkan terima kasih yang tulus. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para spon-

sor yang berkenan berperan serta dalam penerbitan sendiri (swa dak-

yah atau self publishing) buku ini sehingga dapat pembaca nikmati. 

Sebagaimana dalam edisi pertama, konten buku ini sepenuhnya tang-

gung jawab penulis. Para sponsor tidak terkait dengan kandungan isi 

buku ini baik sebagian atau seluruhnya. 

Harapan lain tentunya adalah kandungan buku ini dapat mengu-

bah pejabat menjadi pemimpin sesuai dengan judulnya, atau untuk me-

nyiapkan diri menjadi pemimpin bagi para mahasiswa penulis di Poli-

teknik Keuangan Negara Stan atau bagi para pembaca yang bercita-cita 

menjadi pejabat publik atau bagi generasi muda pada umumnya yang 

suatu saat pastinya akan menjadi pemimpin entah di posisi apa. Jangan se-

dih kalau saat ini belum ideal (yang pembaca ketahui dari hasil ases-

men), dengan mempelajari cara-cara yang disebutkan dalam buku ini 

untuk menjadi pemimpin, diharapkan di masa mendatang ketika benar-

benar menjadi pemimpin atau pada periode kedua kepemimpinan para 

pembaca, kondisinya sudah menjadi jauh lebih baik. Bagi pembaca yang 

memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi (high nPow), dengan 

mempelajari konten buku ini dan keinginan yang kuat, pembaca bisa 

menjadi pemimpin untuk siapa saja atau organisasi apa saja. Bahkan de-

ngan menyesuaikan diri menggunakan teori kepemimpinan situasional 

(situational leadership theory atau SLT) Anda bisa memimpin milenial 

yang kini semakin mendominasi Kementerian/Lembaga tanpa hambat-

an apapun. Kondisi ini yang belakangan dikhawatirkan para pemimpin 

yang generasinya bukan milenial (generasi “kolonial”). Hanya saja yang 

sering menjadi hambatan adalah pemimpin sulit berubah dan justru me-

minta anak buah yang berubah menyesuaikan dengan diri pemimpin. 

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada pak Arvan 

Pradiansyah untuk endorsement dan sharing beliau yang tidak terputus. 

Benar kata pepatah: bersahabat dengan pedagang parfum akan ikut harum. 

Bersahabat dengan orang bijak selalu dibagi kebijakan-kebijakan beliau. 

ix 



x Dari Pemimpin Menjadi Pejabat 

Juga kepada ibu Analisa Widyaningrum dan pak Ikhwan Sopa untuk 

endorsement dan apresiasi Anda berdua. Saya sangat menghargainya.  

Terakhir tanpa mengecilkan artinya, ucapan terima kasih yang 

tiada terhingga penulis sampaikan kepada keluarga penulis (Mumu, 

Honey, Sweety, Iwah dan Iya) untuk dukungan yang tiada henti. Thank 

you, guys. I love you all. 

Depok Timur, 10 September 2019 

ASMB 

asbasalamah@yahoo.com 

aniesbasalamah@pknstan.ac.id 
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P 

Puji syukur pada Allah Yang Maha Kuasa, bahwa endorsement 

atas buku ini semakin bertambah. Terima kasih yang tulus penulis ha-

turkan kepada Bapak-bapak dan Ibu yang berkenan memberikan en-

dorsement. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pem-

baca sekalian yang berkenan dengan penerbitan buku ini. Sejak diterbit-

kannya edisi kedua pada bulan Oktober 2019 hingga 30 Juni 2020 bu-

ku ini telah diakses dan diunduh sebanyak lebih dari 3.000 kali. 

Untuk menunjukkan ucapan terima kasih, pada publikasi kedua 

ini kesalahan tulis kami perbaiki, dan data pada Bab 8 terkait Peraturan 

Presiden tentang pembentukan tim serta Bab 9 tentang Kabupaten Treng- 

galek dimutakhirkan sehubungan dengan dilantiknya Cak Ipin sebagai 

Bupati Trenggalek menggantikan Emil Dardak yang menjadi Wakil 

Gubernur Jawa Timur. Indeks dengan demikian juga sudah kami sesuai-

kan. Atas masukan Prof. Sukirno dari Universitas Negeri Yogyakarta, 

design pada penerbitan buku ini lebih banyak warna, dan rincian peru-

bahan yang disajikan pada Bab 9 diberi penekanan sebagai contoh peru-

bahan yang berhasil. Terima kasih, Prof. Selebihnya, materi dalam pub-

likasi kedua edisi kedua ini sama dengan publikasi pertama. 

Masukan-masukan dan endorsement dari para pembaca sekalian 

masih kami harapkan demi perbaikan di publikasi selanjutnya. Sebelum 

dan sesudahnya penulis haturkan terima kasih. 

Depok Timur, 1 Juli 2020 

ASMB 

aniesbasalamah@pknstan.ac.id 

asbasalamah@yahoo.com 

PENGANTAR PUBLIKASI KEDUA 
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Komentar tentang 

Banyak pejabat yang menganggap dirinya pemimpin, padahal tak semua pe-

jabat itu adalah pemimpin. Pejabat berbeda dengan pemimpin. Kekuatan pe-

jabat ada di posisinya, sementara kekuatan pemimpin ada di dalam kata-kata-

nya. Yang menarik, jabatan bersifat sangat rentan dan sangat sementara se-

dangkan kepemimpinan akan berlangsung seumur hidup kita. Bila kekuatan 

kita adalah pada jabatan kita, apa yang akan terjadi jika suatu ketika jabatan 

tersebut hilang dari tangan kita? 

Buku sahabat saya, Dr. Anies Said Basalamah, akan mengubah paradigma 

Anda dari pejabat menjadi seorang pemimpin.  

–– Arvan Pradiansyah. Motivator Nasional di bidang Leader-

ship & Happiness dan Penulis Buku Best Seller “You Are 

A Leader!” 

“The key to successful leadership today is influence, not authority.” (Kenneth 

Blanchard). Pejabat itu memegang otoritas, pemimpin itu membangun penga-

ruh. Membesarnya lingkar pengaruh akan memfasilitasi dan membesarkan 

lingkar kepedulian. Pemimpin yang paling berhasil adalah pemimpin yang 

paling peduli. Buku ini, menyajikan segudang cara untuk membangun dan 

menguatkan lingkar pengaruh. 

–– Ikhwan Sopa, author of Directive Coaching. 

Satu pembahasan yang dikupas dengan lengkap oleh Penulis membuat kami 

dapat memahami dari sudut pandang praktis tentang arti seorang pemimpin. 

Berbagai pendekatan mulai dari aspek psikologis, teori leadership, hingga 

komunikasi yang efektif membuat buku ini disajikan dengan detail. Semoga 

buku ini dapat memberikan satu pandangan tersendiri bagi para pemimpin 

yang menduduki satu jabatan. Tidak hanya sekedar menjadi seorang atasan 

yang memiliki jabatan struktural namun menjadi sosok pemimpin yang mam-

pu menjadi panutan bagi team-nya. Sukses selalu Pak Anies. Ditunggu karya-

karya inspiratif lainnya. 

–– Analisa Widyaningrum, Psikolog dan Penulis Buku The 

Power of Personality Development. 
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Pejabat lahir karena seleksi sedangkan pemimpin lahir dari kompetensi. Pe-

jabat bekerja untuk mencapai tujuan kelompok pengusungnya sedangkan pe-

mimpin bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin adalah seseo-

rang yang mampu mengelola sumber daya untuk meraih tujuan organisasi. 

Buku berjudul Dari Pejabat Menjadi Pemimpin karya Dr. Anies S.M. Basala-

mah, MBA, CA ini mengupas secara sistematis dan tuntas tentang konsep, 

teori dan aplikasi kepemimpinan organisasional dan faktor-faktor yang mem-

pengaruhinya. Menurut saya, buku ini sangat baik dijadikan referensi untuk 

para akademisi, peneliti dan praktisi. Selamat dan suskes selalu untuk Bapak 

Dr. Anies S.M. Basalamah, MBA, CA. 

–– Prof. Sukirno DS, Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerja 

Sama 2015 – 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. 

Dari pengalaman saya mewawancarai berbagai narasumber di Kick Andy, 

saya bisa merasakan kekuatan kepemimpinan dari para nara sumber tersebut 

atas apa yang mereka lakukan atau perjuangkan. Tamu-tamu di Kick Andy ju-

ga berasal dari berbagai kalangan, termasuk yang menurut kita tidak memiliki 

otoritas sama sekali.  

Apa yang saya alami dan rasakan ternyata sejalan dengan pemikiran dalam 

buku Dari Pejabat Menjadi Pemimpin ini. Bedanya, dalam buku ini penulis-

nya ingin mengajarkan kepada kita agar siapa pun yang sudah memiliki otori-

tas bisa menjalankan fungsi kepemimpinan dalam arti yang sesungguhnya. 

Pasalnya kita tahu dalam kenyataan sering kita melihat mereka yang memiliki 

otoritas tidak melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh seorang pe-

mimpin. 

Selain itu, ide penulis untuk mengijinkan pembaca mengunduh buku ini seca-

ra gratis merupakan sesuatu yang unik. Sesuatu yang tidak lumrah, sebagai-

mana tertulis di halaman hak cipta (copyright). Saya sangat mengapresiasi 

gagasan “berbagi” dengan cara unik ini. Bravo Bung Anies! 

–– Andy F. Noya, Pemandu Acara Kick Andy Metro TV. 

Hampir tidak ada buku kepemimpinan berbahasa Indonesia, padahal kita pu-

nya banyak sekali pengalaman. Buku ini seperti oase ditengah padang pasir, 

dan semoga memotivasi bangsa ini, khususnya anak-anak muda, untuk men-

jadi pemimpin dengan karakter keindonesiaan yang kuat. 

–– Dr. William P. Sabandar, Direktur Utama PT. MRT Jakarta. 

Komentar 
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PEJABAT DAN PEMIMPIN 

Judul artikel di Harian Kompas “Banyak Pejabat, Minim Pe-
mimpin” (NAW, 2015) serta pernyataan beberapa ahli seperti yang 
dilaporkan dalam artikel tersebut menggambarkan beberapa hal. Per-
tama, pejabat dan pemimpin terkadang sama dan lebih sering lagi ti- 
dak. Artinya, sebagian kecil dari para pejabat adalah juga pemimpin, 
sedangkan sebagian besar lagi pejabat adalah pejabat, dan pemimpin 
adalah pemimpin. Gambar 1.1 menjelaskan mengenai kedua hal ter-
sebut.  

 

PENDAHULUAN 

1

Pemimpin Pejabat 

Pemimpin 
yang juga 
pejabat 

Gambar 1.1. 

Perbedaan antara Pemimpin dengan Pejabat 
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Kedua, istilah pemimpin lebih disukai dalam artian dianggap le-
bih baik daripada istilah pejabat. Dalam Gambar 1.1, apabila bagian 
yang menunjukkan “Pemimpin yang juga Pejabat” ini semakin kecil, 
maka semakin minim pula pemimpin. Demikian pula sebaliknya, dan 
itu yang diharapkan, semakin besar bagian yang menunjukkan “Pe-
mimpin yang juga Pejabat”, maka semakin banyak pula pemimpin. 
Yang ideal adalah apabila seluruh pejabat juga pemimpin. Santoso 
(2006) serta Poniman, Nugroho dan Azzaini (2005), sebagaimana pe-
nulis kutip dalam Apendiks 1 dan Apendiks 2, juga menekankan hal itu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dalam Apendiks 1 disebutkan bahwa menurut Santoso (2006)
perbedaan antara pejabat dengan pemimpin adalah adanya ketela-
danan yang diberikan. Jika pejabat tersebut tidak mampu memberikan 
keteladanan, maka dia bukanlah pemimpin. Sementara itu Poniman 
dkk. (2005) menyatakan bahwa pemimpin semestinya memotivasi, 
membina dan mendelegasikan (lihat Apendiks 2 pada hal. 3). 

Banyak sekali tulisan tentang kepemimpinan. Jika kita menu-
liskan kata “leadership” di mesin pencari (searching engine) Google, 
dalam waktu yang sangat singkat akan muncul tulisan “Sekitar 
5.480.000.000 hasil (0,51 detik)” yang menunjukkan begitu banyak-
nya laman yang membahas mengenai kata tersebut. Demikian pula 

Keteladanan (atau “ing ngarso sung tuldo”-nya Ki Hadjar Dewantoro) meru-
pakan karakter yang membedakan antara pemimpin dengan pejabat (official). 
Pemimpin adalah mereka yang mampu memberi arahan atau pedoman, me-
lindungi, membimbing dan memberi teladan melalui sikap, ucapan dan peri-
laku. Pemimpin tidak kenal masa jabatan. Jabatannya berakhir bila tidak lagi 
dipercaya rakyat karena suatu masalah, terutama bila mengkhianati keperca-
yaan rakyat. 
Saat ini dianggap tidak ada pemimpin karena tidak meneladani. “Ada pejabat 
tinggi yang mestinya memberi teladan untuk menghormati hukum malahan 
tidak mau datang ketika diundang menjadi saksi kasus korupsi. Padahal, pe-
merintah setiap saat selalu mendengungkan agar rakyat menghormati hukum. 
Anehnya, atasan pejabat itupun diam saja, tidak memerintahkan dia untuk da-
tang ke pengadilan …. Lucunya, selain hal itu didiamkan malahan instansi 
penegak hukum itu sendiri membuat anjuran yang membolehkan aparatnya 
menerima hadiah ….” 

Apendiks 1. 
Pemimpin 

Tidak Sama 
dengan 
Pejabat 

Sumber: Santoso (2006). 
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jika kita menulis kata leader di mesin pencari Google, akan muncul 
tulisan “Sekitar 5.810.000.000 hasil (0,59 detik).” Sedangkan bila di-
tulis kata pemimpin di mesin pencari Google, akan muncul tulisan “Se-
kitar 49.000.000 hasil (0,42 detik)” dan semakin kecil jika kita me-
nulis lagi kata kepemimpinan, yaitu hanya “Sekitar 16.200.000 hasil 
(0,39 detik)” meskipun jumlahnya masih tetap banyak. Jumlah ini akan 
bertambah jika kita menuliskan kata “pejabat” (sekitar 78.400.000 ha-
sil), serta “pemimpin dan pejabat” sekitar 17.600.000 hasil. Jumlah ini 
semakin bertambah dari hari ke hari. 

  
 
 
 

 
 
 
  

 

Dengan banyaknya tulisan mengenai kata-kata tersebut, tentu-
lah tidak bisa dihindari perbedaan pemikiran mengenai pengertian, 
tugas, fungsi, persamaan dan perbedaan dari kedua kata tersebut, yaitu 
apa yang dimaksud dengan, apa tugas dan fungsi  pemimpin, apa yang 
dimaksud dengan, apa tugas dan fungsi pejabat serta apa persamaan 
dan perbedaan antara pemimpin dan pejabat. Dua sumber sebagaima-
na dikutip dalam Apendiks 1 dan Apendiks 2 tentu saja belum meng-
gambarkan seluruh persamaan dan perbedaan antara pemimpin dan 
pejabat. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai reviu atas literatur yang 
terkait dengan kedua kata tersebut (pejabat dan pemimpin) serta ke-

“Saya pernah memiliki klien seorang walikota. Ia tipe pekerja keras luar 
biasa. Ia menjalankan peran managerialship dengan kontrol yang ketat 
dan detail. Semua surat keluar dan masuk ia tangani sendiri, dan hampir 
setiap hari ia memimpin rapat-rapat teknis bahkan hingga larut malam. Ia 
turun sendiri dalam mengelola program-program rutin pelayanan masya-
rakat dari berbagai kegiatan sosial. Semua aktivitas itu menyita begitu ba-
nyak waktu dan energi, namun peran kepemimpinannya justru tidak tam-
pil. Ia seperti nakhoda yang menjalankan fungsi kelasi kapal. Dia menge-
lola semuanya, tetapi dia tidak memimpin …. Sebagai seorang pemimpin, 
ia seharusnya menempatkan kepemimpinan (leadership) di depan, baru 
kemudian pengelolaan (managerialship). Layaknya nahkoda [sic!], arah-
kan dulu ke mana kapal itu akan berlabuh, kemudian berikan motivasi 
dan bina para kelasi, setelah itu baru lakukan pendelegasian.” 

nis bahkan hingga larut malam. Ia turun sendiri dalam mengelola program-
program rutin pelayanan masyarakat dari berbagai kegiatan sosial. Semua
aktivitas itu menyita begitu banyak waktu dan energi, namun peran
kepemimpinannya justru tidak tampil. Ia seperti nakhoda yang
menjalankan fungsi kelasi kapal. Dia mengelola semuanya, tetapi dia tidak
memimpin …. Sebagai seorang pemimpin, ia seharusnya menempatkan
kepemimpinan (leadership) di depan, baru kemudian pengelolaan
(managerialship). Layaknya nahkoda (!), arahkan dulu ke mana kapal itu
akan berlabuh, kemudian berikan motivasi dan bina para kelasi, setelah itu
baru lakukan pendelegasian.”

Apendiks 2. 
Pemimpin 

Tidak Sama 
dengan 
Manajer 

Sumber: Poniman, Nugroho dan Azzaini (2005). 
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simpulannya, sedangkan pada bab-bab selanjutnya diuraikan tentang 
masing-masing hal yang perlu dilakukan oleh seseorang (terutama pe-
jabat) sehingga kualitas dari orang tersebut menjadi seorang pemimpin. 

PENGERTIAN 

Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departe-
men  Pendidikan  Nasional  mengartikan  kata  pejabat  dengan banyak 
sekali istilah sebagaimana tampak pada Tabel 1.1, yang secara bahasa 
kata pejabat adalah juga sama dengan pemimpin. Akan tetapi beberapa 
kata mempunyai konotasi yang negatif dibanding yang lain, dan bebe-
rapa kata lainnya tidak memiliki konotasi yang negatif seperti kata “atas-
an.” Artinya, seseorang bisa mengatakan orang lain sebagai atasannya 
tanpa memunculkan konotasi negatif. Sebaliknya, jika kita mengata-
kan “majikan”, “pembesar”, “penggede” ataupun “bos” kepada seseo-
rang, maka kata ini memunculkan konotasi negatif buat orang lain 
yang menjadi “bawahannya.” Meskipun demikian, para akademisi 
umumnya membedakan antara  kata  pemimpin  dengan  pejabat  sebagai- 
mana dinyatakan dalam judul buku ini bahwa kata pemimpin menyi-
ratkan arti yang lebih baik ketimbang kata pejabat, sehingga diperlu-
kan keahlian tambahan untuk menjadi pemimpin di samping yang su-
dah dimiliki saat ini sebagai pejabat. Selain itu, jika seseorang pada 
saat ini adalah seorang pejabat (baik pejabat publik maupun privat 
dalam perusahaan atau organisasi swasta), sangat tidak disarankan un-
tuk menganggap kedua kata ini sebagai mempunyai arti yang sama 
meskipun Whetten dan Cameron (2016) menyatakan bahwa riset be-
lakangan ini menunjukkan tidak perlunya lagi membedakan istilah 
leadership dan management yang dulu memang cocok tetapi dewasa 
ini karena arus perubahan yang demikian besar yang menyebabkan 
baik pemimpin maupun manajer perlu memiliki keahlian untuk meng-
hadapinya. Dulu memang kepemimpinan sering dikatakan sebagai 
“melakukan hal-hal yang benar” (doing the right things) dan manajer 
dikatakan sebagai “melakukan hal-hal dengan benar” (doing things 
right), tetapi saat ini manajer juga tidak hanya perlu khawatir menge-
nai bagaimana caranya melakukan hal-hal dengan benar tanpa harus 
perduli dengan bagaimana melakukan hal-hal yang benar. Artinya, 
keduanya harus dilakukan bersamaan. 
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Akan tetapi untuk menjadi pemimpin tidaklah mudah. Sebalik-
nya, untuk menjadi pejabat di Indonesia tidaklah sulit. Begitu seseo-
rang memperoleh Surat Keputusan dari Presiden, Menteri atau Pim-
pinan Lembaga lainnya (untuk pejabat publik), secara otomatis orang 
tersebut adalah pejabat. Akan tetapi, sebagaimana diberitakan media 
dan disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, beberapa pejabat mem-
perolehnya dengan cara yang tidak semestinya. Artinya, untuk mendu-
duki jabatan tersebut, upaya money politics dan cara-cara tidak terpuji 
lainnya dilakukan oleh seseorang untuk memenangkan kontestasi yang 
semestinya bukan haknya, menjadi dimilikinya. Lebih parah lagi, sete-
lah menduduki jabatan tersebut bukan kepentingan umum pula yang di-
lakukannya, melainkan kepentingan diri sendiri atau sekelompok orang 
tertentu yang dilakukan demi “mengembalikan modal” money politics 
tersebut. Artikel “Banyak Pejabat, Minim Pemimpin” (NAW, 2015) se-
bagaimana disebutkan sebelumnya, mengindikasikan bahwa jumlah 
yang berkinerja buruk karena lebih mementingkan hal lain ketimbang 
kepentingan rakyat lebih banyak jumlahnya ketimbang yang berkiner-
ja baik. Mereka yang berkinerja baik, meskipun mekanisme kampanye 
dalam Pemilu Kepala Daerah Serentak tahun 2015 ini berbeda, ternya-
ta masih memenangkan pemilihan dengan suara perolehan yang jauh 
di atas 50% + 1, syarat minimum angka perolehan suara yang harus 
dicapai jika kandidat hanya dua orang. Artinya masyarakat juga menyu-
kai pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat banyak dan 
“menghadiahi” mereka dengan cara memilih mereka kembali jika pe-
mimpin tersebut mencalonkan dirinya untuk yang kedua kalinya. 

Selain itu, dengan hanya menjadi senior saja seseorang bisa ke-
mudian ditetapkan sebagai pejabat, baik pada instansi publik maupun 

• Pembesar • Pengelola • Penggede • Manajer • Atasan
• Penyelenggara • Orang besar • Pemangku • Direktur • Ketua
• Pelaksana • Pengemban • Penguasa • Birokrat • Aparat
• Fungsionaris • Pemimpin • Pengasuh • Majikan • Pengurus
• Organisator • Eksekutif • Pemegang • Petinggi • Kepala
• Orang yang menduduki jabatan • Administrator / tur • Bos

Sumber: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008a). 

Tabel 1.1. 
Arti Kata 

Pejabat 
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privat. Akan tetapi di beberapa instansi pemerintah (baik Daerah mau-
pun Pusat), hal ini sudah diganti dengan rekrutmen secara terbuka 
yang sering disebut dengan istilah Lelang Jabatan. Faktor usia atau lo-
yalitas bukan lagi penentu utama seseorang diangkat sebagai pejabat 
tertentu, melainkan kompetensi dan kinerjanya. Akibatnya, beberapa 
instansi pemerintah dijabat oleh anak muda dengan orang yang lebih 
tua usianya sebagai bawahannya. Di sisi yang lain, usia yang muda ba-
rangkali juga menimbulkan permasalahan jika hal-hal yang terkait de-
ngan “kepemimpinan” ini tidak atau belum diketahui oleh mereka. Ka-
rena itulah diperlukan “pergeseran” pemikiran dari sekedar menjadi 
“pejabat” untuk digantikan dengan menjadi “pemimpin.” 

Akan halnya pengertian pemimpin, secara sederhana pemimpin 
berarti “orang yg memimpin” (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 
Nasional, 2008b). Akan tetapi secara lebih spesifik, George dan Jones 
(2012) menyatakan bahwa pemimpin adalah orang-orang yang memi-
liki kemampuan untuk melakukan tindakan mempengaruhi dan me-
ngendalikan anggota kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan 
kelompok atau organisasi. Pemimpin yang membantu pencapaian tu-
juan organisasi tersebut dikatakan pemimpin yang efektif, sedangkan 
yang tidak membantu dikatakan pemimpin yang tidak efektif. 

Pengertian tersebut sebenarnya juga masih relevan bila dihu-
bungkan dengan pejabat, karena seorang pejabat juga, karena jabatan-
nya, dapat melakukan tindakan mempengaruhi anak buahnya. Demi-
kian pula dengan mengendalikan. Akan tetapi yang penting dalam pe-
ngertian tersebut adalah pencapaian tujuan organisasi. Bagi Kepala 
Daerah (dan dalam hal tertentu juga bagi Kepala Negara,1 seringnya 
mereka menciptakan tujuan mereka dalam bentuk visi dan misi. Jika 

1Mukaddiman Undang-undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan tu-
juan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan pa-
ra Pendiri Bangsa (founding fathers). Akan tetapi setelah adanya Pemilihan 
Presiden secara langsung, masing-masing Calon Presiden menyampaikan mi-
si dan visi mereka yang tidak 100% persis dengan yang tertuang dalam Mu-
kaddimah Undang-undang Dasar 1945 tersebut karena alasan kepraktisan, 
yaitu dalam tempo lima tahun tentulah tidak mungkin menawarkan tercapai-
nya seluruh tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam 
Mukaddiman Undang-undang Dasar 1945 tersebut. 
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kemudian mereka terpilih, berarti masyarakat setuju dengan tujuan 
yang mereka tawarkan selama kampanye tersebut, sehingga kepemim-
pinannya tersebut akan dinilai efektif bila target-target dalam kampa-
nye tersebut tercapai atau masyarakat merasakan adanya perubahan 
yang positif dalam kehidupan di wilayahnya tersebut. Akan tetapi se-
bagaimana terlihat dari hasil pemilihan umum Kepala Daerah (pil-
kada) yang lalu dimana beberapa kandidat mengungguli kandidat lain 
dengan perbandingan yang sangat mencolok, para petahana tersebut 
memenangi pilkada karena masyarakat merasa para Kepala Daerah ter-
sebut memberikan lebih dari yang mereka janjikan pada saat mereka 
dulu kampanye. 

Sementara itu bagi organisasi privat, tujuan organisasi biasanya 
ditetapkan oleh pendiri organisasi tersebut atau diputuskan dalam ra-
pat para pemiliknya seperti untuk Perseroan Terbatas diputuskan da-
lam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga tingkat penca-
paiannya relatif lebih mudah diukur ketimbang organanisasi publik. 
Beberapa rasio finansial sering digunakan untuk menetapkan efektif-
tidaknya seorang pemimpin organisasi privat. Selain itu, balanced 
scorecard (BSC) dewasa ini juga digunakan baik oleh organisasi pri-
vat maupun organisasi publik untuk mengukur tingkat pencapaian tu-
juan organisasi yang bersangkutan. 

Terkait dengan pemimpin ini, teori tentang kepemimpinan se-
ring dikelompokkan ke dalam dua kutub atau terpolarisasi menjadi 
dua pemikiran besar, yaitu apakah pemimpin itu dilahirkan ataukah di-
bentuk. Kedua pemikiran tersebut memiliki banyak sekali bukti untuk 
menunjukkan kebenaran masing-masing pemikiran, sehingga untuk 
menghindari polemik yang tidak berkesudahan, Basalamah (2009a) 
menggunakan pendekatan pengertian kepemimpinan yang merujuk 
pada beberapa definisi dari para teorisi kepemimpinan ke dalam tiga 
kategori, yaitu: 

 Kepemimpinan sebagai suatu proses seperti tampak
pada kolom paling kiri Tabel 1.2 yang menunjukkan
empat pengertian proses yang berbeda-beda yang di-
tulis dalam huruf italik. Definisi ini cocok buat me-
reka yang percaya bahwa kepemimpinan itu dibentuk,
bukan dilahirkan. Siapa saja yang bisa mempelajari
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prosesnya, maka dia akan dapat mencapai hasilnya. 

 Kepemimpinan sebagai suatu kemampuan, baik ke-
mampuan mempengaruhi ataupun kemampuan untuk
menginspirasi ataupun men-support orang lain (lihat
kolom kedua pada Tabel 1.2). Kemampuan (ability)
seperti IQ yang tinggi lebih bersifat alamiah ketim-
bang bentukan manusia. Beberapa pemimpin di Indo-
nesia menunjukkan IQ yang tinggi meski mereka pada
masa kecilnya hidup berkekurangan sehingga gizi
tidak terjamin sejak kecil. Akan tetapi kurangnya gizi
tidak menyebabkan mereka ber-IQ rendah.

 
 

Proses mempengaruhi orang 
lain untuk berusaha secara 
suka rela mencapai tujuan 
organisasi atau kelompok 

Suatu proses saling mempe-
ngaruhi antar individu, yang 
dilakukan dan diarahkan me-
lalui proses komunikasi da-
lam rangka pencapaian sua-
tu tujuan 

Proses mempengaruhi orang 
lain untuk mengikuti atau me-
lakukan usaha pencapaian tu-
juan bersama 

Proses mengarahkan aktivi-
tas orang lain (individu mau-
pun kelompok) dalam usaha 
mencapai suatu tujuan pada 
situasi tertentu 

Kemampuan satu atau 
sekelompok orang un-
tuk mempengaruhi 
orang atau kelompok 
lain untuk mencapai tu-
juan tertentu yang di-
harapkan orang yang 
mempengaruhi tersebut 

Kemampuan mengin-
spirasi dan men-sup-
port orang lain yang di-
butuhkan untuk men-
capai tujuan organisasi 

Tindakan 
mempenga-
ruhi oleh satu 
anggota ke-
lompok atau 
organisasi 
terhadap para 
anggota lain-
nya untuk 
membantu 
mencapai tu-
juan kelom-
pok atau or-
ganisasi ter-
sebut 

Tabel 1.2. 
Pengertian 

Kepemimpinan 

Sumber: Basalamah (2009a). 
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 Kepemimpinan sebagai suatu tindakan mempenga-
ruhi pihak lain untuk membantu mencapai tujuan tem-
pat pemimpin tersebut berkiprah (kolom paling kanan
dari Tabel 1.2). Tindakan seseorang tentunya dapat
dipelajari, akan tetapi ada orang-orang tertentu yang
memiliki kemampuan untuk menggunakan cara-cara
atau tindakan-tindakan tertentu sehingga merupakan
bawaan alamiah.

Pengertian-pengertian yang dikutip dari George R. Terry; 
Robert Tannenbaum, Irving R. Weschler, dan Fred Massarik; Harold 
Koontz dan Cyril O Donnel; serta kesimpulan Basalamah (2009a) sen-
diri dari kutipan-kutipan tersebut yang menyatakan kepemimpinan se-
bagai suatu proses menunjukkan bahwa pemimpin itu dibentuk (lead-
ers are made), bukan dilahirkan. Siapapun yang dapat mempelajari 
prosesnya akan dapat mencapai tujuan, alias dapat menjadi pemimpin 
yang efektif. Sebaliknya, yang tidak dapat mempelajari prosesnya akan 
tidak dapat  mencapai  tujuan.  Argumen  lain  yang  menunjukkan ba- 
nyaknya praktisi yang mempelajari materi kepemimpinan, mengikuti 
pelatihan atau berlatih di bawah bimbingan mentor juga merupakan 
argumen lain mengenai bisanya seseorang untuk dilatih menjadi pe-
mimpin. Dalam dunia fantasi, tokoh Batman adalah contoh bagaimana 
seseorang dapat dibentuk untuk menjadi tokoh meskipun pada awal-
nya Bruce Wayne adalah gambaran seseorang yang berada pada bayang-
bayang suram masa kecil yang traumatis. 

Kategori kedua yang dikutip dari George dan Jones (2012) mau-
pun Robbins dan Judge (2017) yang menyatakan bahwa kepemim-
pinan merupakan suatu kemampuan menunjukkan bahwa pemimpin 
itu dilahirkan (leaders are born). Seseorang yang memiliki IQ yang 
tinggi tidak dapat dikatakan karena orang tersebut belajar, melainkan 
karena “dari sananya sudah demikian”. Kemampuan seperti inilah 
yang dikatakan sebagai bawaan, bakat atau anugerah. Menggunakan 
contoh yang sama dari dunia fantasi, tokoh Superman adalah contoh 
bagaimana seseorang sudah hebat dari kecil. 

Sementara itu kategori yang ketiga menunjukkan bahwa pe-
mimpin  itu  bisa  dipelajari  maupun  bisa  merupakan  bakat  bawaan. 
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Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat disebabkan oleh, mi-
salnya, meniru orang lain (copy cat, yang menunjukkan bahwa yang 
bersangkutan belajar dari orang lain) ataupun karena bakat yang dimi-
liki oleh orang yang bersangkutan meskipun tidak ada yang menga-
jarinya. Buku ini mendasarkan pemikian pada pengertian ketiga ini, 
yaitu bahwa pemimpin itu bisa dilahirkan maupun dibentuk. Perum-
pamaan yang pas untuk menggambarkan hal ini adalah bahwa kege-
mukan, yang meskipun bisa karena keturunan (berasal dari orang tua 
yang gemuk dan saudara-saudara yang gemuk), bisa tidak dialami oleh 
seseorang apabila yang bersangkutan secara rutin melakukan olah raga 
sehingga badannya bisa terbentuk menjadi atletis. 

Apapun pendekatan yang kita yakini, pengertian-pengertian se-
bagaimana tampak pada Tabel 1.2 seluruhnya mempunyai satu kesa-
maan, yaitu kepemimpinan berkaitan dengan pencapaian tujuan. Seba-
gaimana dikemukakan oleh George dan Jones (2012) seperti disebut-
kan sebelumnya, pemimpin yang efektif membantu pencapaian tujuan 
organisasi, sedangkan pemimpin yang tidak efektif tidak membantu 
tercapainya tujuan organisasi. Akan tetapi Woodcock (2011) secara 
lebih rinci menyatakan bahwa kepemimpinan menyangkut hal-hal 
berikut, yang sebagian pemikirannya sejalan dengan isi buku ini: 

 Mampu untuk memotivasi dan mengarahkan pihak lain.
 Bertanggung jawab atas arah dan tindakan tim yang di-

pimpinnya.
 Menetapkan tujuan yang hendak dicapai.
 Mengorganisir dan memotivasi orang atau pihak lain.
 Mempunyai inisiatif.
 Tetap bertahan ketika ada hal-hal yang tidak berjalan se-

bagaimana mestinya, atau tidak melarikan diri dari per-
masalahan yang ada.

 Tetap bersikap positif ketika frustrasi atau menghadapi
kegagalan.

 Mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalah-
an yang dilakukan atau atas diambilnya keputusan yang
salah.
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 Adaptif, dalam artian mempersiapkan diri untuk mengu-

bah tujuan yang hendak dicapai ketika terjadi perubahan
situasi.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMIMPIN DENGAN 
PEJABAT 

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai pengertian 
pemimpin dan pejabat, yang menurut Pusat Bahasa Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan (2008a dan 2008) mempunyai arti yang sa-
ma, di samping pejabat dapat pula diartikan sebagai manajer (lihat Ta-
bel 1.1). Akan tetapi dalam literatur mengenai kepemimpinan kedua 
pengertian tersebut, yaitu manajer dan pemimpin, sering dibedakan. 
Sebagai contoh, Whetten dan Cameron (2016) menyatakan bahwa pe-
mimpin berhadapan dengan atau diasosiasikan dengan kondisi-kon-
disi perubahan, dinamis atau transformasi, sedangkan manajer berha-
dapan dengan kondisi yang stabil atau diasosiasikan dengan kondisi 
status quo. Selain itu, pemimpin dikatakan mempunyai fokus terhadap 
hal-hal yang berkaitan dengan penentuan tujuan, mengartikulasikan 
visi, mentransformasikan organisasi beserta orang-orang yang menja-
di pengikutnya serta penciptaan hal-hal baru. Sementara itu fokus dari 
manajer adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan, penga-
rahan (directing) serta perbaikan kinerja. Pemimpin disamakan de-
ngan hal-hal yang berurusan dengan dinamisme, krusial atau vital dan 
kharisma, sedangkan manajer disejajarkan dengan hierarki, ekuilibri-
um dan pengendalian. 

Selain itu, Greenberg dan Baron (2008) menggunakan orientasi 
masa depan sebagai pembeda utama antara pemimpin dengan mana-
jer. Peran pemimpin adalah sebagai penentu atau yang menetapkan 
misi organisasi serta strategi implementasinya, sedangkan peran ma-
najer adalah meningkatkan komitmen anggota dalam mencapai misi 
dan strategi yang ditetapkan oleh pemimpin, serta bagaimana meng-
implementasikan strategi-strategi tersebut melalui pihak lain. Secara 
lebih spesifik Basalamah (2009a) merinci perbedaan antara pemimpin 
dengan  manajer dari beberapa sumber seperti Evans (2009),  DuBrin 
(2016) serta Greenberg dan Baron (2008) sebagaimana tampak pada 
Tabel 1.3. 
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Manajer Pemimpin 

Lebih mengutamakan hasil Lebih mengutamakan hubungan 
Lebih formal dan ilmiah Kurang formal dan bahkan lebih bersifat “seni” 
Berkaitan dengan posisi jabatan Sedikit kaitanannya dengan posisi jabatan 
Tidak terlalu berani mengambil risiko Berani mengambil risiko 
Tidak terlalu personal (dekat) Personal (akrab) dan memperhatikan 
Memelihara lingkungan Mengembangkan lingkungan 

Memfokuskan pada proses dan sistem 
Memfokuskan pada orang-orang di belakang proses 
dan sistem 

Menaati aturan-aturan lainnya Tidak tertarik dengan aturan-aturan tertentu 

Menerima status quo 
Ide-ide baru dan segar, bahkan tidak jarang menentang 
status quo 

Fungsional – analisis, evaluasi, menyelesaikan permasalahan, 
menciptakan struktur organisasi Non Fungsional – menginspirasi, memotivasi 

Lebih bersifat formal dan lebih ilmiah, bergantung pada ke-
ahlian-keahlian universal seperti perencanaan, penganggaran 
dan pengendalian 

Kurang formal dan tidak selalu ilmiah, bahkan tidak 
jarang bersifat irasional seperti dalam hal kepemim-
pinan kharismatik 

Mempunyai perspektif yang lebih pendek, atau mengimple-
mentasikan visi yang dikembangkan pemimpin. Lebih pada 
sifat rasional 

Visioner mengenai akan menjadi seperti apa organi-
sasi yang bersangkutan, atau mempunyai perspektif 
yang lebih lama 

Mengandalkan pengendalian Mengembangkan atau membina rasa saling percaya, 
kerja sama dan tim 

Tabel 1.3. 
Perbedaan 
Pemimpin 

dengan Manajer 

(Bagian 1) 

Pendahuluan 
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Manajer Pemimpin 

Memfokuskan pada sistem Memfokuskan pada orang 
Bertanggung jawab mengenai “bagaimana” mengerjakannya Bertanggung jawab menentukan “apa” yang harus 

dikerjakan 
Mengendalikan kegiatan sehari-hari Menginspirasi agar orang mau mencapai visi 
Inovasi rendah, bahkan tidak jarang hanya mengadmi-
nistrasikan atau meniru saja. Analitis Inovatif 

Otoritatif Eksperimental 
Yang mengimplementasikan Inisiator 

Bertindak sebagai bos 
Bertindak sebagai coach, konsultan, guru, fasilitator, 
pelayan 

Memberi perintah dari jabatannya Menginspirasi dari ide-idenya yang hebat 
Terstruktur Berani melakukan hal-hal baru 
Bertindak jika tujuannya sudah jelas Imajinatif 
Dingin dan menjaga jarak Hangat dan ceria 
Jarang mengakui kesalahan Menunjukkan kerendahan hati 
Memusatkan pengetahuan yang dimilikinya Berbagi pengetahuan yang dimiliki 
Menjaga stabilitas Mengusung perubahan 
Menciptakan budaya efisiensi Menciptakan budaya integritas 

Fokus pada objek: produksi, penjualan barang dan jasa 
Fokus pada orang: menginspirasi dan memotivasi anak 
buah 

Menciptakan batasan-batasan Mengurangi batasan-batasan yang ada 

Lebih mengutamakan basis kekuasaan (position power) 
Lebih mengutamakan kekuatan pribadi (personal 
power) 

13 

Tabel 1.3. 
Perbedaan 
Pemimpin 

dengan Manajer 

(Bagian 2) 

Sumber: Basalamah (2009a); Robbins dan Judge (2017); DuBrin (2016); Tracy (2010); Daft (2015). 
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Perhatikan bahwa dewasa ini akibat perubahan yang terjadi se-
cara masif di hampir setiap lini kehidupan organisasi mengakibatkan 
peranan manajer harus juga berorientasi pada perubahan (Whetten dan 
Cameron, 2016) di samping adanya karakter lain yang tidak jarang di-
miliki pula oleh seorang manajer. Pelajaran yang dapat diambil dari per-
bedaan-perbedaan sebagaimana disebutkan sebelumnya serta seperti 
yang tampak pada Tabel 1.3 adalah bahwa jika saat ini kita sebagai pe-
jabat yang memiliki kecenderungan untuk berorientasi pada hal-hal 
yang disebutkan sebagai karakter manajer, maka untuk menjadi seo-
rang pemimpin kita perlu mengubah orientasi kita pada hal-hal yang 
disebutkan sebagai karakter pemimpin. Sebagai contoh, jika kita sela-
ma ini hanya menerapkan visi yang dibuat oleh orang lain, maka coba-
lah untuk membuat visi sendiri sebagai orang nomor satu di suatu 
posisi tertentu. Kalau saya seorang bupati, apa yang akan (semestinya) 
saya lakukan. Jika saya saat ini sudah menjadi Bupati atau Walikota, 
apa yang akan (semestinya) saya lakukan kalau menjadi Gubernur. De-
mikian seterusnya untuk posisi-posisi tertentu yang ingin dicapai. 

Menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini bisa menjadi ba-
gian dari proses seleksi untuk jabatan publik lainnya seperti Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisioner pada beberapa 
lembaga tertentu seperti Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Pen-
jamin Simpanan (LPS), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 
Komisi Informasi (KI), Ketua atau Kepala lembaga publik lainnya se-
perti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Pusat Pela-
poran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Gubernur Bank In-
donesia, dan sebagainya. Proses seleksinya umumnya meminta kandi-
dat untuk menjelaskan mengenai apa yang akan dilakukan seandainya 
terpilih sebagai Pimpinan, Komisioner, Gubernur Bank Indonesia, Ke-
tua atau Kepala lembaga publik tersebut. 

Selain itu, jika saat ini kita yang berada pada posisi manajer 
atau pejabat sudah memiliki karakter pemimpin, misalnya akrab de-
ngan bawahan atau berfokus pada orang selain pada pekerjaan, berani 
mengambil risiko (risk taker), bisa bersifat formal maupun tidak formal 
terhadap anak buah atau karakter-karakter lainnya yang dikonotasikan 
sebagai karakter pemimpin, karakter-karakter positif semacam ini per-
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lu untuk terus ditingkatkan kualitasnya di samping perlu pula me-
ngembangkan pemahaman dan melaksanakan hal-hal lain sebagai-
mana diuraikan pada bab-bab selanjutnya dari buku ini seperti menge-
nali hal-hal yang dapat memotivasi anak buah atau yang akan meng-
inspirasi mereka untuk melakukan hal-hal besar lainnya, dan sebagai-
nya. 

MENYIAPKAN DIRI MENJADI PEMIMPIN 

Dengan pemikiran bahwa pemimpin tidaklah hanya dilahirkan 
tetapi dapat pula dipelajari, cara-cara berikut ini biasa dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan, memahami proses atau mengetahui tin-
dakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin yang efektif (lihat 
Tabel 1.4). Uraian dari masing-masing cara tersebut tampak pada sub-
bagian-subbagian berikut ini. Sementara itu Woodcock (2011) me-
ngemukakan hal-hal sebagai berikut untuk menjadi seorang pemimpin 
yang baik: 

 Berinisiatiflah atas kesempatan yang ada. Jadilah pe-
mimpin sebelum orang lain menganggap Anda seba-
gai pemimpin mereka. Organisasi yang baik menghar-
gai orang-orang yang berani tampil sebagai pemim-
pin, bukan hanya orang-orang yang mempunyai jabat-
an formal.

 Bertanggungjawablah atas tujuan yang Anda tetapkan,
dan tentukan skala prioritas.

 Tampakkan perilaku sebagai “orang yang bisa berbu-
at sesuatu” pada situasi-situasi yang memerlukan se-
seorang untuk tampil sebagai pemimpin, misalnya
cobalah untuk mengatasi masalah yang Anda sendiri
yang melakukannya dan bukannya melemparkannya
ke orang lain. Jawaban pertama Anda sebaiknya ada-
lah: “Siap, akan segera saya realisasikan.”

 Ketika diminta untuk mengerjakan sesuatu, lakukan-
lah pekerjaan tersebut melebihi persyaratan minimum
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Tabel 1.4. 
Teknik 

Pengembangan 

Kepemimpinan 

Sumber: DuBrin (2016); Basalamah (2009a). 
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 sesuai dengan uraian jabatan Anda. Kerjakan peker-
jaan tersebut dengan meninggalkan jejak Anda, yang
membuat Anda menjadi diperhatikan atau layak untuk
diperhitungkan.

 Tunjukkan rasa antusiasme Anda karena hal ini akan
menjadikan mereka memperhatikan Andalah yang pa-
da akhirnya akan diberi penghargaan.

 Hadapilah masalah yang muncul dengan mengantisi-
pasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul,
lakukan hal-hal yang mendahului orang lain dan tun-
jukkan bahwa Anda bersegera untuk mengatasi hal
itu.

 Tunjukkan perbaikan atau munculkan inovasi Anda
berkenaan dengan cara melakukan atau menyelesai-
kan hal tertentu dan hargailah pemikiran-pemikiran
orang lain yang inovatif.

 Pelajari keahlian-keahlian baru yang akan dapat me-
ningkatkan kapabilitas Anda.

 Cukup atau biasa-biasa saja itu belum cukup. Anda
harus wow atau luar biasa.

Mengembangkan Kepemimpinan dengan Menerapkan Teori Ke-

pemimpinan 

Pemimpin (leader) dan kepemimpinan (leadership) adalah dua 
topik yang sangat banyak dibahas oleh para ahli. Sebagaimana disebut-
kan sebelumnya, kata-kata leadership, leader, pemimpin dan kepe-
mimpinan di mesin pencari Google menunjukkan jumlah yang sangat 
banyak dibahas orang. Tidak mengherankan apabila banyaknya minat 
yang diberikan oleh para ahli tersebut membuat banyak yang me-
ngembangkan teori mengenai kepemimpinan tersebut. Untuk lebih 
mempermudah pembahasannya, teori kepemimpinan dapat dikelom-
pokkan  menjadi empat kategori yang sering disebut perspektif kepe- 
mimpinan (Greenberg dan Baron, 2008; McShane dan Von Glinow, 
2018), yaitu berdasarkan karakteristik atau kompetensi yang dimiliki 
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oleh pemimpin tersebut (trait approach to leadership atau competency 
perspective of leadership), berdasarkan perilaku para pemimpin (be-
havioral approach to leadership atau behavioral perspective of lead-
ership), berdasarkan situasinya (contingency approach to leadership 
atau contingency perspective of leadership), dan berdasarkan hubung-
an antara pimpinan dengan yang dipimpinnya. Karakteristik atau traits 
adalah sifat-sifat pribadi seorang pemimpin yang membedakannya 
dari orang kebanyakan atau dari pemimpin yang tidak efektif, atau 
yang membuatnya melakukan hal-hal yang luar biasa, atau yang me-
nunjukkan kinerja yang luar biasa atau sangat bagus. Menurut Robbins 
dan Judge (2017), trait theories adalah teori-teori yang memperhati-
kan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan antara pemim-
pin dari bukan pemimpin. Pada umumnya karakter-karakter ini menun-
jukkan sikap positif sebagaimana sebagiannya tampak pada Tabel 1.5 
pada hal. 19, akan tetapi ada juga sifat-sifat yang buruk yang tidak di-
sukai (Basalamah, ed., 1995) atau yang mengakibatkan pemimpin di-
kategorikan sebagai pemimpin yang buruk seperti dikemukakan oleh 
Kellerman (2004) seperti tampak pada Tabel 1.6 (lihat hal. 20). 

Sifat-sifat atau karakteristik tersebut tentu saja akan semakin 
bertambah dengan kian banyaknya pemimpin, sehingga daftar sebagai-
mana tampak pada Tabel 1.5 tidak akan pernah selesai. Sebagai con-
toh, karakter pribadi CEO Pepsico Indra Nooyi sebagaimana dikemu-
kakan oleh Raja (2013) adalah percaya diri, punya inisiatif dan ino-
vatif, visioner, cerdas, kecerdasan emosi yang baik dan komunikator 
yang efektif. Sedangkan Morgan Smith, pemilik dan pengelola Bone-
heads Restaurant di Lake Forest, California, Amerika Serikat yang ti-
dak segan-segan menyumbang makanan pada pesta perkawinan para 
pegawainya atau meminjamkan uang pada mereka kalau perlu, dika-
takan sebagai mempunyai karakter yang baik hati dan murah hati serta 
mau menjadi coach bagi para pegawainya (Norman, 2010). Uhl-Bien, 
Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014) memberikan contoh pemimpin 
yang berbeda lagi seperti Patricia Karter, pemimpin perusahaan Dancing 
Deer  Baking  Company,  Inc. yang  menggunakan  nilai-nilai inti (core  va- 
lues) sebagai pedoman dalam memimpin perusahaan. Di perusahaan 
produsen kue tersebut misalnya, hanya menggunakan bahan-bahan alam-
i, dibungkus dengan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, para pegawai-
nya mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan dengan prosenta- 
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Tabel 1.5. 
Karakteristik 

Pemimpin yang 

Baik 

Sumber: DuBrin (2016); Greenberg dan  Baron (2008); Basalamah  (2009a, 2004); Basalamah, ed. (1995); George dan Jones 
(2012); Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014); McShane dan Von Glinow (2010); Robbins dan Judge (2017).
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se yang melebihi standar industri, serta 35% dari nilai penjualannya di-
sumbangkan untuk bea siswa bagi para gelandangan dan para ibu yang 
berisiko tinggi. Tentu saja sifat-sifat semacam ini akan sangat banyak 
dimiliki oleh seseorang, dan karena banyaknya pemimpin di seluruh 
dunia, maka sifat-sifat mereka pun sangat banyak pula sehingga tidak 
ada habis-habisnya untuk dibahas. Karena itu tidak mengherankan apa-
bila DuBrin (2016) mengkategorikannya menjadi dua kelompok besar, 
yaitu karakter pribadi secara umum (general personality traits) yang 
menunjukkan berbagai karakter yang dapat diamati secara fisik baik 
di dalam maupun di luar konteks pekerjaan, dan karakter pribadi yang 
berhubungan dengan pekerjaan (task-related personality traits) yang 
sangat erat kaitannya dengan penyelesaian pekerjaan. 

Tidak kompeten Jahat 
Kaku (tidak fleksibel) terhadap 
hal-hal yang baru 

Tidak mampu merekrut dan me-
nyusun staf secara efektif. 

Tidak mampu mengendalikan 
diri (intemperate). Dalam tataran 
orang Indonesia, harta, tahta dan 
wanita (lawan jenis) sering men-
jadi penyebabnya 

Korup dalam arti tidak hanya men-
curi uang, tapi juga dusta dan me-
nipu serta mementingkan kepen-
tingan diri sendiri melebihi kepen-
tingan umum 

Tidak berperasaan, tidak perdu-
li pada orang lain atau tidak mau 
mengayomi orang lain (callous) 

Tidak terbuka (insular atau in-
ward-looking) 
Dingin, sombong, arogan 

Tidak peka terhadap kebutuhan 
dan perasaan orang lain 

Tidak mampu mendelegasikan we-
wenang kepada orang lain 

Khianat (tidak amanah) Tidak memiliki kemampuan berfi-
kir strategis 

Terlalu ambisius, bermain politik 
secara berlebihan 

Tidak mampu menyesuaikan diri 
terhadap atasan yang berbeda 

Tidak mampu mengerjakan hal-
hal teknis 

Terlalu tergantung kepada “mentor” 
atau “penasihat” 

Tabel 1.6. 
Karakteristik 

Pemimpin 
yang Buruk 

dan Tak 
Disukai 

Sumber: Basalamah, ed. (1995); Kellerman (2004).
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Selain itu, Tabel 1.5 juga menyebutkan mengenai karakteristik pe-
mimpin yang kharismatik. Karakteristik ini biasanya diidentikkan de-
ngan bawaan pemimpin tersebut (sejalan dengan konsep leader is born), 
akan tetapi penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki 
bawaan karakter semacam itu pun sebenarnya dapat “dilatih” untuk men-
jadi kharismatik, yang berarti sejalan dengan konsep leader is made. Jika 
Anda merasa tidak dilahirkan memiliki sifat-sifat yang kharismatik, ma-
ka langkah-langkah berikut ini dapat dilakukan untuk “memoles” atau 
bahkan “mengubah” diri Anda menjadi kharismatik jika Anda menerap-
kannya setiap saat sehingga para pengikut melihat Anda selalu berkarak-
ter seperti itu. Syaratnya sederhana: Anda mau berubah. Langkah-lang-
kah yang dapat dilakukan untuk dapat menjadi kharismatik adalah seba-
gai berikut (Robbins dan Judge, 2017; Richard Wiseman, dalam Wood-
cock, 2011): 

 Kembangkan aura kharisma dengan cara senantiasa
menunjukkan dan mempertahankan sikap optimistik
dan antusiasme, dan melaksanakan apa-apa yang su-
dah diucapkan untuk menjaga agar orang  tidak  meni-
lai Anda sebagai OMDO (“OMong DOang”) atau
NATO (“No Action Talk Only”). Jika sedang berha-
dapan dengan orang lain, tatap mata lawan bicara
Anda ketika berhadapan dengan mereka, dan ketika
berhadapan dengan mereka, berdirilah dengan posisi
tubuh yang menunjukkan sikap akrab dan santai. Se-
nyumlah dengan senyum yang tulus.

 Tunjukkan sikap kepada orang-orang bahwa mereka
adalah penting bagi Anda, dan Anda merasa senang
bersama mereka. Lihatlah masing-masing orang yang
ada di hadapan Anda dari waktu ke waktu atau secara
periodik.

 Buat pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan mudah
untuk dimengerti, dan ketika Anda mengemukakan- 
nya, ucapkan dengan kata-kata yang jelas, bicaralah de-
ngan lancar, persuasif dan artikulatif dan perlahankan
kata (kata-kata) yang ingin Anda beri penekanan. Jika
Anda terbiasa menggerak-gerakkan tangan ketika ber-
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bicara, tunjukkan telapak dan punggung tangan Anda 
sesekali, dan jauhkan tangan Anda dari wajah Anda. 

 Ciptakan sesuatu yang dapat mengikatnya dengan pa-
ra pengikutnya. Sebagai contoh, Ridwan Kamil ketika
menjadi Walikota Bandung (kini Gubernur Jawa Ba-
rat) dapat menggunakan “taman” sebagai “sesuatu”
tersebut sehingga masyarakat dapat mengonotasikan
Ridwan Kamil dengan taman. Hal ini disebabkan ka-
rena masyarakat menyukai keberadaan taman-taman
tersebut, dan bagi daerah Bandung yang tingkat kepa-
datan lalu lintasnya sudah tinggi, taman dapat ber-
fungsi untuk paru-paru kota, bukan hanya memberi-
kan keindahan fisik semata.

 Beri kesempatan kepada para pengikut untuk menya-
lurkan harapan, emosi atau inspirasi mereka. Meng-
angguklah sesekali ketika mereka berbicara dengan
Anda dan pegang atau tepuklah bagian atas lengan la-
wan bicara Anda ketika momennya sesuai dengan to-
pik pembicaraannya.

Kelima cara tersebut apabila dilakukan secara terus-menerus 
akan membuat pengikut “merasa” bahwa Anda adalah seorang pemim-
pin yang kharismatik. Jika cara-cara ini Anda internalisasikan dalam 
setiap kesempatan Anda berinteraksi dengan mereka, maka berdasar-
kan penelitian Anda akan dikategorikan sebagai pemimpin yang kha-
rismatik. Pada akhirnya memang hanya orang-orang dekatnya sajalah 
yang mengetahui apakah seorang pemimpin yang kharismatik itu asli 
atau hanya polesan semata. Beberapa kasus kejahatan yang dilakukan 
oleh beberapa pemimpin yang dikenal sebagai kharismatik barangkali 
memang membuktikan kalau mereka itu hanya memoles saja. Para 
teorisi menyebutnya dengan istilah  dark side of charismatic leadership 
atau sisi gelap dari orang-orang yang mempunyai kharisma. 

Di sisi yang lain, Tabel 1.6 menunjukkan bahwa pemimpin ti-
dak selamanya memberikan pemikiran yang positif. Sebagaimana di-
sebutkan sebelumnya, George dan Jones (2012) menyatakan bahwa 
pemimpin yang efektif membantu pencapaian tujuan organisasi, se-
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dangkan pemimpin yang tidak efektif tidak membantu tercapainya tu-
juan organisasi. Akan tetapi beberapa karakter pada Tabel 1.6, terlebih 
yang dikemukakan oleh Kellerman (2004), banyak contoh pemimpin 
yang disebutkan dalam bukunya tersebut merupakan pemimpin yang 
hebat, bahkan ada yang masih berkuasa hingga saat ini. Artinya, meski-
pun efektivitas bisa saja dicapai oleh pemimpin, para pengikutnya bisa 
menyatakan mereka sebagai pemimpin yang buruk atau tidak disukai. 
Sebagai contoh, Kellerman (2004) menyebutkan Saddam Hussein se-
bagai salah satu contoh pemimpin yang jahat. Padahal pemerintahan-
nya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, keamanan yang 
lebih terasa, dan tidak ada peperangan sebagaimana terjadi sesudah 
Saddam tidak lagi memerintah. Tetapi caranya memerintah yang di-
permasalahkan, yaitu penuh dengan represi, dituduh melakukan pem-
bunuhan dan genosida pada rakyatnya sendiri, penduduk Iraq yang di-
anggap sebagai musuh negara dibunuh dan keluarganya pun sering di-
siksa dan dibunuh bersama dengan “musuh negara” tersebut (Keller-
man, 2004). Ketidakefektifan bukanlah kriteria yang menurut Keller-
man disebut sebagai pemimpin yang buruk. Hal ini persis seperti dila-
porkan oleh Bennet (2019) yang menyatakan bahwa Presiden Donald 
Trump merasa tidak mendapatkan penghargaan secara layak meski-
pun dia melakukan banyak hal yang belum pernah dicapai oleh satu 
orang Presiden Amerika Serikat sebelum-sebelumnya dalam 2½ tahun 
memerintah. Karena itu sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam Ta-
bel 1.6 tersebut perlu dihindari jika ingin dikategorikan sebagai pemim- 
pin yang baik, di samping tetap perlu untuk mencapai tujuan sehingga 
juga disebut sebagai pemimpin yang efektif.  

Sementara itu McBride (2012) menyebutkan mengenai bebe-
rapa cara berikut ini yang dapat digunakan untuk mengembangkan si-
fat-sifat kepemimpinan yang baik: 

 Bersikaplah jujur dan tunjukkan kalau Anda orang
yang memiliki integritas sehingga membuat orang
percaya pada Anda.

 Jangan berbelit-belit. Buatlah keputusan sesuai de-
ngan waktunya berdasarkan pertimbangan yang baik.

 Belajarlah mengenai berbagai subjek yang menjadi
tugas dan fungsi Anda dan jadikan diri Anda sebagai
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rujukan bagi orang lain mengenai tugas dan fungsi 
Anda tersebut. 

 Tunjukkan rasa percaya diri pada segala bidang yang
berkaitan dengan organisasi Anda.

 Jangan sekali-kali berwawasan sempit, dan akuilah
perbedaan-perbedaan yang ada.

 Jangan menunjukkan rasa takut Anda meskipun keti-
ka Anda mengalami stres.

 Bersikaplah adil terhadap anggota organisasi Anda.
 Tunjukkan loyalitas Anda pada anak buah Anda seba-

gaimana mereka loyal pada Anda
 Tunjukkan sikap Anda bahwa Anda adalah orang

yang dapat diandalkan.
 Janganlah menjaga jarak dengan anggota organisasi la-

innya. Anda seharusnya mudah untuk dihubungi atau
didatangi ketika anggota organisasi memerlukan ban-
tuan Anda.

Sementara itu jika Anda menggunakan teori kepemimpinan 
berdasarkan perilaku dari para pemimpin (behavioral approach to 
leadership atau behavioral perspective of leadership), berarti Anda 
menerapkan apa yang biasa dilakukan oleh para pemimpin yang efek-
tif pada diri Anda sendiri. Dengan kata lain Anda meniru apa yang 
dilakukan oleh pemimpin tersebut, dengan harapan duplikasi perilaku 
tersebut akan memberikan hasil yang sama efektifnya. Akan tetapi 
perlu diperhatikan di sini bahwa perilaku dalam hal ini adalah sesuatu 
yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpian ter-
sebut atau bagaimana pemimpin tersebut berhubungan dengan para 
pengikutnya (DuBrin, 2016). Yang ditiru bukanlah model atau cara 
pemimpin tersebut berpakaian. Sebagai contoh, beberapa calon Kepa-
la Daerah yang meniru model pakaian Joko Widodo ketika kampanye 
bersama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) saat pilkada Daerah Khusus 
Ibukota ternyata tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang menang 
atau terpilih menjadi Kepala Daerah. Demikian pula Prabowo Subi-
anto yang meniru model pakaian Bung Karno tidak berhasil meme-
nangkan Pemilihan Presiden, baik ketika menjadi Calon Wakil Pre-
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siden bersama Megawati Soekarnoputri maupun ketika dua kali men-
calonkan diri menjadi Presiden melawan Joko Widodo pada tahun 
2014 dan 2019. 

Perilaku pemimpin dalam kaitannya dengan pekerjaan adalah 
seperti tampak pada Tabel 1.7, sedangkan perilaku pemimpin dalam hu-
bungannya dengan para pengikutnya adalah seperti tampak pada Tabel 
1.8. Selain itu, sebagaimana ajaran Ki Hadjar Dewantoro (“ing ngarso 
sung tulodo,2 ing madyo mangun karso, tutwuri handayani") dan men-
jadi rujukan para pemimpin di Indonesia, pemimpin jika (tengah) bersa-
ma dengan para pengikutnya (ing madyo) hendaklah memberi sema-
ngat atau memotivasi mereka dan jika berada di belakang pengikutnya 
hendaklah memberi kesempatan kepada mereka untuk berkembang (tut 
wuri handayani). Beberapa perilaku tersebut sejalan dengan beberapa 
karakter sebagaimana disebutkan sebelumnya, seperti perilaku adaptif 
yang merupakan  kebalikan  dari karakter kaku atau tidak fleksibel yang 
merupakan sifat yang tidak di-sukai sebagaimana tampak pada Tabel 
1.6 (lihat hal. 20). Demikian pula dengan kemauan untuk mengambil 
risiko yang juga sama dengan karakter bersedia menghadapi risiko 
sebagaimana tampak pada Tabel 1.5 (lihat hal. 19). 

Selanjutnya jika Anda ingin menggunakan teori kepemimpinan 
berdasarkan situasi yang dihadapi oleh pemimpin tersebut (contin-
gency approach to leadership atau contingency perspective of leader- 

2Ing ngarso sung tulodo (jika berada di depan menjadi teladan) meru-
pakan kesadaran akan diri sendiri (self awareness) dari pemimpin tersebut se-
hingga tidak dibatasi pada pekerjaan tertentu, artinya berlaku untuk apa saja, 
termasuk sebagai orang tua, suami, istri, atasan, sehingga menurut penulis 
merupakan karakter individual. Karena itu penulis tidak menempatkannya 
pada bagian perilaku pemimpin, melainkan sebagai karakter sebagaimana 
tampak pada Tabel 1.5 (lihat hal. 19). Meskipun ing madyo mangun karso 
dan tutwuri handayani juga tidak terbatas pada pekerjaan tertentu saja, akan 
tetapi keduanya tidak bisa terlepas dari hubungan dengan orang lain, dalam 
hal ini para pengikutnya, sehingga penulis menempatkan keduanya sebagai 
perilaku, bukan karakter. Dengan kata lain, menjadi teladan “dilakukan” oleh 
para pengikut (yang meneladani seseorang), akan tetapi membangun sema-
ngat (atau memotivasi) dan memberi kesempatan kepada orang lain “dila-
kukan” oleh pemimpin tersebut. 
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ship), artinya Anda memperhatikan perlunya pemimpin untuk berubah 
jika  situasi  dan  kondisi yang dihadapi berubah. Carly Fiorina adalah 
mantan chief executive officer (CEO) Hewlett–Packard yang pernah 
dianggap sebagai salah seorang wanita paling berkuasa di korporasi 
Amerika Serikat karena bisa menjadi CEO sekitar enam tahun. Akan 
tetapi kegagalannya untuk meningkatkan laba dan harga saham Hew-
lett–Packard menyebabkan Dewan Komisaris memintanya untuk 
mundur dari kepemimpinan perusahaan itu pada tahun 2005. Hal yang 
sama menimpa Carol Bartz, CEO dari raksasa internet Yahoo, yang 
sudah dua setengah tahun menjadi CEO perusahaan itu juga akhirnya 
dipecat pada tahun 2011. Lebih dari itu, Presiden Suharto juga harus 
menyatakan berhenti setelah berkuasa lebih dari 30 tahun akibat peru-
bahan besar yang terjadi di Indonesia. Waktu berubah, tetapi para pe-
mimpin ini tidak. Mereka tidak menyesuaikan dengan perubahan ter-
sebut sehingga dipaksa untuk tidak lagi berkuasa. Teori kepemimpinan 
berdasarkan situasi yang dihadapi pemimpin menyatakan bahwa efek-
tivitas pemimpin juga dipengaruhi oleh situasi. Model Kontinjensi da-
ri Fred E. Fiedler menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang terbaik 
adalah ditentukan oleh situasi dimana pemimpin tersebut bekerja. Ka-
rena gaya kepemimpinan seseorang adalah tetap, maka apabila suatu 
situasi menghendaki agar pemimpin yang mempunyai gaya kepemim-
pinan tertentu tidak sesuai dengan situasinya, menurut Fiedler agar te-
tap efektif maka kalau bukan situasinya yang harus dimodifikasi ber-
arti pemimpin tersebut yang harus diganti. Artinya, agar pemimpin ter- 
sebut tidak diganti sebagaimana ketiga contoh di atas (Carly Fiorina, 
Carol Bartz dan Presiden Suharto), maka pemimpin tersebut harus me-
modifikasi situasinya atau mengubah gaya kepemimpinannya sehing-
ga tetap efektif. Ketiga orang tersebut tidak melakukan hal itu sehing-
ga berakibat merekalah yang diganti. 

Teori kepemimpinan kontingensi lainnya adalah situational 

leadership theory (SLT) yang menyatakan bahwa efektivitas kepe-
mimpinan bergantung pada kesesuaian pemilihan gaya kepemimpinan 
dengan kesiapan pengikutnya, yaitu kemampuan dan kemauan mereka 
untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Untuk itu pemimpin harus 
memilih satu dari empat perilaku tergantung pada kesiapan pengikut-
nya, yaitu: pertama, jika para pengikutnya tidak mampu melakukan 
pekerjaan tanpa bimbingan dari pemimpin dan tidak mau melakukan 
tugas mereka, maka pemimpin harus memberikan arahan yang spesi-     
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Tabel 1.7. 
Perilaku 

Pemimpin 
dalam 

Kaitannya 
dengan 

Pekerjaan 

Sumber: DuBrin (2016); Kuwado (2014). 
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Tabel 1.8. 
Perilaku 

Pemimpin 
dalam 

Hubungannya 
dengan Para 

Pengikutnya 

Sumber: DuBrin (2016); Basalamah (2004); Amy Lyman (2012); Robbins dan Judge (2017). 
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fik dan jelas. Kedua, jika pengikutnya tidak mampu tetapi mereka mau 
melakukan tugas mereka, maka pemimpin harus menunjukkan gaya 
kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan dan sekaligus berori-
entasi pada hubungan kemanusiaan yang tinggi sehingga mereka mau 
mengikuti keinginan pemimpin tersebut. Ketiga, jika pengikutnya
mampu tetapi mereka tidak mau melakukan tugas mereka, maka pe-
mimpin harus menunjukkan gaya kepemimpinan yang suportif atau 
berorientasi pada hubungan kemanusiaan. Keempat, jika pengikutnya 
mampu dan mereka mau melakukan tugas mereka, maka pemimpin 
bisa mendelegasikan karena sudah tidak perlu banyak arahan ataupun 
dukungan. Uraian lebih rinci mengenai SLT ini tampak pada Bab 8 
hal. 225. 

Sementara itu path-goal theory yang dikembangkan oleh R.J. 
House menyatakan bahwa pemimpin akan dianggap efektif bila bisa 
membantu anak buahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Karena 
itu tugas dari pemimpin adalah menyediakan informasi, dukungan atau 
sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. 
Selain itu, gaya kepemimpinannya apakah harus direktif, suportif atau 
gaya lainnya tergantung pada analisis situasi yang kompleks (Robbins 
dan Judge, 2017). 

Kategori terakhir yang dapat dipilih untuk menerapkan teori ke-
pemipinan adalah mendasarkan pada hubungan antara pimpinan dan 
pengikut. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa hubungan antara 
pemimpin dengan para bawahannya tidaklah selalu sama. Ada pemim-
pin dan bawahan yang mempunyai hubungan yang baik: para pengi-
kutnya menghargai dan percaya bahkan tidak jarang loyal atau bahkan 
sangat loyal serta berkomitmen kepada pemimpin mereka, sehingga 
situasi ini sangat mendukung untuk melaksanakan kepemimpinan se-
cara efektif. Akan tetapi tidak jarang pula pemimpin dengan bawahan 
mempunyai hubungan yang kurang baik: para pengikutnya tidak 
menghargai dan bahkan tidak percaya kepada pemimpin mereka, se-
hingga situasi ini sangat sulit untuk melaksanakan kepemimpinan se-
cara efektif. Semakin besar jumlah pengikut, maka kondisinya adalah 
gabungan dari keduanya: sebagian dari para pengikutnya menghargai 
atau mendukung, dan sebagian lainnya tidak menghargai, tidak loyal 
atau tidak mendukung. Dalam kondisi semacam ini tidak jarang pe-
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mimpin memperlakukan atau mengembangkan hubungan dengan anak 
buahnya secara berbeda.  

Jika dalam teori SLT pemimpin mengubah gaya kepemimpin-
annya karena kondisi para pengikutnya adalah mau-tidak mau dan 
mampu-tidak mampu, menurut teori leader-member exchange (LMX) 
pemimpin mengembangkan hubungan yang khusus dengan sebagian 
dari para pengikutnya dan menjadikan sebagian lainnya tidak mem-
peroleh perlakuan yang sebaik itu. Pengikut yang diperlakukan secara 
lebih baik ini disebut dengan istilah in-group, sedangkan kelompok 
yang tidak memperoleh perlakuan yang sebaik itu disebut out-group. 
In-group biasanya memperoleh lebih banyak perhatian dan sumber
daya atau keistimewaan-keistimewaan tertentu, sedangkan out-group 
berinteraksi dengan pemimpin cukup melalui jalur formal saja (Basa-
lamah, 2004) dan mendapatkan sumber daya yang lebih sedikit ke-
timbang in-group (Greenberg dan Baron, 2008). Riset menunjukkan 
bahwa persamaan karakteristik seperti umur, jenis kelamin, kepribadi-
an dan sikap atau tingkatan kompetensi yang lebih tinggi dari pengikut 
ketimbang pemimpinnya, sering digunakan oleh pemimpin sebagai 
kriteria untuk menetapkan seorang pengikut sebagai kelompok in-
group-nya (Greenberg dan Baron, 2008; Robbins dan Judge, 2017). 

Mengingat kelompok out-group bisa menimbulkan sentimen 
negatif di kemudian hari, George dan Jones (2012) menyarankan agar 
pemimpin hendaknya mengembangkan hubungan yang spesial terse-
but dengan sebanyak mungkin pengikutnya karena riset menunjukkan 
bahwa anggota in-group ternyata berkinerja lebih baik dan menunjuk-
kan loyalitas yang lebih tinggi ketimbang anggota out-group, di sam- 
ping anggota out-group merasa mempunyai status yang lebih rendah 
(inferior) atau merasa diperlakukan tidak adil. 

Berdasarkan keempat kategori teori kepemimpinan tersebut di 
atas, apabila Anda memilih cara pertama ini, yaitu menerapkan teori 
kepemimpinan, maka Anda yang saat ini sudah menjabat sebagai ma-
najer atau pejabat dan ingin mengembangkan diri sebagai pemimpin, 
dapat memilih untuk mengembangkan karakteristik pemimpin terten-
tu yang ideal menurut Anda dengan mempelajari sejarah atau memba-
ca buku-buku biografi atau otobiografi para pemimpin yang efektif, 
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menyesuaikan dengan karakteristik pengikut, memperhatikan situasi 
dan kondisinya, atau menggabungkan ketiga unsur tersebut secara ber-
samaan. Irisan dari ketiga unsur tersebut (karakter pemimpin, karakter 
pengikut dan karakter sikon) saat ini menjadi salah satu kajian dalam 
teori kepemimpinan sebagai kriteria bagi kepemimpinan yang efektif 
dan diberi nama locus of leadership (lihat Gambar 1.2). Jika dalam ke-
pemimpinan situasional biasanya digunakan istilah the right man in 
the right place, dalam locus of leadership istilah ini dilengkapi men-
jadi: the right man in the right place at the right time. 

 
 

Sebagaimana tampak pada Gambar 1.2, untuk dapat menjadi 
efektif maka pemimpin harus dapat menyesuaikan dengan karakter 
pengikut serta karakter situasi dan kondisi. Untuk itu tugas pemimpin 
pertama-tama adalah mengetahui karakter pengikut serta karakter si-
tuasi dan kondisi sehingga karakter pemimpin yang seperti apa yang 

Karakteristik 
Pemimpin

Karakteristik 
Sikon

Karakteristik 
Pengikut

Gambar 1.2. 
Locus of Leadership 
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paling sesuai agar ketiga karakter tersebut berhimpitan. Bagi keba-
nyakan pemimpin hal ini sangat sulit karena karakter pemimpin se-
ringnya given yang tidak bisa diubah. Perhatikan misalnya Basuki Tja-
haya Purnama (Ahok) yang sesudah menjadi Gubernur DKI sering 
menimbulkan kontroversi dengan ucapan dan/atau perbuatan-perbuat-
annya yang menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak meminta pa-
danya untuk mengubah, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla yang 
memintanya untuk santun berbahasa ketika menyampaikan pendapat-
nya di hadapan publik (Helfanda, 2015). Apakah benar berubah? Ti-
dak terlalu kelihatan. Buktinya, Wakil Presiden yang memintanya san-
tun beritanya pada bulan Maret 2015, tetapi pada bulan Desember 
2015 Ahok kembali diberitakan menyebut maling kepada Ibu muda 
dari Koja yang membuat wanita itu merasa kesal kepada Ahok.3 

Akan tetapi jika Anda meningkatkan kesadaran diri (self aware-
ness) Anda, berubah tidaklah sulit sehingga Anda bisa menyesuaikan  

3Tahun 2009 penulis mulai melakukan penelitian mengenai teori ini 
untuk diterapkan pada calon (kandidat) presiden yang paling ideal untuk me-
mimpin Indonesia. Ketika penelitian berlangsung, nama-nama yang muncul 
sebagai penantang petahana (incumbent) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Jusuf 
Kalla, Megawati, Rizal Ramli, Marwah Daud Ibrahim, Sutiyoso, Muhaimin
Iskandar, Prabowo Subianto (sebelum akhirnya bergabung dengan Megawati 
sebagai calon wakil Presiden), Wiranto dan Hamengku Buwono (HB) X. Pa-
da saat itu Prabowo Subianto adalah yang paling sesuai (fit) untuk menjadi 
Presiden, akan tetapi dengan adanya faktor lain SBY tetap akan terpilih yang 
menurut Barbara Kellerman (2004) disebabkan karena  “belum pandainya ma-
syarakat Indonesia dalam memilih pemimpin (atau masih lebih banyak emosi-
onalnya ketimbang rasionalnya).” Dan ramalan tersebut terbukti benar (Basa-
lamah, 2009b), termasuk pada tahun 2014 yang menyatakan Prabowo Subi-
anto tidak sesuai (fit) dan lebih sesuai Jokowi yang kemudian memang meme-
nangkan pemilihan Presiden (pilpres). Pada  pilpres 2019 penulis kembali 
mengemukakan teori ini dengan menyatakan bahwa Prabowo Subianto lebih 
cocok jika menjadi king maker (Basalamah, 2018a) dan Aksi 212 sebagai ka-
rakter sikon yang tidak bisa dianggap enteng karena bisa menentukan (Basa-
lamah, 2018b). Terbukti pada pilpres 2019 Prabowo Subianto tidak meme-
nangi pilpres dan Aksi 212 menjadi die harder pendukung Prabowo Subianto 
yang sangat signifikan. 
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diri dengan pengikut dan lingkungan Anda yang pada akhirnya akan 
sangat membantu mencapai tujuan organisasi, visi atau misi yang ingin 
Anda raih. Bab 2 membahas mengenai bagaimana meningkatkan ke-
sadaran diri tersebut. 

Setelah menetapkan siapa (atau siapa saja jika lebih dari satu 
orang yang diidolakan) pemimpin yang akan ditiru (atau jika tidak ter-
lalu masalah dengan nama pemimpin tertentu), Tabel 1.5 dan Tabel 
1.6 dapat membantu untuk melakukan hal-hal yang dapat membuat 
Anda menjadi pemimpin yang efektif. Langkah berikutnya adalah me-
ngetahui apa saja yang dilakukan oleh para pemimpin yang efektif 
yang ingin ditiru tersebut. Dalam buku-buku teks kepemimpinan hal 
ini sering disebut what do leaders do. Sama seperti karakter dan peri-
laku yang juga jumlahnya terlalu banyak, hal-hal positif yang dilaku-
kan oleh pemimpin pun terlalu banyak untuk ditulis dan tidak ada ha-
bis-habisnya. Tabel 1.9 dapat Anda tambahkan dengan hal-hal positif 
yang sudah Anda lakukan tetapi belum tercantum dalam tabel tersebut. 
Pembahasan pada bab-bab selanjutnya sebagian didasarkan pada bu-
tir-butir yang ada dalam Tabel 1.9. 

Melakukan pekerjaan karena me-
nyadari bahwa dirinya adalah pe-
mimpin (self awareness) 

Membesarkan hati (encouraging 
the heart) dan mengelola stres pri-
badi dan anak buah 

Melayani bawahan Membentuk tim yang efektif 
Menengahi konflik Menyelesaikan masalah 
Memotivasi para pengikut dan me-
nentukan arah perjuangan 

Menghadapi dan menantang situasi 
tertentu (challenging the process) 

Memberi kesempatan bagi anak 
buah untuk bertindak (enabling 
others to act) 

Menjadikan dirinya sebagai mo-del 
atau teladan (modeling the way) 

Membina hubungan dengan komu-
nikasi yang baik 

Memberi inspirasi tentang visi ber-
sama (inspiring a shared vision) 

Memberdayakan dan mendelega-
sikan 

Memberi kesempatan kepada anak 
buah dalam pengambilan keputusan 

Tabel 1.9. 
What Do 

Leaders Do 
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Asesmen 

Untuk mengetahui perilaku apa saja yang Anda biasa tunjukkan, 
berikut ini adalah 20 pertanyaan yang dapat Anda gunakan untuk me-
ngetahuinya dengan cara melingkari angka 1 apabila Anda sangat ti-
dak setuju; angka 2 apabila Anda tidak setuju; angka 3 apabila Anda 
merasa netral yaitu setuju juga tidak, tidak setuju pun tidak; angka 4 
apabila Anda setuju; dan angka 5 apabila Anda merasa sangat setuju 
dengan pernyataan tersebut. Sama seperti asesmen pada bab-bab beri-
kutnya, cobalah untuk menjawabnya secara jujur, kemudian banding-
kan hasilnya dengan yang ada di halaman berikut ini (diolah dari Du-
Brin, 2010). 

1. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa
orang-orang bergantung pada saya untuk ide-
ide dan saran

1 2 3 4 5 

2. Adalah akurat untuk mengatakan bahwa saya
adalah yang menginspirasi orang-orang

1 2 3 4 5 

3. Adalah hal yang biasa untuk menanyakan ke-
pada orang-orang dengan pertanyaan provo-
katif terkait dengan pekerjaan mereka

1 2 3 4 5 

4. Adalah mudah bagi saya untuk menyenangkan
orang lain

1 2 3 4 5 

5. Saya suka membuat orang lain senang meski-
pun saat saya sendiri sedang tidak gembira

1 2 3 4 5 

6. Apa yang dicapai oleh tim saya adalah lebih
penting dibanding kebesaran saya

1 2 3 4 5 

7. Banyak orang yang meniru ide-ide saya 1 2 3 4 5 
8. Membangun semangat tim adalah penting bagi

diri saya
1 2 3 4 5 

9. Saya senang bila diminta menjadi coach untuk
anggota-anggota tim lainnya

1 2 3 4 5 

10. Adalah penting bagi saya untuk mengakui apa
yang telah dicapai oleh orang-orang lain

1 2 3 4 5 

11. Saya senang menjamu para tamu di dalam ka-
ntor saya meskipun hal itu mengganggu pe-
nyelesaian laporan yang harus saya buat

1 2 3 4 5 

12. Merupakan hal yang menyenangkan bagi saya
untuk mewakili tim saya berkumpul di luar de-
partemen tempat saya bekerja

1 2 3 4 5 

13. Masalah dari teman-teman satu tim saya ada-
lah masalah saya juga

1 2 3 4 5 
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14. Mengatasi konflik adalah aktivitas yang saya
sukai

1 2 3 4 5 

15. Saya akan bekerja sama dengan unit lain di da-
lam organisasi meski jika saya tidak setuju de-
ngan posisi yang diambil oleh para anggotanya

1 2 3 4 5 

16. Saya adalah inisiator dari ide dalam pekerjaan
saya

1 2 3 4 5 

17. Merupakan hal yang menyenangkan bagi saya
untuk tawar-menawar (bargaining) kapan saja
saya mempunyai kesempatan untuk itu

1 2 3 4 5 

18. Para anggota tim mendengarkan kalau saya se-
dang  berbicara

1 2 3 4 5 

19. Orang-orang telah meminta saya menjadi ke-
tua pada beberapa kali aktivitas selama hidup
saya

1 2 3 4 5 

20. Saya adalah orang yang selalu bisa meyakin-
kan orang lain

1 2 3 4 5 

Penilaian: 
Jumlahkan angka-angka jawaban Anda (Σ1 + Σ2 + Σ3 + Σ4 + 

Σ5), sehingga nilai yang terendah adalah 20 (bila Anda menjawab 1 
pada semua pertanyaan) dan yang tertinggi adalah 100 (bila Anda men-
jawab 1 pada semua pertanyaan), dengan interpretasi hasilnya adalah 
sebagai berikut: 

 Jika nilai Anda adalah antara 90-100, maka Anda su-
dah sangat siap untuk menjalankan peranan kepe-
mimpinan.

 Jika nilai Anda adalah antara 60-89, maka Anda mem-
punyai kesiapan yang sedang untuk menjalankan pe-
ranan kepemimpinan.

 Jika nilai Anda adalah antara 40-59, maka Anda tidak
mudah untuk menjalankan peranan kepemimpinan.

 Jika nilai Anda adalah 39 atau kurang, maka Anda sa-
ngat tidak siap untuk menjalankan peranan kepemim-
pinan. Apabila hal ini disebabkan karena Anda me-
mang tidak mempunyai keinginan untuk berkuasa
(need for power yang rendah menurut David McClel- 
land), maka ada baiknya Anda mulai mempelajari ba-
gaimana menjadi pejabat fungsional.
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Karena kuis di atas dirancang agar Anda mengisi masing-ma-
sing pertanyaan dengan angka 5, maka berapapun nilai total Anda se-
panjang ada pertanyaan yang tidak Anda beri angka 5 berarti itulah ke-
lemahan perilaku Anda (ingat, asesmen ini adalah mengenai teori ke-
pemimpinan berdasarkan perilaku). Untuk mengetahui perilaku apa sa-
ja atau berkenaan dengan apa, coba lihat kembali pertanyaan-pertanya-
an yang Anda beri nilai kurang dari 5 dan perhatikan kata kunci pada 
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagai contoh, pada pertanyaan ke 
20, kata kuncinya adalah “bisa meyakinkan orang lain.” Karena itu tu-
gas Anda untuk meningkatkan kemampuan ini adalah dengan mempe-
lajari dan meniru cara-cara yang dilakukan oleh orang lain untuk me-
yakinkan orang lain. Apabila yang Anda beri nilai kurang dari 5 adalah 
pertanyaan ke 12, maka kata kuncinya adalah “masalah tim adalah ma-
salah  saya juga” dan ini adalah masalah engagement Anda dengan tim 
Anda. Sementara itu jika Anda tidak suka mengatasi konflik karena 
tidak melingkari angka 5 pada pertanyaan 13, maka Anda perlu mem-
pelajari Bab 6 untuk membiasakan diri dengan keadaan konflik dan 
bagaimana mengatasinya karena tidak jarang sebagai pemimpin Anda 
dituntut untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anak buah 
Anda. Demikian seterusnya dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. 

Mengembangkan Kepemimpinan dengan Meningkatkan Disiplin 

Diri (Self Discipline) 

Dalam buku mereka yang meneliti mengenai orang-orang yang 
sukses secara finansial, Stanley dan Danko (1997) menyimpulkan bah-
wa kekayaan (atau keberhasilan secara finansial karena pada umum-
nya para hartawan yang diwawancarainya menjadi kaya bukan karena 
warisan) sering diakibatkan oleh gaya hidup berupa kerja keras, kegi-
gihan, perencanaan dan terutama disiplin diri yang kuat. Sementara itu 
Tracy (2010) mengatakan bahwa persyaratan penting untuk bisa be-
kerja keras adalah disiplin diri yang kuat, padahal kepemimpinan dan 
disiplin diri berjalan seiring sejalan. Disiplin diri (self discipline) mak-
sudnya memobilisasi upaya dan tenaga seseorang untuk tetap fokus 
pada pencapaian tujuan tertentu (DuBrin, 2016). Sebagaimana ter-
maksud dalam definisi kepemimpinan (lihat Tabel 1.2 hal. 9), pemim-
pin bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, baik tujuan yang 
dikembangkannya sendiri dalam visi dan misi maupun tujuan bersama 
seperti dalam Mukaddiman Undang-undang Dasar 1945 yang merupa-
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kan tujuan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu tetap fokus pada 
pencapaian tujuan menjadi sangat penting. 

Hal pertama yang harus Anda disiplinkan diri Anda menurut 
Tracy (2010) adalah bahwa Anda harus “seperti pemimpin”. Yaitu, 
Anda harus berjalan, berbicara dan bertindak sebagaimana layaknya 
seorang pemimpin. Ketika Anda menjadi pelaksana, maka Anda keti-
ka itu merupakan bagian dari staf atau tim. Ketika Anda menjadi ma-
najer, maka Anda ketika itu merupakan bagian dari manajemen. Teta-
pi ketika Anda menjadi pemimpin, maka orientasi Anda seharusnya 
ke bawah, yaitu ke arah orang-orang di mana Anda harus bertanggung 
jawab. Dari sekian banyak perilaku yang harus Anda tunjukkan seba-
gai pemimpin adalah bahwa Anda, karena berada pada posisi paling 
atas, harus mendisiplinkan diri untuk menjadi role model atau panut-
an: ing ngarso sung tulodo. Apa pun yang Anda lakukan anak buah 
Anda akan memperhatikan, bahkan pada hal-hal yang Anda tidak per-
nah bayangkan sebelumnya. Penulis merasakan hal semacam ini ke-
tika salah seorang staf di Bagian Tata Usaha (Sekretariat Pimpinan) 
menyampaikannya ketika perpisahan sewaktu penulis pindah ke unit 
yang lain bahwa setiap masuk ruangan penulis mengucapkan salam, 
hal itu dianggapnya luar biasa (lihat Biro Organisasi dan Ketatalaksa-
naan, 2013). 

Begitu Anda dilantik menjadi pejabat tertinggi di suatu unit, 
maka Anda mempunyai tanggung jawab khusus untuk berdisiplin dan 
untuk mengendalikan kata-kata dan perilaku Anda sedemikian rupa 
sehingga memperoleh hasil yang sebaik-baiknya bagi organisasi dan 
anggotanya. Selain itu, perlunya disiplin diri agar fokus pada tujuan 
yang hendak dicapai adalah karena Anda akan dihadapkan pada ba-
nyak sekali persoalan organisasi. Dengan kian tingginya jabatan Anda 
maka akan semakin banyak pula anak buah dan unit-unit di bawah An-
da yang semuanya akan melapor dan menjadi tanggung jawab Anda 
untuk mencapainya. Tidak jarang pula ketika Anda sedang “mengha-
dapi” suatu masalah dengan anak buah Anda, tiba-tiba datang anak 
buah lainnya yang menyampaikan hal lain yang dianggapnya urgen 
atau mendesak yang juga harus Anda “hadapi”. Belum lagi “keluhan” 
dari keluarga yang mungkin karena menjadi berkurangnya waktu ber-
sama mereka akibat waktu dan perhatian Anda yang harus tertuju ke-
pada unit baru. Kesemua ini dapat mengalihkan perhatian Anda dari 
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tujuan semula atau visi yang hendak Anda capai. Karena itu disiplin 
diri menjadi sangat penting agar Anda tetap fokus pada tujuan semula 
Anda. 

Mengembangkan Kepemimpinan dengan Mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan 

Dewasa ini banyak sekali lembaga pendidikan, termasuk pergu-
ruan tinggi, dalam dan luar negeri yang menawarkan pelatihan kepe-
mimpinan. Pada umumnya pelatihan semacam ini menawarkan bagai-
mana menjadi pemimpin yang efektif, berbagi pengalaman dengan pe-
serta lainnya serta untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dari ma-
sing-masing pesertanya. Akan tetapi tidak jarang pelatihan tersebut 
bersifat sangat umum (general) sehingga peserta merasa lebih baik 
membaca buku kepemimpinan saja sendiri. Hal ini berarti bahwa 
mempelajari sendiri buku-buku tentang kepemimpinan juga akan mem-
bantu, ditambah dengan pengalaman Anda sendiri selama menjadi pe-
jabat yang dapat dijadikan guru. Bukankah ada pepatah yang menga-
takan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik? 

Selain itu, pendidikan juga menyediakan informasi bagi pe-
mimpin untuk dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah se-
cara lebih baik dan inovatif, di samping hal-hal lain seperti mening-
katkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara lebih per-
suasif tanpa harus menggunakan kekuasaan formal atau otoritas. Ke-
menterian Keuangan bahkan menyediakan pendidikan dan palatihan 
dengan nama Public Speaking for Professional Leaders dan Leader-
ship Development Program serta Talent Development Program untuk 
para pegawai mereka. 

Mengembangkan Kepemimpinan dengan Menggunakan Penilai-

an Berbagai Pihak (360-Degree Feedback) 

Dewasa ini semakin populer penggunaan evaluasi dari berbagai 
pihak yaitu atasan, bawahan dan teman sejawat (peer) sehingga menye-
rupai seluruh penjuru mata angin atau lingkaran: atas, bawah, kanan dan 
kiri. Dengan demikian membentuk sudut 360 derajat. Oleh karena itu di-
beri nama evaluasi 3600 (360-Degree Feedback). Sebagai pemimpin, 
karena Anda adalah pejabat yang paling tinggi, maka hanya ada bawah- 
an yang menilai Anda sehingga dirasa kurang pas jika penilaian oleh ba-
wahan saja meskipun hal ini juga di luar kelaziman karena yang umum 
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dilakukan adalah atasan menilai bawahan. Untuk itu Anda perlu mela-
kukan modifikasi jika tetap ingin menggunakan metode ini. Kemente-
rian Keuangan yang secara rutin mengirimkan para pejabat eselon I 
dan eselon II untuk mengikuti pelatihan eksekutif (executive training) 
juga sudah menggunakan metode ini (penilaian tengah-tahunan pega-
wai dari mulai eselon I hingga pelaksana oleh atasan, bawahan, dan 
teman sejawat masing-masing pegawai) di samping untuk melengkapi 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Jika tidak mempunyai 
bawahan seperti pejabat fungsional atau pelaksana, penilaian hanya 
dilakukan oleh atasan dan teman sejawat dengan jumlah teman seja-
wat penilai yang lebih banyak dibanding yang mempunyai bawahan. 

Penilaian dari pihak luar juga biasa dilakukan sebagai peleng-
kap ketidakadaan atasan dan/atau teman sejawat ataupun budaya or-
ganisasi. Selain itu, asosiasi organisasi tertentu seperti Asosiasi Pe-
merintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) atau Asosiasi Peme-
rintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) atau Asosiasi Pemerintah 
Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang jika saat ini belum melaku-
kannya, bisa diusulkan untuk itu sehingga menjadi masukan bagi Bu-
pati/Walikota/Gubernur. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) tertentu dapat pula dimanfaatkan untuk memberikan masukan. 
Intinya adalah bahwa pihak luar tersebut memberikan penilaian menge-
nai bagaimana kepemimpinan Anda. Jangan sedih bila belum bagus ka-
rena tidak ada manusia yang sempurna. Anggap saja itu nasihat gratis 
(free advice) yang jika Anda menggunakan konsultan maka Anda ha-
rus membayarnya dengan harga yang mahal. 

Sayangnya tidak semua orang bisa menerima kritik atau dinilai 
negatif oleh orang lain, sehingga tidak jarang dibalas dengan cara mem-
pertahankan diri (defensif), menganggap penilaian atau pernyataan itu 
tidak valid, atau bahkan menyerang balik. Ahok dan Donald Trump 
adalah contoh orang-orang yang sering diberitakan tidak bisa mene-
rima kritikan. Lihat misalnya laporan Holang (2015) yang menulis: 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram 
dengan ulah para pengamat yang mengatakan program 
normalisasi sungai Ciliwung yang digagasnya dianggap 
merusak lingkungan. 
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Atau laporan Rudi (2015a) yang menulis: 

Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana menilai Guber-
nur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merupakan tipe 
pemimpin yang antikritik. Menurut Tjipta, Ahok (sapaan 
Basuki) merupakan orang yang tidak bisa menerima kri-
tikan. 

Mau bukti lain? Cobalah ketik “ahok tidak bisa dikritik” di la-
man Google, maka akan diperoleh jawaban “Sekitar 871.000 hasil 
(0,58 detik)”. Bukan hanya Ahok yang tidak bisa dikritik, tetapi keba-
nyakan dari kita seperti itu. Oleh karena itu Anda harus berbangga hati 
jika bisa menerimanya karena kebanyakan orang bukan hanya tidak 
bisa menerimanya, tetapi juga kesulitan untuk menanganinya. Chris 
Joseph (2016) menyatakan adanya empat masalah yang sering muncul 
ketika orang menghadapi penilaian negatif, yaitu (1) tidak adanya ko-
reksi atas permasalahan yang ada, terutama jika penilaian negatif itu 
tidak disertai ukuran atau standar apa yang bisa digunakan untuk mem-
perbaikinya; (2) meningkatnya ego orang yang dinilai negatif tersebut; 
(3) memunculkan reaksi defensif dari orang yang dinilai negatif terse-
but; (4) tidak berfungsinya bagian (unit) yang dinilai negatif tersebut. 

Dengan banyaknya orang yang sulit menerima metode penilai-
an semacam ini, Anda perlu mempertimbangkan masak-masak apakah 
Anda bisa menerimanya atau tidak. Tetapi penelitian menunjukkan 
banyaknya manfaaat penggunaan metode ini. 

Mengembangkan Kepemimpinan dengan Menggunakan Jejaring 

(Networking) 

Salah satu ketidakenakan menjadi pemimpin adalah merasa ter-
isolasi atau merasa sendirian atau kesepian (DuBrin, 2016). Tidak ja-
rang untuk masuk ke ruang atasan saja anak buah akan berkata “mo-
hon maaf mengganggu” padahal apa yang disampaikan mereka adalah 
tugas dan fungsinya, tidak ada unsur gangguan sama sekali. Dalam 
kondisi semacam ini jejaring sangat membantu karena pemimpin yang 
“terisolasi” dapat menghubungi orang-orang yang dapat membantu-
nya menyediakan informasi atau bahkan membantunya mengatasi ma-
salah dan dalam mengambil keputusan.  

http://megapolitan.kompas.com/tag/Ahok?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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Salah satu contoh adalah beredarnya kabar di media sosial me-
ngenai Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr. terkait keberhasil-
an beliau memimpin Kabupaten Bantaeng sehingga pada pilkada ta-
hun 2013 yang lalu beliau terpilih lagi dengan perolehan suara sebesar 
83% padahal ada empat pasangan calon dan masing-masing pesaing-
nya hanya memperoleh suara sebesar 10,91%, 3,64% dan 2,21% (Try/ 
Nrl, 2014). Selain sudah banyak hal yang beliau lakukan, jejaring yang 
dimilikinya juga tetap dijaga dengan baik, sehingga antara lain Peme-
rintah Pusat bisa “menggelontorkan dana sekitar Rp 120 miliar untuk 
membangun gedung rumah sakit 8 lantai berstandar internasional” de-
ngan bentuk bangunan yang megah, dan diperolehnya bantuan dari lu-
ar negeri berupa delapan “unit ambulans dan Damkar [pemadam ke-
bakaran], semuanya diperoleh dari Jepang.” Kini “’Tidak ada orang di 
Bantaeng yang takut sakit. Kalau sakit, jam berapa pun tinggal telepon 
113, Respon time cuma 20 menit, dijamin sudah tiba di rumah,’ ujar 
Nurdin Abdullah” (Panga, 2015). 

Jika Bupati Bantaeng memanfaatkan jejaring yang dimilikinya 
untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, sebuah perusahaan kon-
sultan Accenture setiap tahunnya menyelenggarakan seminar lima ha-
ri yang dirancang untuk mempertemukan para mitra usaha (partner) 
dari seluruh cabang perusahaan tersebut di banyak negara guna saling 
bertukar pandangan mengenai berbagai hal yang mereka alami di ma-
sing-masing negara tempat beroperasinya perusahaan tersebut (Green-
berg dan Baron, 2008). Anda pun dapat menerapkan hal serupa. Jika 
saat ini APKASI, APEKSI ataupun APPSI belum menyediakan fasili-
tas evaluasi antar pimpinan Kabupaten, Kota atau Provinsi, jika Anda 
adalah Bupati, Walikota atau Gubernur, Anda dapat menggunakan 
jejaring ini sebagai media untuk meningkatkan kualitas kepemimpin-
an Anda dengan meminta bantuan dari para Bupati, Walikota atau Gu-
bernur lainnya yang menjadi anggota asosiasi tersebut yang Anda ang-
gap hebat atau bagus. 

Mengembangkan Kepemimpinan dengan Mentoring 

Mentoring pada awalnya dikembangkan oleh pemimpin yang 
mengidentifikasi pegawai yang kurang berpengalaman tetapi memi-
liki masa depan yang potensial jika dikembangkan. Dengan demikian 
mentoring dimaksudkan untuk menciptakan semacam “Putra Mahko-



42 Pendahuluan 

ta,” sehingga ketika proses mentoring tersebut berakhir, yang bersang-
kutan (mentee) sudah siap untuk menggantikan kedudukan mentor se-
bagai pemimpin. Dengan demikian suksesi kepemimpinan berjalan 
dengan mulus tanpa gejolak. Akan tetapi dewasa ini mentor tidak usah 
harus “orang dalam” karena bisa juga dilakukan oleh profesional, dan 
inisiatif tidak harus dari atasaan untuk membentuk Putra Mahkota te-
tapi bisa dilakukan oleh pemimpin itu sendiri untuk mengembangkan 
dirinya. Profesional itu bisa berasal dari perusahaan lain dan pemim-
pin membayar sejumlah uang tertentu untuk memperoleh jasa “mento-
ring”. Tujuannya adalah untuk mengembangkan mentee. 

Keuntungan dari cara ini adalah kemungkinan keberhasilannya 
tinggi karena “dibimbing” oleh orang yang sangat berpengalaman, dan 
tidak jarang mentor “mendampingi” mentee ketika mentee melaksana-
kan kegiatan sehari-harinya seperti seorang sekondan yang membim-
bing pemain catur pada saat pecatur tersebut bertanding. Akan tetapi 
sayangnya hal ini justru membuat mentee seperti berada dalam ba-
yang-bayang mentor sehingga menjadi keterbatasan pemikiran yang 
bisa berdampak pada keinginan untuk mengganti pemimpin baru 
(mentee) agar organisasi memperoleh “angin segar.” Karena itu jika 
Anda menggunakan metode ini, hendaklah senantiasa untuk tetap me-
miliki keterbukaan pikiran (open minded) dengan tetap berprinsip bah-
wa Andalah yang bertanggung jawab, dan mentor hanyalah bertugas 
memberi masukan kepada Anda. Selain itu, dewasa ini juga dikenal 
istilah self mentoring dimana seseorang mengembangkan diri sendiri 
“dengan mengalokasikan waktu dan komitmen ... serta mengatur ling-
kungan di mana Anda memimpin pertumbuhan pribadi dan profesion-
al ... dengan tujuan untuk menjadi ‘manusia ideal’ guna meningkatkan 
kinerja pekerjaan, pengembangan karir, atau ambisi pribadi” (Wikipe-
dia, 2018). Artinya, seseorang bisa menjadi mentor buat dirinya sendi-
ri tanpa harus dibantu orang lain asalkan yang bersangkutan dapat me-
ngelola dirinya sendiri (self managed). 

Mengembangkan Kepemimpinan dengan Coaching 

Coaching sering disamakan dengan mentoring karena keduanya 
bertujuan untuk mengembangkan coachee. Akan tetapi caranya ber-
beda dan hasilnya pun bisa berbeda. Coaching sering dimaksudkan 
untuk “memaksa” coachee menghadapi kelemahan-kelemahan mere-
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ka dan coach membantu mengembangkan keahlian emosional dan in-
terpersonal coachee tersebut agar menjadi semakin kuat (Daft, 2015). 

Jika dalam mentoring seorang mentor akan “mendampingi” 
mentee hingga dia dianggap atau dinyatakan bisa, maka coach akan 
“membiarkan” coachee untuk melakukan hal-hal yang disepakati. Pa-
danannya adalah seorang mahasiswa yang memperoleh bimbingan 
skripsi, tesis atau disertasi. Mahasiswa tersebut akan melakukan pe-
kerjaan pengumpulan data dan penulisan skripsi, tesis atau disertasi 
itu sendiri, tetapi secara periodik berkonsultasi dengan pembimbing-
nya. Dengan kata lain, coaching dimaksudkan untuk memberi ke-
sempatan kepada orang lain untuk bertindak (enabling others to act) 
dan membangun kekuatan coachee itu sendiri (DuBrin, 2016). 

Sebagaimana halnya dengan mentoring, dewasa ini coaching 
dapat pula dilakukan oleh para professional atau dilakukan sendiri 
(self coaching), sehingga Anda pun dapat memanfaatkan jasa mereka 
atau menggunakan kemampuan sendiri untuk meningkatkan keahlian 
kepemimpinan Anda. Karena dilakukan oleh para profesional, execut-
ive coaching dapat dirancang untuk satu orang satu coach, meskipun 
dapat pula satu coach untuk beberapa orang coachee. 

Selain itu Anda dapat pula berinisiatif menginventarisasikan 
kelemahan-kelemahan yang Anda miliki, kemudian pada saat bertemu 
seseorang yang Anda anggap memiliki kompetensi tertentu dan bisa 
membantu, Anda bisa menanyakan kepadanya. Dengan jabatan Anda, 
misalnya sebagai Bupati, Walikota atau Gubernur atau jabatan publik 
lainnya, Anda dapat memanggil orang tersebut untuk acara makan ma-
lam atau rapat bersama dan kemudian pada saat makan malam atau ra-
pat tersebut Anda bisa menanyakan ini dan itu sehingga tamu tersebut 
menjadi guru Anda tanpa mereka sadari. Tidak jarang seorang pemim-
pin pada saat berpidato menyebut seseorang sebagai “guru” tanpa ha-
rus orang tersebut mengajarnya di kelas seperti pemikiran orang pada 
umumnya. Pengakuan semacam ini sudah cukup membanggakan yang 
bersangkutan, apalagi jika jabatan publik Anda sangat dihormati. 

Mengembangkan Kepemimpinan dengan Pemberian Tugas (Job 

Assignment) 

Dalam pemerintahan, pengertian yang sepadan untuk job as-
signment barangkali adalah Pelaksana Tugas (Plt). Meskipun demiki-
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an, pejabat yang menjadi Plt biasanya karena golongan atau pangkat-
nya belum mencukupi. Sebagai contoh, ketika penulis pertama kali 
menduduki jabatan Kepala Bidang (eselon III), pangkat (dan golong-
an) penulis baru mencapai Penata (III/ c). Padahal pangkat minimum 
untuk jabatan tersebut adalah Pembina (IV/a). Akibatnya tidak dapat 
memperoleh tunjangan jabatan sebagai Kepala Bidang. Selain itu, ja-
batan asli pejabat Plt pun biasanya tidak dilepaskan. Sebagai contoh, 
seorang Kepala Bagian atau Kepala Bidang (eselon III) yang merang-
kap sebagai Kepala Biro, Kepala Pusat atau Direktur (eselon II) maka 
pekerjaannya sehari-hari adalah berkaitan dengan Bagian atau Bidang-
nya, ditambah dengan melaksanakan tugas dan fungsi Biro, Pusat atau 
Direktorat tempatnya menjadi Plt tersebut. 

Dalam pengembangan kepemimpinan, job assignment dimak-
sudkan untuk berlatih sebagai pemimpin sebelum ditempatkan di sua-
tu tempat yang dianggap lebih tinggi tingkatannya atau lebih sulit di-
kelola. Jika dalam penugasan tersebut yang bersangkutan dapat melak-
sanakan tugas dan fungsinya, barulah ditetapkan secara definitif. 

Bentuk lain adalah misalnya perusahaan multi nasional yang 
menempatkan salah seorang pemimpinnya di negara tertentu untuk 
memperoleh pengalaman internasional sebelum, misalnya, ditempat-
kan di kantor tertentu yang kualifikasinya dianggap lebih tinggi ting-
katannya. Dengan demikian sebenarnya tidak selalu tepat apabila dite-
rapkan kepada seorang pejabat yang sudah menduduki jabatan terse-
but dan bukannya diujicobakan untuk menduduki jabatan tersebut se-
belum ditetapkan secara definitif. Akan tetapi seandainya Walikota 
Bandung tidak membatalkan pencalonannya sebagai Calon Gubernur 
DKI pada pilkada 2017, maka pengalamannya sebagai Walikota Ban-
dung dapat berfungsi sebagai job assignment baginya, kecuali alasan 
bahwa menjadi Walikota Bandung sebenarnya bukanlah sasaran anta-
ra untuk menjadi Gubernur DKI sebagaimana adanya alasan tersebut 
dalam job assignment. 

Mengembangkan Kepemimpinan dengan Action Learning 

Action learning adalah belajar sambil menangani permasalahan 
yang sebenarnya (DuBrin, 2016). Berbeda dengan istilah on the job 
training yang dimaksudkan agar pekerja baru belajar dari praktik se-
hari-hari, dalam action learning seseorang yang berperan sebagai pe-
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serta diminta untuk bekerja dalam tim dengan tujuan untuk menyele-
saikan permasalahan organisasi tertentu yang signifikan sehingga para 
pesertanya memahami pengetahuan dan peralatan apa saja yang diper-
lukan, serta konsep-konsep apa yang mendasarinya. Para peserta kegi-
atan ini adalah para pemimpin dan calon pemimpin, dengan tujuan pe-
ngembangannya berupa peningkatan kemampuan menyelesaikan ma-
salah (problem solving), keahlian pemikiran strategis (strategic-think-
ing skills) dan kreativitas secara bersama-sama atau dalam kelompok, 
seperti yang biasa dilakukan di dalam outbound (menyelesaikan ma-
salah dalam kelompok). 

Bentuk lain dari action learning sebagai bentuk pengembangan 
kepemimpinan adalah dengan mengirimkan beberapa orang pemim-
pin ke luar negeri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kemanu-
siaan atau suka rela lainnya. Proyek pekerjaan ini biasanya dirancang 
sedemikian rupa sehingga sifatnya kompleks yang memerlukan pe-
ngembangan keahlian kepemimpinan dan manajerial. Contoh lain dari 
action learning ini misalnya seperti yang dilakukan oleh Pricewater-
house-Coopers yang mengirimkan beberapa partner perusahaan terse-
but ke Namibia selama dua setengah bulan untuk membantu beberapa 
desa di sana menyiapkan proposal pendanaan untuk penanggulangan 
penyakit HIV/AIDS. 

 KESIMPULAN

Bagi masyarakat Indonesia ada harapan agar para pejabat juga 
menjadi pemimpin. Meskipun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 
Nasional (2008a dan 2008b) mengartikan pejabat sama dengan pemim-
pin, banyaknya perilaku pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan orga-
nisasi (NAW, 2015) membuatnya berbeda dengan pemimpin, yang me-
nurut definisi adalah orang yang membawa ke arah pencapaian tujuan 
organisasi. Karena itu bagi Anda yang sudah menjadi pejabat, pada bab 
ini diuraikan bagaimana agar “bergeser” menjadi pemimpin. 

Selain menjelaskan mengenai konsep pejabat dan pemimpin, 
pada bab ini diuraikan pengertian serta persamaan dan perbedaan an-
tara pemimpin dengan pejabat, di samping dijelaskan pula mengenai 



46 Pendahuluan 

bagaimana caranya untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin, yang 
dapat dilakukan dengan satu atau lebih teknik-teknik sebagai berikut: 

 Dengan menerapkan teori kepemimpinan, baik de-
ngan mendasarkan pada karakter pemimpin idola atau
“merekayasa” menjadi seseorang yang berkharisma,
dengan meniru perilaku dari para pemimpin hebat, de-
ngan menyesuaikan diri pada karakter pengikut dan/
atau situasi dan kondisi, ataupun dengan memanfaat-
kan hubungan khusus dengan bawahan atau yang dike-
nal dengan nama leader-member exchange (LMX).

 Dengan meningkatkan disiplin diri (self discipline).
 Dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 Dengan menggunakan penilaian berbagai pihak (360-

degree feedback).
 Dengan menggunakan jejaring (networking).
 Dengan mentoring.
 Dengan executive coaching.
 Dengan pemberian tugas (job assignment).
 Dengan action learning.

Teknik mana yang paling sesuai dengan Anda sangat bergan-
tung pada karakter, perilaku Anda sehari-hari serta bagaimana hu-
bungan Anda dengan bawahan Anda atau bagaimana Anda menilai pe-
ngaruh situasi dan kondisi terhadap kinerja Anda. Empat hal ini (ka-
rakter, perilaku, hubungan atasan dengan bawahan serta pengaruh si-
tuasi dan kondisi) merupakan kategorisasi kepemimpinan yang biasa 
digunakan dalam buku-buku teks kepemimpinan, dan kesemuanya ju-
ga diuraikan dalam bab ini. Jika unsur-unsur karakter pemimpin, ka-
rakter pengikut dan karakter situasi dan kondisi ketiganya digabung-
kan, maka kondisi ini membentuk teori kepemimpinan yang disebut 
dengan istilah locus of leadership. Dalam locus of leadership ini seo-
rang pemimpin dikatakan efektif karena menempati jabatan yang tepat 
pada saat yang tepat pula (the right man in the right place at the right 
time). 

Secara empiris locus of leadership sudah terbukti kebenarannya 
untuk konteks kepemimpinan nasional Indonesia sebagaimana penulis 
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lakukan dalam penelitian penulis sejak tahun 2009 sehingga secara de-
finisi dapat pula digunakan sebagai contoh apabila ingin diaplikasikan 
oleh seseorang yang ingin mengubah dirinya dari sekedar seorang pe-
jabat menjadi seorang pemimpin. Untuk itu Anda perlu menyesuaikan 
karakter Anda dengan karakter para pengikut Anda serta menyesuai-
kan dengan situasi dan kondisi dimana Anda harus memimpin. 

Sumber https://www.birlasoft.com/sites/default/files/leadership-banner-01.jpg 



48 Pendahuluan 

Sumber: https://storage.googleapis.com/finansialku_media/wordpress_media/2018/03/ 
  Perilaku-Pemimpin-Sukses-1-Finansialku.jpg 
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PENGERTIAN 

DuBrin (2016) menyatakan bahwa kesadaran diri atau pema-
haman diri (self-awareness) dapat merupakan kompetensi yang sudah 
dimiliki sejak awal oleh seorang pemimpin karena merupakan salah 
satu komponen dari kecerdasan emosional (emotional quotient), tetapi 
dapat juga sebagai tahap lanjutan sebagai pengembangan bagi pemim-
pin (leadership development) sebagai komponen kedua selain pendi-
siplinan diri (self discipline). Secara sederhana kesadaran diri berkait-
an dengan upaya untuk memahami siapa diri kita sebenarnya serta me-
ngapa kita melakukan hal-hal tertentu dengan cara seperti itu dan bu-
kannya dengan cara lain, misalnya karena reaktif terhadap keadaan 
yang dihadapi. Goleman, Boyatzis dan McKee (2008) menyatakan bah-
wa kesadaran diri berarti pemahaman seseorang yang mendalam terha-
dap emosi, kekuatan dan kelemahan serta nilai-nilai dan motif yang di-
miliki oleh orang tersebut. Whetten dan Cameron (2016) bahkan me-
nyatakan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk 
menguasai dirinya sendiri atau memahami kepribadian dan individuali-
tasnya. Selain itu, Whetten dan Cameron (2016) juga mengutip pernya-
taan Philip Messinger yang mengatakan bahwa “Seseorang yang akan 
mengatur orang lain hendaklah ia menguasai dirinya sendiri” yang me-
nunjukkan betapa pentingnya kesadaran diri bagi pemimpin. 

Orang-orang yang mempunyai pemahaman diri yang tinggi ada-
lah mereka yang jujur tentang diri mereka sendiri serta jujur pada orang 
lain tentang diri mereka, bahkan sampai pada tingkatan menertawakan 
kesalahan mereka sendiri. DuBrin (2016) menambahkan bahwa orang 

2
KESADARAN DIRI 

(SELF AWARENESS) 
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yang mempunyai pemahaman diri yang tinggi akan mengetahui apa 
yang menjadi kelebihan dan kekurangan dirinya, menyadari apa yang 
menjadi penyebab kegundahan ataupun kegelisahan dirinya, di samping 
menyadari pula pengaruh dari hal-hal tersebut kepada pihak lain. 
Whetten dan Cameron (2016) menambahkan bahwa pemahaman ter-
hadap diri sendiri sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan fungsi 
individu dan hubungan antar manusia secara lebih efektif serta dalam 
memahami dan berempati pada orang lain. 

Pemimpin yang mempunyai self-awareness yang tinggi dapat 
mengetahui nilai-nilai apa yang dimiliki oleh mereka, tujuan serta im-
pian apa yang hendak dicapai dan mengapa demikian. Mereka sering 
mencari waktu untuk berefleksi secara diam-diam bahkan sering me-
narik diri atau menyendiri untuk merefleksi diri dan bukannya reaktif 
secara impulsif. Banyak yang melakukannya dengan bermeditasi, ber-
doa atau shalat. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan pema-
haman diri yang baik adalah sebagai berikut (Nawaz, 2016; Whetten 
dan Cameron, 2016): 

 Bisa lebih mengendalikan diri.
 Bisa lebih fleksibel dan percaya diri dalam kegiatan kita.
 Bisa membantu diri sendiri dalam menghadapi tantangan

secara lebih positif dan tidak bimbang atau ragu-ragu.
 Bisa berinteraksi dengan lebih baik, bisa berkomunikasi

secara lebih efektif dan lebih memahami hubungan de-
ngan pihak lain secara lebih utuh.

 Bisa membuat keputusan dengan lebih baik serta mening-
katkan kinerja dan kepuasan kerja.

 Bisa mengurangi tingkat stres.
 Bisa merasakan hidup secara lebih bermakna.
 Bisa menjadikan pemimpin lebih produktif dan lebih ba-

ik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dan ke-
pemimpinannya.

 Bisa mengatasi konflik, miskomunikasi dan kesalahpa-
haman serta memahami perbedaan antar individu secara
lebih baik.
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Keuntungan pertama dari kesadaran akan diri sendiri sebagai-
mana disebutkan di atas sangat membantu untuk membuat kita tetap 
terkendali, di samping tidak reaktif akibat kondisi masa lalu. Bailey 
(2011) merancang mengenai gambaran akan kesadaran diri ini dengan 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang masing-masing memiliki 
pilihan jawaban. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Ketika saya mengemudikan mobil dan terkena kemacet-
an lalu lintas, saya:
 Berusaha untuk tetap tenang.
 Tidak memberi perhatian apa pun.
 Membiarkan pikiran saya melayang dengan hal-hal yang

menyenangkan. 
 Menyadari bahwa saya sedang mengalami kemacetan 

lalu lintas. 
 Membunyikan klakson. 

 Kalau saya lupa di mana menaruh kunci saya, maka saya:
 Menelusuri dengan memikirkan mundur tadi saya ke

mana saja sampai saya menemukan kunci tersebut. 
 Mengambil kunci serep. 
 Meminta bantuan orang lain untuk menemukan kunci 

tersebut. 
 Mencari tahu siapa kira-kira yang menyembunyikan 

kunci saya (mencurigai ada yang sengaja melakukan). 
 Mengubah janji yang sudah saya buat sebelumnya ka-

rena tidak akan bisa memenuhinya. 

 Ketika seseorang mengata-ngatai saya, maka saya:
 Menjawab orang tersebut dengan tenang dan berusaha

menjelaskannya mengapa saya seperti itu. 
 Mempertahankan diri, dan sesudah itu mengkritik atau 

menjelek-jelekkan orang itu kepada orang lain. 
 Merenungkan omongannya dan dengan rendah hati 

menganalisis apakah omongan tersebut mengandung 
kebenaran. 

 Menyerang balik dan tidak terima dijadikan sasaran 
bullying. 
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 Cuek saja, biarkan omongan itu berlalu dengan sendi-
rinya tanpa memberikan pengaruh apa pun pada saya. 

Perhatikan pilihan jawaban yang ada. Kesemuanya menggam-
barkan bagaimana kita bereaksi terhadap suatu stimulus yang sehari-
hari menghadapi kita. Karena hal tersebut menggambarkan kita, maka 
tidak ada jawaban yang salah karena kelima pilihan jawaban atas ma-
sing-masing pertanyaan tersebut ada orang yang bereaksi seperti itu. 
Bukankah kita sering mendengar bunyi klakson dari satu mobil di te-
ngah kemacetan lalu lintas yang kemudian diikuti oleh pengemudi mo-
bil lainnya yang ikut-ikutan membunyikan klakson? Akan tetapi di sa-
at yang sama ada pula pengemudi yang lain yang seperti menjadikan-
nya bahan lelucon seperti “pamer paha” yang kepanjangannya adalah 
“padat merayap di pagi hari” karena menyadari bahwa Jakarta, misal-
nya, adalah kota yang memang sehari-hari penuh dengan kemacetan? 
Ngomong-ngomong, apa pilihan jawaban Anda atas ketiga pertanyaan 
tersebut? 

Meskipun semua jawaban tidak ada yang salah, pilihan yang 
satu dianggap lebih baik atau sama dengan atau lebih buruk dari pilih-
an lainnya. Mengapa demikian? Salah satu sebabnya adalah dengan 
kedudukan Anda sebagai pejabat atau pemimpin, jika Anda memilih 
untuk menyerang balik atau mencurigai seseorang, bisa jadi kekuasa-
an yang melekat pada posisi jabatan Anda mengakibatkan tidak ter-
ciptanya perlakuan yang sama (equal treatment) karena, misalnya da-
lam bidang politik, pendukung Anda bisa ikut-ikutan melibatkan diri 
sehingga berakibat satu lawan banyak, bukan satu lawan satu, yaitu 
Anda plus pendukung Anda versus orang yang Anda serang balik 
tersebut. Selain itu, sebagaimana sering terbukti, kecurigaan kita be-
lum tentu benar. Coba perhatikan penyesalan seorang pemilik toko ke-
pada seorang gelandangan dalam video yang diedarkan di Youtube 
(www.youtube.com/watch?v=zY7Qt_ElTPw). Pemilik toko yang me-
rasa terganggu dengan gelandangan yang setiap malam tidur di emper-
an tokonya dan belum bangun setiap pemilik toko tersebut akan me-
mulai bisnis berjualannya sehingga harus selalu pemilik toko tersebut 
yang membangunkan dan mengusir gelandangan tersebut dengan ca-
ra-cara yang tidak baik. Ketika suatu pagi dia mengendus bau amo-
niak, pemilik toko itu “menuduh” gelandangan itulah pelakunya. Pa-
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dahal ada orang lain yang melakukannya dan bahkan gelandangan itu 

yang mengusir orang yang buang air kecil tersebut. Bahkan gelan-
dangan itu pula yang mempertahankan diri ketika ada orang yang ber-
maksud merampok toko itu sampai akhirnya terbunuh. 

Ketika suatu pagi pemilik toko itu tidak melihat si gelandangan 
itu tidur di emperan tokonya, mulailah dia mencari tahu. Dari kamera 
pengintai CCTV (closed-circuit television) diketahuilah perilaku ge-
landangan tersebut. Dan jadilah pemilik toko itu menyesal atas perbu-
atan yang selama ini dilakukannya kepada gelandangan tersebut. 

Dengan demikian yang dicari atau diharapkan dari seorang pe-
mimpin adalah dengan memperhatikan kedudukannya, dalam hal ini 
sebagai pemimpin, diharapkan Anda memilih bereaksi yang lebih baik 
terhadap suatu stimulus tertentu. Untuk itu Anda harus senantiasa me-
ningkatkan kesadaran diri Anda jika masih ada perilaku atau reaksi 
yang kurang pas atas suatu stimulus tertentu. Kuis pada bagian Ases-
men pada hal. 55 dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri. 

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGETAHUI KE-
SADARAN DIRI 

Universitas Wolverhampton di Inggris (2009) menyebutkan be-
berapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa baik ke-
sadaran diri kita dengan cara-cara sebagai berikut: 

 Berbicara dengan teman-teman atau orang lain yang pen-
dapat mereka kita hargai. Dengan demikian apabila mere-
ka mengatakan dengan jujur bahwa, misalnya, kita orang-
nya begini atau begitu yang menunjukkan karakter yang
tidak baik, maka kita bisa memperbaikinya.

 Dengan membuat daftar mengenai kekuatan dan kele-
mahan kita. Dengan mengetahui mengenai diri kita sen-
diri, termasuk kelemahan-kelemahan yang kita miliki, ma-
ka kita dapat mengubah kelemahan-kelemahan tersebut
menjadi kekuatan.
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 Mulai mengakui ‘bagian lain dalam diri kita’ yang ber-
beda. Kadang-kadang kita menyadari bahwa kita memi-
liki perasaan, pikiran dan perilaku yang berbeda-beda
kalau situasi dan kondisinya berbeda. Ada orang-orang
tertentu yang “sebenarnya” periang, humoris dan menye-
nangkan untuk diajak diskusi, akan tetapi ketika orang itu
mengalami stres maka hanya marah-marah yang kita de-
ngar. Dengan mengetahui kondisi apa saja yang dapat me-
nimbulkan stres maka ketika menghadapi situasi tersebut
kita dapat memikirkan atau merencanakan kalau nanti be-
nar-benar muncul pemicu stres tersebut bagaimana kita
akan memberikan respon pada situasi (atau berbagai situ-
asi) tersebut.

 Akan sangat bermanfaat jika kita bisa menganggap diri
kita di posisi orang tersebut dan berusaha melihat perma-
salahan apa yang sebenarnya terjadi dari sisi atau sudut
pandang orang tersebut. Hal ini dapat membantu kita un-
tuk memahami bagaimana orang lain memandang sesua-
tu sehingga kita bisa membantu bagaimana kita harus ber- 
komunikasi dengan orang itu atau dengan mereka.

 Cobalah untuk memikirkan penggunaan bahasa tubuh (bo-
dy language) dan pesan-pesan non verbal lainnya yang
kita ungkapkan atau tunjukkan. Ketika kita bersama orang
lain, apakah ada “pesan-pesan” lain yang kita tunjukkan
dari bahasa non verbal kita seperti mendesak untuk mela-
kukan hal-hal yang terlalu berat? Apakah kita menunjuk-
kan ketidaksukaan, ketidaktertarikan atau pendiam kare-
na kurang banyak bicara? Atau sudahkah kita menunjuk-
kan sikap yang percaya diri atau nyaman berkomunikasi
dengan orang tersebut? Penggunaan bahasa non verbal
semacam ini perlu diperhatikan karena bisa dinilai berbe-
da di daerah lain atau oleh orang lain.
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ASESMEN 

Untuk mengetahui seberapa baik Anda menyadari akan diri An-
da, lakukan asesmen dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ku-
is berikut ini yang dimaksudkan untuk mengukur bagaimana Anda 
mengenali diri Anda ketika berhubungan dengan lingkungan Anda. 
Dengan kata lain, kuis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 
hubungan Anda dan lingkungan Anda. Sebagaimana disebutkan sebe-
lumnya, tidak ada jawaban yang salah, tetapi yang diharapkan adalah 
Anda memilih jawaban yang paling sesuai dengan perasaan atau diri 
Anda dalam kondisi kerja yang normal (tidak dalam kondisi stres, di-
paksa orang, dan sebagainya). 

Lingkari huruf a apabila Anda merasa sangat setuju; lingkari b 
apabila Anda merasa setuju; lingkari c apabila Anda merasa setuju juga 
tidak, tidak setujupun tidak; lingkari d apabila Anda merasa tidak setuju; 
dan lingkari e apabila Anda merasa sangat tidak setuju dengan masing-
masing pernyataan tersebut. Sekali lagi mohon untuk jujur dalam memi-
lih jawaban-jawaban yang ada, sehingga evaluasi atas hasil jawaban-
jawaban Anda tersebut pada halaman 57 merupakan refleksi dari diri An-
da sendiri. Anda tidak perlu cemas karena pada bagian apa pun posisi 
Anda saat ini, akan diberikan solusi mengenai bagaimana caranya untuk 
meningkatkan kesadaran diri Anda sehingga mencapai nilai maksimum 
yang dikehendaki oleh pembuat kuis. Demikian pula sebaliknya, saran 
yang diberikan jika bukan jawaban Anda sebenarnya tidaklah menjadi 
bermakna karena “bukan untuk Anda.” Karena itu, sekali lagi, pilih ma-
sing-masing jawaban dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut adalah sebagai berikut (Department for Education and Child 
Development, Government of South Australia, 2009): 

1. Saya biasanya dapat mengantisipasi bagaimana seseorang
dalam tim saya akan bereaksi pada situasi tertentu a b c d e 

2. Saya biasanya merasa senang menceritakan bagaimana pe-
rasaan saya kalau perasaan tersebut berpotensi menggang-
gu pekerjaan

a b c d e 

3. Saya biasanya tidak terlalu sulit untuk berbicara dengan
orang lain yang berbeda pandangan dengan saya a b c d e 

4. Saya berusaha untuk mempertimbangkan pandangan orang
lain sebelum saya memberikan pandangan saya a b c d e 
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5. Saya orangnya bisa membuat orang lain terbuka untuk ber-
bicara dengan saya a b c d e

6. Saya biasanya pandai memperhitungkan apa yang dimak-
sud oleh orang-orang saat mereka berbicara dengan saya a b c d e

7. Saya banyak belajar dari mengakui perasaan dan emosi
saya a b c d e 

8. Saya biasanya bisa memahami kalau orang yang saya kenal
tengah marah atau kecewa a b c d e 

9. Saya biasanya menyadari apa yang dirasakan oleh orang-
orang a b c d e 

10. Saya seringnya menyadari perasaan saya sendiri a b c d e 
11. Saya biasanya bisa dengan mudah menjelaskan bagaimana

perasaan saya kepada orang lain a b c d e 

12. Saya biasanya tidak terlalu sulit untuk meminta bantuan
orang lain di tempat kerja a b c d e 

13. Saya seringnya menggunakan bahasa yang tidak menye-
rang orang lain a b c d e 

14. Saya biasanya tidak merasa stres kalau menghadapi seseo-
rang yang menimbulkan emosi a b c d e 

15. Secara umum saya orangnya toleran kalau ada anggota tim
yang “ngeyel” atau senang beradu argumen a b c d e 

16. Saya mendorong anggota tim untuk memberikan
masukan atau umpan balik atas apa yang saya
lakukan dalam tim

a b c d e 

17. Saya biasanya memastikan diri untuk memberi
pujian atas apa yang sudah dikerjakan oleh orang
lain dengan baik

a b c d e 

18. Saya biasanya tidak terlalu perduli bahwa respons
saya pada situasi yang bisa menimbulkan kesulitan
akan membuat saya ‘kelihatan jelek’

a b c d e 

19. Saya biasanya bisa menerima kalau ada yang
meminta saya untuk fleksibel dalam menangani
situasi-situasi di luar tempat kerja

a b c d e 

20. Jika ada anggota tim yang datang pada saya
menyarankan bagaimana dapat memperbaiki
pekerjaan kami, saya biasanya merespons dengan
mendengarkannya baik-baik

a b c d e 

Jumlah 



Dari Pejabat Menjadi Pemimpin 57 

Penilaian dilakukan dengan cara mengalikan setiap pilihan a de-
ngan angka 5, mengalikan setiap pilihan b dengan angka 4, mengalikan 
setiap pilihan c dengan angka 0, mengalikan setiap pilihan d dengan ang-
ka 2, dan mengalikan setiap pilihan e dengan angka 1, kemudian jumlah-
kan nilainya. Dengan kata lain: 

 (...a X 5) + (...b X 4) + (...c X 0) + (...d X 2) + (...e X 1) = 100. 

Dengan demikian jumlah maksimum jika Anda memilih a semua 
adalah 100, tetapi jumlah minimumnya bukanlah 20 (jika Anda memilih 
e semua jawaban), melainkan 0 karena nilai setiap jawaban c adalah 0. 
Karena itu nilai “ekstrim” yang diperoleh jika Anda memilih semua 
jawaban dengan a, b, c, d atau e masing-masing adalah 100, 80, 0, 40 dan 
20. Artinya, dalam kuis ini Anda diharapkan untuk memilih a karena ni-
lainya tertinggi, dan sangat tidak diharapkan jika Anda memilih c karena 
berarti Anda tidak perduli dengan hal-hal yang ada di lingkungan kerja 
Anda. Pilihan jawaban “setuju juga tidak, tidak setujupun tidak” meru-
pakan gambaran dari ketidakperdulian tersebut. 

Arti dari masing-masing nilai tersebut adalah sebagai berikut (De-
partment for Education and Child Development, Government of South 
Australia, 2009):  

 Jika nilai Anda adalah 90 atau lebih, maka berarti respon-
respon yang Anda berikan menunjukkan pemahaman
yang sangat bagus mengenai berbagai isu yang ada di ling-
kungan kerja Anda. Selain itu Anda juga tampak ‘nyam-
bung’ dengan berbagai situasi yang dihadapi.

Jika nilai Anda masih belum 100, maka pertama-tama An-
da masih perlu untuk ‘menggali’ dari staf Anda bahwa An-
da membaca dan merespon berbagai situasi secara mema-
dai karena kadang-kadang seseorang tidak tepat dalam
menginterpretasikan suatu situasi. Selain itu, cobalah lihat
kembali pertanyaan nomor berapa yang Anda tidak memi-
lih a. Di bagian inilah yang perlu Anda kembangkan (room
for improvement). Apakah respon ini disebabkan karena
Anda merasa tidak nyaman pada berbagai situasi terse-
but? Ataukah karena Anda merasa kurang yakin menge-
nai apa lagi yang bisa Anda lakukan? Hal ini berarti
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bahwa “situasi dan kondisi” yang membuat Anda “beru-
bah” sebagaimana diuraikan sebelumnya (lihat butir perta-
ma pada hal. 54) adalah karena situasi tersebut membuat 
Anda “merasa” tidak nyaman (karena situasinya), atau ka-
rena Anda merasa tidak kompeten terhadap permasalah 
yang membuat Anda “berubah” tersebut. Jika penyebab-
nya karena situasinya, maka Anda perlu “ingat” bahwa 
Anda adalah bosnya. Yang mestinya tidak nyaman ada-
lah bawahan Anda, bukan Anda. Karena itu Anda bisa 
misalnya membuat “lelucon” sehingga suasana menjadi 
lebih cair. Atau kalau sekiranya aktivitas yang Anda ha-
dapi adalah yang pertama kali, maka Anda bisa berterus 
terang kepada hadirin lainnya bahwa “ternyata kalau perta-
ma kali canggung juga ya? Pantesan dulu ada anekdot sya-
rat menjadi Presiden adalah sudah berpengalaman seba-
gai Presiden.” Suasana seperti ini pasti akan membuat si-
tuasi menjadi tidak lagi menegangkan, sehingga Anda bi-
sa kembali menguasai diri Anda, bukan dikuasai situasi. 

Sebaliknya jika Anda merasa kurang memiliki kompe-
tensi di bidang yang sedang hadapi, Anda bisa meminta 
kepala unit (manajer teknis) yang menguasai masalah-ma-
salah teknisnya untuk menjelaskannya. Anda cukup men-
jelaskan garis besarnya, rinciannya bisa (kalau diperlukan) 

Anda minta manajer teknis tersebut yang menjelaskannya. 
Atau, Anda bisa mendelegasikan langsung kepada mana-
jer teknis tersebut untuk menghadirinya mewakili Anda. 
Minta yang bersangkutan untuk menjelaskan ketidakha-
diran Anda bukan karena “melarikan diri” dari masalah 
tersebut melainkan karena ada tugas lain yang tidak bisa 
didelegasikan, atau karena sudah waktunya untuk ma-
sing-masing manajer teknis memegang kendali (let the 
manager manage). 

 Jika nilai Anda 70 atau lebih, berarti respon-respon yang
Anda berikan menunjukkan bahwa Anda memiliki gam-
baran yang baik tentang apa yang terjadi pada kelompok
Anda serta pada umumnya merespon berbagai situasi se-
cara memadai dengan cara-cara yang sesuai dengan ke-
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butuhan kelompok Anda. Anda dapat mengembangkan 
kompetensi ini lebih jauh dan mengenali pengelolaan 
berbagai masalah dengan cara melihat kembali pertanya-
an-pertanyaan di atas yang nilainya d atau e. Selain itu, 
pastikan diri Anda dengan menanyakan mengenai situasi 
atau informasi yang perlu untuk diklarifikasi sehingga 
Anda dapat membuat keputusan mengenai apa yang ha-
rus dilakukan dengan cara yang lebih baik. Ingat, infor-
masi sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 
Selanjutnya, apakah pilihan jawaban Anda yang nilainya 
d atau e tersebut disebabkan karena Anda merasa “situa-
sinya” yang membuat Anda “merasa” tidak nyaman 
ataukah karena Anda merasa tidak kompeten? Jika situa-
sinya, ingat bahwa Andalah yang harus mengambil ken-
dali, tetapi jika karena masalah kompetensi, banyaknya 
jawaban Anda yang bukan a atau b memerlukan perhatian
serius terkait dengan macam-macam kompetensi yang 
perlu dikuasai. Untuk kompetensi teknis, ajak manajer 

teknis atau delegasikan kepada anak buah Anda. Tetapi 
jika masalahnya bukan kompetensi teknis, Anda dapat 
menggunakan berbagai teknik yang diuraikan pada Bab 
1 atau mungkin perlu belajar public speaking atau soft 
skills lainnya karena ilmu-ilmu ini dapat membuat Anda 
merasa nyaman untuk berada di depan orang banyak, ter-
masuk saat Anda tidak menguasai masalah teknisnya. 

 Jika nilai Anda adalah 50 atau lebih, maka jawaban-ja-
waban Anda mengindikasikan mengenai perlunya Anda
untuk memiliki dan mengembangkan keahlian mengelola
berbagai situasi yang berbeda atau yang sering disebut
Diversity Management Skills. Cobalah Anda perhatikan
pertanyaan-pertanyaan tersebut yang Anda jawab atau pi-
lih a atau b. Jawaban-jawaban ini menunjukkan kekuatan
diri Anda. Karena itu pertimbangkanlah untuk mengem-
bangkan diri Anda pada hal-hal lainnya berdasarkan kon-
disi-kondisi yang Anda sudah bagus tersebut. Artinya,
cobalah jadikan kondisi-kondisi yang Anda sudah bagus
tersebut (yang Anda jawab a atau b) untuk “dikembang-
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kan” ke kondisi-kondisi lainnya yang Anda masih belum 
memilih a atau b. Dengan mengikuti Executive Training 
atau loka karya (workshop) tentang Pengembangan Diri, 
diharapkan Anda dapat mengidentifikasi tindakan-tindak-
an Anda selanjutnya yang dapat mengurangi risiko mena-
ngani orang secara salah yang dapat menimbulkan kon-
flik, perselisihan atau pengunduran diri staf yang berba-
kat yang Anda miliki. 

 Jika nilai Anda kurang dari 50, hasil yang Anda tunjuk-
kan memunculkan suatu kesempatan bagi Anda untuk
mengetahui lebih jauh mengenai keberagaman di ling-
kungan kerja Anda, di samping untuk mengeksplorasi le-
bih jauh mengenai perasaan dan sikap Anda pada orang
lain dan pada berbagai situasi yang berbeda. Gunakan pi-
lihan-pilihan jawaban a atau b sebagai basis untuk di-
kembangkan pada pilihan-pilihan jawaban lainnya yang
belum a dan b. Selain itu, penting juga bagi Anda untuk
memperoleh informasi lebih lanjut, umpan balik dan ban-
tuan dari pihak lain yang menurut Anda dapat membantu.

KESIMPULAN 
Menyadari diri kita sebagai pemimpin sangatlah penting, se-

hingga tidak mengherankan apabila Philip Messinger (dalam Whetten 
dan Cameron, 2016) mengatakan bahwa “Seseorang yang akan menga-
tur orang lain hendaklah ia menguasai dirinya sendiri”. Di samping 
itu, salah satu komponen kecerdasan emosional adalah juga kesadaran 
akan diri sendiri (self awareness). Dengan menyadari posisi kita seba-
gai pemimpin, banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka penca-
paian tujuan organisasi. Pada bab ini selain dijelaskan mengenai man-
faat dari memahami diri sendiri juga diuraikan mengenai bagaimana 
caranya agar dapat meningkatkan pemahaman diri tersebut. 

Pada bab ini juga diberikan kuis untuk mengetahui bagaimana 
respon Anda terhadap 20 kondisi yang masing-masing memerlukan 
pilihan jawaban. Berdasarkan pilihan-pilihan jawaban tersebut selan-
jutnya dianalisis mengenai makna dan apa yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan pemahaman diri. 
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PENGERTIAN KOMUNIKASI 

Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana tiga Presiden 
kita berkomunikasi: Suharto, Abdurrachman Wachid (Gus Dur) dan 
Megawati Sukarnoputri? Bagi yang mengenal secara pribadi masing-
masing Presiden tersebut, tentulah dapat mengetahui bagaimana gaya 
mereka masing-masing dalam berkomunikasi.1 Bagi masyarakat umum 

yang tidak mengenal secara pribadi masing-masing, maka informasi 
mengenai ketiga Presiden Indonesia tersebut adalah sebagaimana di-
beritakan melalui media cetak maupun elektronik. Presiden Suharto se-
cara umum mempunyai gaya komunikasi top – down, atau “satu arah.” 
menurut istilah Sodikin (2011), yaitu informasi berasal dari beliau dan 
diturunkan ke anak buahnya atau pihak-pihak lain yang menjadi target 
komunikasi beliau, baik berupa perintah, arahan maupun hal-hal lain 
yang ingin beliau kemukakan atau sampaikan. Selain arah komunika-

1Sebagai contoh, Azyya (2013) dengan mengacu pada Tjipta Lesma-
na, menulis sebagai berikut tentang bagaimana komunikasi Suharto dari ka-
camata orang yang pernah menjadi anak buahnya: “... banyak tidaknya Pak 
Harto berbicara tergantung apakah beliau menyukai senang atau tidak dengan 
stafnya atau laporan stafnya. Kalau Pak Harto tidak suka, dia tidak berko-
mentar. Dan ada bahasa-bahasa isyarat yang harus kita tahu sendiri bahwa 
Pak Harto tidak berkenan. Dan apabila Pak Harto memerintah stafnya tidak 
pernah secara jelas diutarakan dan semua tergantung penafsiran sendiri yang 
mendengarnya. Dengan demikian tidak selamanya Pak Harto berkomunikasi 
dengan konteks tinggi. Adakalnya ia berbicara secara gamblang, menjelaskan 
permasalahan yang ditanyakan stafnya.” 

3
KOMUNIKASI 

YANG EFEKTIF 
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si, pribadi beliau dan pemahaman beliau akan diri sendiri (self aware-
ness) ternyata juga tampak pada bagaimana beliau komunikasi. Ka-
rena orangnya tertutup (Sodikin, 2011), tidak mengherankan kalau kita 
jarang melihat beliau akrab dengan media. Akan tetapi karena Presiden 
Suharto menyadari bahwa pesan-pesan harus disampaikan kepada rakyatnya, 
ketidaksenangan beliau berbicara dengan wartawan dan kesadaran diri beliau 
yang tinggi bahwa dirinya tidak terbuka, tidak menghalanginya untuk tetap 
berkomunikasi dengan rakyatnya. Karena itu beliau menugaskan2 Harmoko 
sebagai Menteri Penerangan untuk menyampaikan apa yang ingin beliau 
sampaikan. 

Nyaris merupakan kebalikan dari Presiden Suharto, Gus Dur 
orangnya terbuka dan demokratis (Sodikin, 2011) serta mempunyai 
gaya komunikasi bottom – up, atau banyak mendengarkan orang lain 
atau berdialog (PolMark Indonesia, 2012). Karena itu tidaklah terlalu 
mengherankan apabila Gus Dur memanfaatkan media sholat Jumat se-
bagai sarana untuk mengumpulkan informasi dari bawah atau dari rak-
yatnya. Simarmata (2014) melaporkan sebagai berikut: 

Sepanjang Gus Dur jadi presiden, setiap hari jumat, 
Gus Dur pasti berkeliling untuk melakukan sholat jum-
at secara bergantian dari satu mesjid ke mesjid yang 
lain ... Seusai sholat jumat, Gus Dur biasanya membe-
rikan kesempatan kepada masyarakat yang hadir un-
tuk bertanya secara langsung kepada Gus Dur. 

Memahami akan dirinya (self aware) bahwa pola komunikasi-
nya adalah bottom – up, serta media sholat Jumat dapat memberinya 
sarana untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, Gus Dur mem-
bubarkan Departemen Penerangan, dengan sebagian tugas-tugasnya 
dilimpahkan kepada Juru Bicara Kepresidenan jika ada hal-hal yang 
harus disampaikan kepada masyarakat. Hingga akhir pemerintahan Pre-
siden Megawati Departemen Penerangan masih tetap tidak difung-
sikan. Inilah yang kemudian menjadi persoalan. Hal ini disebabkan 

2Pernyataan Menteri Penerangan Harmoko yang sangat populer ada-
lah: “atas petunjuk Bapak Presiden” sehingga, terlepas dari pemikiran bahwa 
frasa itu adalah rekayasa Harmoko sendiri untuk menyenangkan Presiden Su-
harto, maka menjadi tepat untuk mengatakan bahwa Harmoko ditugaskan 
oleh Presiden Suharto untuk menyampaikan “petunjuk” tersebut. 
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karena pola komunikasi Presiden Megawati sebenarnya mirip dengan 
pola komunikasi Presiden Suharto (PolMark Indonesia, 2012). Akan 
tetapi tingkat self awareness keduanya berbeda, sehingga Presiden 
Megawati tidak mengangkat Juru Bicara Kepresidenan serta tetap tidak 
menghidupkan kembali Departemen Penerangan. Akibatnya banyak 
komentar negatif mengenai komunikasi di era pemerintahan beliau. 
Sodikin (2011) mengutip pernyataan beberapa tokoh dalam buku Me-
reka Bicara Mega yang terbit pada tahun 2008 seperti Franz Magnis 
Suseno ataupun Solahudin Wahid. Selain itu, bahkan Komisi I DPR 
mengusulkan agar Presiden Megawati menunjuk Juru Bicara (Fahmi 
Ihsan dan Budi Sukmadianto, 2002). 

Jika pada Bab 2 disebutkan mengenai self awareness sebagai-
mana dikemukakan oleh DuBrin (2010) serta Whetten dan Cameron 
(2016) bahwa orang yang mempunyai pemahaman diri yang tinggi akan 
mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 
rangka pelaksanaan fungsi dan hubungan antar manusia secara lebih 
efektif, maka jika kita memahami kekurangan kita seyogyanya dapat 
ditutup dengan tindakan-tindakan kita atau meminta orang lain untuk
melakukannya sebagaimana dilakukan oleh Presiden Suharto dengan 
menunjuk Harmoko sebagai Menteri Penerangan yang melaksanakan
fungsi komunikasi Presiden Suharto. Pada Bab 3 ini contoh-contoh me-
ngenai komunikasi ketiga Presiden tersebut menunjukkan bukan hanya 
pentingnya kesadaran diri tetapi juga memahami gaya komunikasi kita 
sebagai pemimpin, sehingga dapat mengikuti pola seperti yang diten-
tukan oleh Presiden Suharto atau Gus Dur dan menghindari hal-hal se-
perti yang dialami ketika Presiden Megawati berkuasa.3 

3Setiap orang tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena itu 
pernyataan ini tidak berkonotasi negatif atau mendiskreditkan Presiden Me-
gawati, tetapi hanya untuk memperjelas pembahasan mengenai self aware-
ness dan komunikasi. Untuk mengetahui sisi positif Presiden Megawati, lihat 
misalnya Basalamah (2009b) atau Sodikin (2011). Dengan demikian pernya-
taan tersebut dapat menjadi peningkatan kualitas atau hal-hal yang dapat di-
perbaiki (room for improvement), bukan sama sekali tidak berkualitas. Arti-
nya, berbeda dengan kelemahan Presiden Suharto atau Gus Dur, kelemahan 
Megawati terletak pada self awareness dan komunikasinya yang kurang efek-
tif sebagai Presiden sebagaimana diberitakan dalam media. 
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Apa yang dimaksud dengan komunikasi itu sendiri juga banyak 
pakar yang mengatakan secara berbeda meski komponen-komponen-
nya sama. Komunikasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai suatu 
proses dimana satu orang, sekelompok orang atau suatu organisasi me-
ngirimkan atau mentransmisikan pesan tertentu kepada orang, kelom-
pok atau organisasi lainnya dengan menggunakan suatu media, dan pe-
san yang ditransmisikan tersebut dapat dimengerti atau dipahami oleh 
penerimanya. Istilah efektif dalam hal ini mengindikasikan terpenuhi-
nya elemen-elemen “dapat dimengerti” dan “kesesuaian” antara mak-
sud pemberi pesan dengan yang diterima oleh penerima pesan. Jika 
pesan tersebut tidak dapat dimengerti dan/atau terjadi perbedaan pe-
mahaman antara pemberi pesan dan penerima pesan (intended mean-
ing tidak sama dengan perceived meaning), maka komunikasi sema-
cam itu disebut tidak efektif. Contoh komunikasi tiga Presiden terse-
but semuanya tidak efektif karena bagi penerima pesan menimbulkan 
salah menafsirkan maksud pemberi pesan. Dampaknya bisa luar biasa, 
meskipun Gus Dur menanggapinya enteng saja seperti yang ditulis 
Azyya (2013): “Celakanya, sering juga informasi yang sudah dilansir 
publik itu ternyata salah, dan gusdur dengan santai berkilah ‘gitu aja 
kok dipikirin’.”  

Selain itu, definisi tersebut juga mencakup beberapa pengertian 
sebagai berikut: 

 Adanya pengirim (sender) atau komunikator (communi-
cator), yaitu pihak yang mengawali terjadinya komuni-
kasi. Komunikator dapat terdiri atas satu orang seperti
contoh masing-masing Presiden di atas ataupun sekelom-
pok orang seperti demonstran yang mengusung spanduk
misalnya bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM” atau
membentuk barisan yang teratur rapi seperti tampak pada
Gambar 3.1.

Sementara itu komunikator yang berbentuk organisasi
adalah sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin (2015)
yang melaporkan “Pemerintah Korea Utara (Korut) meng-
ancam akan menyerang Amerika Serikat (AS) dengan ru-
dal nuklir setiap saat jika Pyongyang diserang Washing-
ton. Kesiapan serangan rudal nuklir Korut itu disampai-
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kan Duta Besar Korut untuk Inggris, Hyun Hak-bong.” 
Pemerintah Korea Utara dan Duta Besarnya adalah repre-
sentasi dari sebuah organisasi, yaitu dalam hal ini negara. 
Tentu saja organisasi tidak bisa berkomunikasi, sehingga 
yang berkomunikasi tetap manusia, hanya saja mewakili 
organisasi, bukan mewakili diri sendiri. 

 Penerima (receiver) atau komunikan, yaitu pihak yang di-
jadikan sasaran atau target penyampaian informasi oleh
komunikator. Sebagaimana dengan pengirim atau komu-
nikator, penerima pesan juga dapat hanya satu orang atau
sekelompok orang atau organisasi.

 Pesan (message), yaitu informasi yang ingin disampaikan
oleh komunikator dan yang ditangkap oleh indera pene-
rima, baik yang berbentuk verbal (lisan ataupun tulisan)
maupun non verbal berupa gerakan, isyarat atau simbol.
Agar pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima
oleh komunikan sebagaimana diharapkan oleh komuni-
kator, atau intended meaning sama dengan perceived mea-

Gambar 3.1. 
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ning, hendaknya komunikator menyesuaikan dengan ko-
munikan, seperti tidak menggunakan istilah-istilah yang 
sulit dipahami penerima, tidak menggunakan kata-kata 
yang bermakna ganda atau dapat diinterpretasikan secara 
berbeda (multi tafsir). Sayangnya hal ini sangat sulit di-
hindari jika komunikatornya adalah pemimpin sebagai-
mana dengan contoh Presiden di atas, yaitu Suharto dan 
Megawati. 

 Saluran (channel) atau media, yaitu sarana yang diguna-
kan oleh komunikator untuk menyampaikan atau men-
transmisikan pesan kepada komunikan. Bentuknya bisa
bermacam-macam sebagaimana dikemukakan oleh Basa-
lamah (2004) sebagai berikut:

...bisa berupa udara langsung seperti pembicaraan em-
pat mata, tetapi apabila komunikasi dilakukan dalam 
jarak jauh maka beberapa sarana dapat digunakan se-
bagai media penyampaian informasi seperti surat, tele-
pon, faksimili, radio, komputer, surat kabar, majalah, 
papan pengumuman, petunjuk jalan, iklan.... 

Saluran apa atau mana yang paling tepat perlu menjadi 
pertimbangan komunikator karena dapat memengaruhi 
efektivitas komunikasi. Dewasa ini media sosial merupa-
kan saluran yang sangat efektif dan efisien karena komu-
nikan dapat memodifikasi pesan yang diterimanya sehing-
ga menjadi lebih baik atau lebih sesuai dengan yang di-
inginkannya. 

Selain dari empat elemen yang tersirat di dalam definisi komu-
nikasi di atas, beberapa elemen lain yang terdapat di dalam pengertian 
komunikasi adalah sebagai berikut: 

 Penyandian atau pemberian kode (encoding), yaitu ko-
munikator mengubah informasi ke dalam serangkaian
sandi atau simbol misalnya dalam bentuk kata-kata, ba-
hasa, gerak, atau isyarat tertentu yang diharapkannya
mempunyai arti yang sama dengan penerimanya. “Tanpa
adanya penyandian maka proses informasi tidak akan
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bermanfaat, karena pesan tidak dapat dipahami oleh pe-
nerima” (Basalamah, 2004). Meskipun demikian, pesan 
tertentu bagi orang atau sekelompok orang tertentu ber-
makna sama, tetapi bagi orang atau sekelompok orang 
lain bisa bermakna berbeda. Menulis dengan tinta warna 
merah bagi bangsa atau masyarakat Indonesia dianggap 
tidak baik, sedangkan bagi bangsa lain tidak mengapa. 
Dalam komunikasi antar negara seperti misalnya dalam 
negosiasi, sangatlah penting bagi pemimpin atau negosi-
ator untuk memahami hal ini. 

 Pemahaman pesan atau penyandian kembali (decoding),
yaitu proses penyandian yang dilakukan oleh komunikan
begitu menerima pesan dari komunikator berupa penja-
baran ke dalam bentuk informasi yang dapat dipahami
olehnya dengan maksud untuk memahami apa yang di-
harapkan oleh komunikator. Sebagaimana dikemukakan
oleh Muladi (dalam Azyya, 2013), “ada bahasa-baha-
sa isyarat yang harus kita tahu sendiri bahwa Pak Harto
tidak berkenan.”

 Kebisingan atau kegaduhan (noise), yaitu segala sesuatu
yang mengganggu proses terjadinya komunikasi. Kata
noise tidaklah harus berupa suara bising. Dalam komuni-
kasi melalui internet misalnya, virus, spam dan hacker
bisa menjadi noise sepanjang mengganggu tercapainya
intended meaning yang sama dengan perceived meaning.
Demikian pula sebaliknya, seekor lalat yang terbang di
sekitar komunikator pada saat menelpon seseorang yang
mengganggu konsentrasi atau penyandian komunikator
tersebut, meskipun tidak bersuara tetap dapat dikatakan
sebagai kebisingan atau kegaduhan (noise).

 Umpan balik (feedback), yaitu reaksi atau tanggapan ko-
munikan terhadap pesan yang disampaikan komunikator
yang hanya bisa dilakukan dalam komunikasi dua arah.
Apabila tanggapan ini sama seperti yang diharapkan oleh
komunikator, maka proses komunikasi dikatakan efektif.
Informasi yang tidak dapat dimengerti atau diartikan ber-
beda oleh penerima pesannya dapat dikurangi dengan
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elemen umpan balik. Hal ini disebabkan karena umpan 
balik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan efekti-
vitas komunikasi, yaitu agar maksud yang diharapkan 
oleh komunikator sama dengan maksud yang diterima 
oleh komunikan (intended meaning sama dengan per-
ceived meaning). Karena umpan balik dimaksudkan agar 
komunikasi menjadi efektif, apabila tanggapan dari ko-
munikan tersebut berbeda dengan maksud komunikator, 
maka komunikator dapat dengan segera mengulangi pe-
sannya atau mengubahnya dengan bahasa atau kalimat 
lain yang lebih bisa dimengerti oleh komunikan (para-
phrase). Karena itu umpan balik adalah media untuk 
mengurangi pengaruh noise karena dapat meningkatkan 
kualitas komunikasi. Baik komunikator maupun komuni-
kan sebaiknya berusaha agar umpan balik ini terwujud, 
misalnya komunikator menanyakan apakah komunikan 
sudah memahami maksudnya atau perlu diulangi lagi pe-
sannya dan pada bagian mana, sedangkan komunikan 
mengulangi kalimat yang disampaikan komunikator un-
tuk meminta konfirmasi apakah itu maksud yang dike-
hendaki oleh komunikator. 

Gambran dari proses komunikasi beserta delapan elemen seba-
gaimana diuraikan di atas adalah sebagaimana tampak pada Gambar 
3.2 pada halaman 69 berikut ini. 

KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI
Definisi komunikasi yang efektif sebagaimana disebutkan sebe-

lumnya sama sekali tidak menunjukkan di mana proses tersebut ber-
langsung. Dalam hal kepemimpinan sebagai tema buku ini, tentulah 
konteksnya adalah organisasi. Artinya, seorang komunikator, terma-
suk pemimpin, dalam mentransmisikan pesannya dapat merepresen-
tasikan dirinya sendiri sebagai pribadi, atau organisasinya. Karena itu 
pada bagian ini penulis ingin menekankan bahwa konteks yang digu-
nakan oleh pemimpin dalam berkomunikasi adalah organisasi. Dan ini 
sangat penting bahkan menurut Lee Iacocca (dalam Pauley dan Paul-
ey, 2009), laksana pelumas yang membuat organisasi bisa berjalan. 
Hal ini disebabkan karena komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin 
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Gambar 3.2. 

Proses Komunikasi yang Efektif 
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dalam organisasi dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan seba-
gai berikut (Greenberg dan Baron, 2008; Robbins dan Judge, 2017): 

 Untuk menginstruksikan kepada pegawai agar mereka
melakukan pekerjaan tertentu, atau disebut dengan istilah
directing action karena dimaksudkan agar pegawai ber-
perilaku sesuai dengan yang dikehendaki.

 Untuk berhubungan dengan organisasi lainnya (interorga-
nizational linking), misalnya komunikasi dengan asosiasi
pemerintah daerah seperti Asosiasi Pemerintah Kabupa-
ten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) atau Asosiasi Peme-
rintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

 Sebagai media untuk bersosialisasi antar anggota organi-
sasi. Beberapa organisasi bahkan menerbitkan buletin
atau majalah tertentu, atau arisan bulanan yang bisa juga
untuk ekspresi emosi sesama pegawai (building relation-
ship).

 Untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain di dalam
organisasi (coordinating action) dan sebagai sarana atau
fasilitas pengambilan keputusan, misalnya sebagai media
pengiriman data yang akan digunakan dalam proses
pengambilan keputusan agar kualitas informasi yang di-
hasilkan menjadi lebih baik. Petugas di bandar udara yang
memasukkan data penumpang yang check in beserta ba-
rang yang masuk ke dalam bagasi “menginformasikan”
kepada petugas lainnya (yang menangani begasi dan kru
kabin) agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

 Sebagai media bagi pemimpin untuk menjelaskan me-
ngenai nilai-nilai, budaya serta misi dan visi yang hendak
dicapai kepada anggota organisasi.

 Sebagai media pengendalian, misalnya dalam organisasi
tertentu seorang pelaksana hanya diperkenankan untuk 

berkomunikasi mengenai hal-hal terkait dengan pekerja-
annya kepada atasan langsungnya dan tidak kepada pihak
lainnya.
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 Sebagai media peningkatan motivasi, misalnya mengenai
bagaimana capaian kinerja para pegawai serta bagaimana
caranya agar mereka dapat meningkatkan kinerja mereka
itu.

Di samping untuk mencapai ketujuh tujuan tersebut, Whetten
dan Cameron (2016) secara tersirat juga menyebutkan mengenai peran-
an komunikasi dalam organisasi ini dengan menyatakan perlunya ko-
munikasi yang suportif untuk dapat menjalankan dua peranan pemimpin 
dan manajer yang biasa dilakukan yaitu coaching dan konseling. Selain 
itu juga dalam menjalankan program yang mereka sebut dengan istilah 
personal management interview (PMI), yaitu sebuah mekanisme yang 
sering digunakan oleh pimpinan untuk meningkatkan hubungan dengan 
anak buah dan anggota tim. Tidak kalah penting, sebagai bagian dari ak-
tivitas komunikasi pada bagian lampiran buku mereka juga diuraikan me-
ngenai bagaimana agar dapat melakukan interviu dan memimpin rapat 
secara efektif serta sangat penting untuk organisasi yang lingkup usaha-
nya berhubungan dengan budaya atau anggota organisasi yang berbeda 
(diversity management). 

Beberapa penulis juga menyebutkan mengenai peranan lain dari 
komunikasi pemimpin. Daft (2015) bahkan menyatakan pentingnya ko-
munikasi bukan hanya pada saat pemimpin tengah mengelola perubah-
an, melainkan juga saat kepercayaan menurun, ketika menghadapi krisis 
dan ketidakpastian. Dalam bukunya yang lain Daft (2016) juga menya-
takan pentingnya komunikasi untuk mempersuasi dan memengaruhi 
pihak lain sebagaimana digunakan oleh Ben Decker and Kelly Decker 
(2015) sebagai judul buku mereka: Communicate to Influence. 

Apapun tujuan komunikasi organisasi yang hendak disampai-
kan, pemimpin sebagai pusat informasi atau pesan itu berasal mempu-
nyai pola dalam berkomunikasi sesuai dengan preferensi atau perilaku 
yang bersangkutan. Lima pola komunikasi yang umum pada seorang 
pemimpin adalah sebagai berikut (lihat Gambar 3.3 pada hal. 72): 

 Roda (wheel network), dimana pemimpin mempunyai
hubungan langsung dengan semua anggota organisasi se-
hingga pemimpin dapat mengetahui semua permasalah-
an, mudah memperoleh informasi yang  dibutuhkan  dan
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Gambar 3.3. 
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dapat memberi kepada serta memperoleh umpan balik da-
ri para anggota kelompok. Dalam model komunikasi ini 
anggota kelompok tidak dapat saling berkomunikasi di 
antara mereka. Dalam kaitannya dengan tujuan komuni-
kasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, directing act-
ion sesuai dengan pola ini. 

 Lingkaran (circle pattern), dimana pemimpin hanya ber-
komunikasi dengan orang-orang yang di dekatnya saja
(dalam Gambar 3.3 hanya dengan dua orang saja). Ang-
gota lainnya tidak dapat memperoleh informasi secara
langsung tetapi dari anggota lain yang memperoleh pesan
dari si pemimpin. Masing-masing anggota hanya dapat
berkomunikasi dengan anggota lain yang ada di dekatnya
yang kemudian secara berantai akan menyampaikan kem-
bali pesan pemimpin kepada anggota yang di dekatnya.
Akibatnya komunikasi akan berjalan lebih lama jika akan
disampaikan kepada semua anggota.

 Bentuk Y (Y pattern), dimana anggota organisasi dibagi
menjadi tiga kelompok, dan masing-masing kelompok
hanya bisa berkomunikasi dengan kelompok lainnya jika
melalui pemimpin.

 Rantai (chain pattern) adalah bentuk yang paling buruk
karena anggota yang terakhir akan memperoleh pesan pe-
mimpinnya dari beberapa anggota lainnya. Tidak jarang
pesan yang terakhir sudah “dimodifikasi” oleh yang me-
ngirimkan pesan sebelumnya.

 Jaringan (network pattern), dimana pemimpin dan semua
anggota organisasi dapat berkomunikasi dengan siapa sa-
ja yang ada di dalam organisasi tersebut. Meskipun pola
ini banyak memberikan manfaat, terutama kepuasan para
anggotanya, masalah utama yang ada dalam pola ini ada-
lah lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan
keputusan karena masing-masing anggota organisasi da-
pat memberikan masukan.
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Basalamah, ed. (1995) mentabulasikan kebaikan dan keburukan 
kelima pola tersebut sebagaimana tampak pada Tabel 3.1. Artinya, ma-
sing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga apabila 
Anda sebagai pemimpin dapat mengubah perilaku Anda atau dapat me-
nyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi (adaptif), maka ada ba-
iknya jika Anda tidak terpaku pada satu pola saja, melainkan bisa 
mengubah pola komunikasi Anda sesuai dengan permasalahan atau 
pekerjaan yang harus diselesaikan serta kepuasan para anggota organi-
sasi Anda. 

Selain pola komunikasi pemimpin yang dapat memberikan pe-
ngaruh terhadap hubungan antara pemimpin dengan pengikut atau ter-
hadap kinerja organisasi, gaya komunikasi pemimpin juga tidak kalah 
besarnya dalam memengaruhi kedua hal tersebut. Contoh tiga pre-
siden sebagaimana disebutkan pada awal bab ini terkait dengan hal ini. 
Presiden Megawati terkesan kurang ramah selain karena pendiam (So-
dikin, 2011) juga karena gaya komunikasinya. Selain itu, gaya komu-
nikasi atau cara-cara yang dilakukan seorang pemimpin seperti Guber-
nur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga dapat menciptakan etos kerja 
atau sebaliknya, menimbulkan sumber konflik bagi pihak-pihak ter-
tentu (lihat uraian mengenai konflik pada Bab 6). 

Terdapat banyak sekali kategorisasi gaya komunikasi seseo-
rang. The American Society of Mechanical Engineers (2009) menye-

Jenis 
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sen-

tra-
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si 
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yang 
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Parti-

sipan Sederhana Kompleks 

Lingkaran -  Sesuai Kurang Sesuai +
Rantai -  Sesuai Kurang Sesuai +

Y  - Kurang Sesuai Sesuai -/+
Bintang  - Kurang Sesuai Sesuai -/+

Semua Arah -  Sesuai Kurang Sesuai + 

Tabel 3.1. 
Kebaikan 

dan 
Keburukan 
Lima Pola 

Komunikasi 

Sumber: Basalamah, ed. (1995). 
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butkan adanya empat gaya sebagaimana tampak pada Tabel 3.2, yaitu 
pelaku, pemikir, pendengar dan pencipta. Meskipun menurut Rieger 
(2009) juga terdapat empat jenis, kategorisasinya berbeda, yaitu de-
monstran, deklarator, kontemplator dan narator (lihat Tabel 3.2). Se-
dangkan menurut McAllister (1994) terdapat enam jenis, yaitu nobel, 
sokratis, reflektif, magistrat, kandidat dan senator (lihat Tabel 3.2). 
Dengan mengunakan model ini, Saputra et al. (2018) menyimpulkan 
enam pemimpin Indonesia mempunyai gaya komunikasi sebagai beri-
kut: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempunyai gaya komunikasi 
nobel, Mohammad Hatta mempunyai gaya komunikasi sokratis, Me-
gawati Soekarnoputri mempunyai gaya komunikasi reflektif, Prabowo 
Subianto mempunyai gaya komunikasi magistrat, Anies Rasyid Ba-
swedan mempunyai gaya komunikasi kandidat, dan Gatot Nurmantyo 
mempunyai gaya komunikasi senator. 

Meskipun dalam hal-hal tertentu ada kesamaan diantara ketiga 
kategorisasi tersebut, tidak semuanya memiliki kesamaan. Oleh kare-
na itu untuk mengetahui Anda mempunyai gaya komunikasi yang ma-
na, cobalah untuk menjawab kuesioner dalam asesmen berikut ini. Se-
bagaimana halnya dengan kuis mengenai kesadaran diri, cobalah un-
tuk jujur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis untuk masing-
masing kategori. 

ASESMEN 

Untuk mengetahui apakah gaya komunikasi Anda adalah  pela-
ku, pemikir, pendengar atau pencipta, jawablah pertanyaan-pertanya-
an berikut dengan melingkari a, b, c atau d, kemudian jumlahkan be-
rapa banyak a, b, c dan d yang Anda pilih (dikembangkan dari The 
American Society of Mechanical Engineers, 2009). 

1. Saya pada dasarnya:
a. Mudah menerima orang lain.
b. Bersahabat.
c. Senang mengendalikan.
d. Evaluatif.
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Sumber: The American Society of Mechanical Engineers (2009); Rieger (2009) dan McAllister (1994). 

Tabel 3.2. 
Gaya 

Komunikasi 
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2. Saya kalau mengambil keputusan:
a. Lambat.
b. Emosional.
c. Impulsif.
d. Berdasarkan fakta.

3. Saya senang membicarakan:
a. Barang-barang pribadi saya.
b. Orang-orang.
c. Pencapaian.
d. Organisasi.

4. Dalam menggunakan waktu, saya biasanya:
a. Tidak terburu-buru.
b. Untuk bersosialisasi.
c. Terburu-buru.
d. Terlambat.

5. Ketika berhubungan dengan orang lain, saya biasanya:
a. Bisa menerima mereka.
b. Berempati kepada mereka.
c. Senang mengatur mereka.
d. Penuh perhitungan.

6. Gestur tubuh saya dapat dikatakan:
a. Sederhana.
b. Terbuka.
c. Tidak sabaran.
d. Tertutup.

7. Cara saya berpakaian adalah:
a. Meniru saja.
b. Sangat mengikuti mode.
c. Formal.
d. Konservatif.
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8. Pola kerja saya adalah:
a. Stabil.
b. Penuh antusiasme.
c. Cepat.
d. Terkendali. 

9. Dalam mendengarkan orang lain, saya:
a. Menunjukkan ketertarikan saya.
b. Perhatiannya terpecah.
c. Tidak sabaran.
d. Selektif.

10. Tempat kerja saya:
a. Mempunyai cita rasa tertentu.
b. Ada lukisan-lukisannya.
c. Ada dekorasinya.
d. Ada grafik-grafiknya.

11. Orientasi saya adalah:
a. Adanya dukungan.
b. Pada orang-orang.
c. Pada hasil ahir yang dicapai.
d. Pada fakta-fakta.

12. Kepribadian saya pada dasarnya adalah:
a. Gampangan.
b. Senang mengisolasi.
c. Mendominasi.
d. Tidak suka omong kosong.

13. Kalau berkomunikasi, saya:
a. Suka merendah.
b. Berbunga-bunga.
c. Langsung pada pokok persoalan.
d. Menjaga jarak.

14. Responsivitas saya pada orang lain adalah:
a. Stabil.
b. Bersahabat.
c. Tidak sabaran.
d. Menjaga jarak.
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Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah disusun sedemikian rupa 
sehingga menggambarkan keempat tipe atau gaya komunikasi Anda. 
Setiap jawaban a yang Anda pilih berarti tipe Anda adalah pendengar, 
sedangkan setiap jawaban b yang Anda pilih berarti tipe Anda adalah 
pencipta. Sementara itu setiap jawaban c yang Anda pilih menunjuk-
kan bahwa Anda mempunyai tipe pelaku, dan setiap jawaban d yang 
Anda pilih menunjukkan bahwa Anda mempunyai tipe pemikir. Akan 
tetapi tidak semua orang menjawab ke 14 pertanyaan tersebut hanya 
dengan satu pilihan saja baik a, b, c atau d sehingga menjadi ekstrem 
pendengar, pencipta, pelaku atau pemikir. Kebanyakan adalah ga-
bungan antara keempat tipe atau gaya komunikasi tersebut, sehingga 
penafsiran lebih lanjut bagi yang tidak ekstrem salah satu dari keempat 
tipe atau gaya tersebut adalah sebagai berikut: 

 Jika pilihan Anda pada a, b, c atau d adalah tujuh atau le-
bih, Anda berarti mempunyai kecenderungan atau prefe-
rensi masing-masing pada gaya pendengar, pencipta, pe-
laku atau pemikir yang kuat. Artinya, jika lebih dari 50%
pilihan Anda pada salah satu dari tipe tersebut, maka Anda
dapat dikategorikan sebagai salah satu dari keempat tipe
atau gaya komunikasi tersebut.

 Jika jawaban Anda yang terbanyak untuk masing-masing
pilihan tersebut hanya lima sampai enam jawaban a, b, c
atau d, berarti Anda mempunyai kecenderungan atau pre-
ferensi yang moderat.

 Jika Anda memilih kurang dari lima pada masing-masing
pilihan a, b, c atau d tersebut berarti Anda mempunyai
kecenderungan atau preferensi yang rendah. Untuk itu co-
balah lebih perhatian pada lawan bicara Anda dan pada
apa yang Anda bicarakan agar Anda tidak dinilai tidak
peduli pada lawan bicara Anda.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah tipe komunikasi Anda
adalah demonstran, deklarator, kontemplator ataukah narator, jawab-
lah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan melingkari a, b, c atau d, 
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kemudian jumlahkan berapa banyak a, b, c dan d yang Anda pilih (di-
olah dari Rieger, 2009). 

1. Dalam pertemuan yang dihadiri banyak orang, kemungkinan Anda
akan:
a. Berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda, termasuk

orang yang belum dikenal sebelumnya.
b. Berbicara satu per satu, terutama dengan orang-orang yang

sudah Anda kenal.
c. Menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat kontak-

kontak penting.
d. Pamitan pulang sesegera mungkin ketika ada kesempatan per-

tama yang paling pantas bisa dilakukan.

2. Pada saat pertama kali Anda datang di suatu pertemuan, biasanya
Anda akan:
a. Sengaja memperlambat kedatangan, Anda senang untuk da-

tang di sana ketika kegiatannya sudah mulai berjalan.
b. Sedikit terlambat, dan mencoba menyelinap dari belakang tan-

pa disadari oleh orang lain.
c. Datang tepat pada waktunya dan merasa tidak sabar ketika per-

temuan itu terlambat dimulai.
d. Datang lebih awal sehingga sehingga Anda siap dan teratur

ketika pertemuan dimulai.

3. Jenis hiburan apa yang Anda paling senang tonton?:
a. Sesuatu yang keras, ekstrim dan/atau menghibur.
b. Sesuatu yang hangat dan bersahabat.
c. Sesuatu yang berbau politik dan satir.
d. Sesuatu yang abnormal dan intelektual.

4. Dari beberapa karakteristik berikut ini, mana yang menurut Anda
paling kuat menggambarkan tentang diri Anda?:
a. Asertif.
b. Imaginatif.
c. Empati.
d. Gigih.
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5. Pernyataan yang paling tepat menjelaskan mengenai diri Anda
adalah:
a. Kreatif dan penuh gairah.
b. Sensitif dan dapat diandalkan.
c. Rasional dan cerdas.
d. Praktis dan ekonomis.

6. Mana yang paling menarik perhatian Anda?:
a. Menemukan rahasia dibalik misteri yang rumit.
b. Menciptakan hubungan antar manusia yang harmonis.
c. Pergi ke event sosial yang menyenangkan.
d. Melakukan tindakan dengan risiko yang diperhitungkan.

7. Manakah yang lebih mengatur diri Anda?:
a. Kepala (otak).
b. Nafsu.
c. Dompet (uang).
d. Hati.

8. Interaksi yang baru dan tidak rutin:
a. ...biasanya menstimulasi dan memotivasi Anda.
b. ... merevitalisasi Anda, jika Anda mempunyai hubungan yang

khusus dengan seseorang di dalam prosesnya.
c. Membebani kepemilikan Anda, tetapi Anda tidak khawatir ka-

lau orang lain mengetahuinya.
d. Membebani kepemilikan Anda, dan Anda menyelinap kalau

tidak ada orang yang memperhatikan.

9. Anda ingin membeli hadiah istimewa untuk teman baru Anda
yang tidak terlalu Anda kenal baik. Anda kemungkinan akan:
a. Membelikan sesuatu yang pertama kali Anda lihat yang secara

intuitif Anda kira akan disenanginya.
b. Dengan hati-hati mencari sesuatu yang benar, setelah mem-

banding-bandingkan dengan beberapa toko yang menjual.
c. Meminta orang lain untuk membelikannya, atau memberikan

uangnya saja kepada teman baru Anda tersebut.
d. Membeli barang-barang khusus yang sama seperti yang biasa

Anda berikan kepada teman-teman khusus Anda.
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10. Kalau mendengar telefon berbunyi, apakah Anda:
a. ... menjawabnya secepat mungkin dan berbicara panjang-lebar.
b. ... melihat dulu nomor siapa yang menghubungi Anda, kemu-

dian menunggu beberapa kali berdering sebelum kemudian
mengangkat telepon tersebut.

c. ... segera mengangkatnya dan berbicara seringkas dan seefisi-
en mungkin.

d. ... berharap ada orang lain yang mengangkat telepon tersebut.

Pilihan jawaban Anda atas sepuluh pertanyaan di atas semesti-
nya sudah dapat menunjukkan apa gaya komunikasi Anda. Hal ini dise-
babkan karena kesepuluh pilihan jawaban tersebut telah dikelompok-
kelompokkan sedemikian rupa sehingga seluruh pilihan jawaban meng-
gambarkan masing-masing kategori yaitu apakah demonstran, dekla-
rator, kontemplator ataukah narator. Setiap piliah jawaban a berarti 
Anda adalah demonstran, setiap piliah jawaban b berarti deklarator, 
setiap piliah jawaban c berarti kontemplator dan setiap piliah jawaban 
d berarti narator. Penafsiran selanjutnya adalah sebagai berikut: 

 Jika pilihan Anda pada a, b, c atau d masing-masing ada-
lah 9 – 10, Anda berarti mempunyai kecenderungan domi-
nasi demonstran, deklarator, kontemplator ataukah nara-
tor. Artinya, jika Anda memilih semua jawaban atas se-
puluh pertanyaan tersebut adalah b, berarti Anda seorang
deklarator tulen.

 Jika pilihan Anda pada a, b, c atau d adalah enam atau
lebih, Anda berarti mempunyai kecenderungan atau pre-
ferensi demonstran, deklarator, kontemplator ataukah na-
rator.

 Jika Anda hanya memilih empat sampai lima jawaban a,
b, c atau d, dan masing-masing pilihan jawaban lainnya
lebih rendah dari itu, berarti Anda mempunyai kecende-
rungan preferensi yang moderat. Sebagai contoh, jika
Anda memilih empat jawaban a dan masing-masing dua
atau maksumum tiga jawaban b, c dan d, berarti Anda
mempunyai preferensi seorang demonstran. Dengan de-
mikian seseorang maksimum mempunyai dua preferensi
atau kecenderungan memiliki dua kategori.
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 Jika Anda memilih jawaban yang merata di antara ma-
sing-masing pilihan a, b, c atau d tersebut berarti Anda
mempunyai kecenderungan atau preferensi yang rendah.
Anda cenderung untuk tidak perduli pada orang lain. Un-
tuk itu cobalah lebih perhatian pada lawan bicara Anda
dan pada apa yang Anda bicarakan agar lebih dihargai
orang lain. Kondisi seperti ini yang terus-menerus akan
membuat orang lain memandang Anda sebagai pejabat,
bukan pemimpin. Setelah Anda tidak menjabat lagi, An-
da tidak akan memperoleh penghargaan yang sama dari
mereka. Artinya, mereka hormat pada Anda karena Anda
sebagai pejabat. Setelah Anda tidak lagi menjabat, mere-
ka tidak lagi menghormati Anda.

Kategorisasi ketiga adalah nobel, sokratis, reflektif, magistrat,
kandidat dan senator. Untuk mengetahui yang mana gaya komunikasi 
Anda, berilah jawaban Ya (Y) atau Tidak (T) pada setiap pertanyaan 
berikut ini yang menurut Anda paling sesuai dengan diri Anda. Sekali 
lagi, bersikaplah jujur pada diri Anda sendiri karena tidak ada benar 
atau salah dalam jawaban yang Anda berikan. 

1. Bila berbicara dengan orang lain, saya cenderung untuk
berkata langsung dan pada pokok persoalannya Y T 

2. Saya adalah orang yang berkata apa adanya Y T 

3. Saya bebas bercerita tentang pendapat saya Y T 

4. Saya biasanya berkata hal-hal yang pertama kali keluar
dalam pikiran saya Y T 

5. Saya cenderung untuk tidak sabaran bila orang lain se-
dang berbicara Y T 

6. Saya cenderung untuk menghindari diskusi yang pan-
jang dan rinci Y T 

7. Saya sangat menikmati ngobrol-ngobrol dengan orang
lain Y T 
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8. Saya cenderung untuk memberi pengarahan yang pan-
jang dan rinci pada orang lain Y T 

9. Saya sering diberitahu bahwa saya sering mengatakan
suatu hal berulang-ulang Y T 

10. Saya cenderung untuk menjelaskan sesuatu dengan meng-
gunakan anekdot dan contoh-contoh Y T 

11. Saya menikmati perdebatan dan adu argumen dengan
orang lain Y T 

12. Saya pernah melihat orang meminta saya berhenti berbi-
cara Y T 

13. Orang-orang cenderung untuk bercerita pada saya ten-
tang persoalan mereka Y T 

14. Saya cenderung untuk mengabaikan orang yang sedang
marah Y T 

15. Saya cenderung untuk berkata lembut Y T 

16. Saya mungkin akan cerita pada orang lain bahwa saya
setuju dengannya meski sebenarnya saya tidak setuju Y T 

17. Orang cenderung untuk menginterupsi bila saya sedang
berbicara Y T 

18. Saya cenderung untuk bersikap sopan dan suportif bila
saya berbicara dengan orang lain Y T 

Cara penilaian atas 18 pertanyaan di atas untuk menentukan 
apakah Anda seorang nobel, sokratis, reflektif, magistrat, kandidat 
ataukah senator adalah dengan memberi nilai 1 untuk masing-masing 
jawaban Ya. Dengan demikian total nilai yang diperoleh adalah 18. 
Penafsiran selanjutnya adalah sebagai berikut: 

 Jumlah jawaban Ya pada pertanyaan 1 – 6 adalah Nobel.
 Jumlah jawaban Ya pada pertanyaan 7 – 12 adalah So-

kratik.
 Jumlah jawaban Ya pada pertanyaan 13 – 18 adalah Ref-

lektif.
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Apabila nilai Anda tidak utuh 6 pada salah satu dari tiga jenis 
di atas, lakukan penilaian dengan cara membandingkan ketiga nilai di 
atas dengan cara sebagai berikut: 

 Kelompokkan jawaban atas 18 pertanyaan di atas menja-
di tiga kelompok, yaitu pertanyaan 1 – 6 menjadi Kelom-
pok A, pertanyaan 7 – 12 menjadi Kelompok B, dan per-
tanyaan 13 – 18 menjadi Kelompok C. Dengan demikian
setiap kelompok mempunyai nilai maksimum 6.

 Jika nilai A lebih tinggi dari B dan C, berarti Anda cende-
rung sebagai seorang nobel; bila B lebih tinggi dari A dan
C berarti Anda cenderung sebagai sokratik, demikian pu-
la bila C lebih tinggi dari A dan B berarti Anda cenderung
sebagai seorang reflektif.

 Sementara itu apabila Nilai A dan B saling berdekatan
dan jauh dari Nilai C, berarti Anda cenderung sebagai
seorang magistrat; bila B dan C saling berdekatan dan ja-
uh dari Nilai A, berarti Anda cenderung sebagai seorang
kandidat; sedangkan bila A dan C saling berdekatan dan
jauh dari Nilai B, berarti Anda cenderung sebagai seo-
rang senator.

 Apabila Nilai A, B dan C saling berdekatan satu sama la-
in, Anda adalah orang yang tidak perduli dalam berko-
munikasi. Ulangi lagi pertanyaan-pertanyaan di atas, dan
mulailah berkonsentrasi pada apa yang sebenarnya Anda
lakukan dan bukannya pada apa yang seharusnya Anda
lakukan. Selamat mencoba.

BAHASA NON VERBAL 

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam komunikasi dalam 
organisasi adalah bahasa non verbal yang Anda “ungkapkan” kepada 
anak buah Anda dalam bentuk pesan-pesan yang dikomunikasikan 
tanpa menggunakan kata-kata. Sebagaimana digunakan oleh Goman 
(2011) sebagai sub judul bukunya, How Body Language can Help – or 
Hurt – How You Lead, bahasa tubuh yang merupakan salah satu bentuk 
bahasa non verbal, dapat membantu ataupun mengganggu cara Anda 
memimpin. 
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Beberapa bahasa non verbal yang dapat Anda manfaatkan untuk 
meningkatkan kredibilitas dan membantu mencapai sasaran yang hen-
dak Anda capai antara lain adalah sebagai berikut: 

 Artefak.
 Gaya berpakaian.
 Waktu tunggu (waiting time).
 Kualitas suara.
 Posisi furnitur.
 Warna.
 Bahasa tubuh (body language).

Uraian mengenai ketujuh bahasa non verbal tersebut tampak 
berikut ini. 

Artefak 

Artefak adalah segala bentuk fisik yang digunakan oleh seseo-
rang untuk menunjukkan seberapa hebat, sukses, berkuasa, kaya dan 
sebagainya. Bentuk-bentuk fisik tersebut antara lain seperti mobil me-
wah (beberapa pengacara kondang, politisi, artis dan sebagainya se-
ring memperlihatkan mobil-mobil mewah koleksi mereka), kapal pe-
siar mewah (yacht), rumah megah (lihat Gambar 3.4); pakaian, jam ta-
ngan, tas tangan wanita bermerk tertentu (branded); kantor dan meja 
kerja yang besar dan megah atau mewah; dan sebagainya. Gambaran 
mereka terlihat jelas pada istilah baru yang muncul belakangan ini: 
crazy rich. Meskipun demikian, Warren Buffett yang merupakan salah 
satu orang terkaya di dunia tidaklah menggunakan artefak dan penam-
pilan maupun gaya hidupnya sangatlah sederhana, hanya memiliki sa-
tu rumah yang bukan pula di daerah elit, tidak memiliki kapal pesiar 
ataupun mobil mewah dan makanan favoritnya pun seperti kebanyak-
an orang Amerika Serikat: kentang goreng dan burger yang bukan ber-
asal dari restoran khusus atau mahal tetapi bisa dari sembarang resto-
ran. Bahkan dia tidak pernah mengajak berlibur ketiga anaknya meng-
gunakan pesawat pribadi (Deil, 2014). 
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Gambaran tentang kesederhanaan Warren Buffett serta serial tu-
lisan kesederhanaan para hartawan menunjukkan bahwa penggunaan 
artefak ternyata tidak lebih disukai dibandingkan dengan pola hidup 
sederhana. Dan ternyata memang para pemimpin yang hebat-hebat, 
sebagaimana banyak ditulis dalam biografi atau otobiografi, hidup 
dalam kesederhanaan. Karena itu sangat tidak disarankan Anda, mes-
kipun mampu dan semuanya milik Anda, untuk menunjukkan atau 
mempertontonkan bentuk-bentuk kemewahan fisik seperti ini, terlebih 
jika wilayah Anda masih meliputi daerah dengan penduduk berpeng-
hasilan rendah atau di bawah garis kemiskinan. Meskipun tidak harus 
seperti Haji Agus Salim atau Warren Buffet yang mungkin “kelewat” 
sederhana, Presiden Jokowi sejak menjadi Walikota Solo sudah me-
nunjukkan kesederhanaan. Ketika Pemilihan Presiden pada tahun 
2014 lalu dan “berhadap-hadapan” (head to head) dengan Prabowo 
Subianto, publik disodori dua kandidat yang bertolak belakang dari 
sisi ini: kesederhanaan vs. artefak (tahun 2019 meskipun kandidat ca-
presnya tetap Jokowi vs. Prabowo Subianto, kompetisinya bukan ke-
sederhanaan vs. artefak meskipun baik Prabowo Subianto maupun 
Sandiaga Uno juga dari kalangan pengusaha kaya). 
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Gambar 3.4. 

Contoh Artefak 
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Meskipun tidak ada penelitian faktor apa yang paling dominan 
menjadi penentu kemenangan pasangan Jokowi – Jusuf Kalla, bebera-
pa kesederhanaan Jokowi “sengaja” di-blow up saat kampanye, seperti 
menggunakan pesawat kelas ekonomi, baju putih sederhana, dan seba-
gainya. Di sisi yang lain, Prabowo Subianto diberitakan menaiki kuda 
mahal untuk menjemput Aburizal Bakrie yang menggunakan helikop-
ter. Yang sederhana dari Prabowo Subianto hanya dari pakaiannya 
saja yang masih konsisten meniru gaya pakaian Bung Karno. 

Gaya Berpakaian 

Jika pakaian masuk ke dalam kategori artefak, gaya berpakaian 
seorang pemimpin dapat pula menunjukkan pesan-pesan tertentu yang 
ingin disampaikan kepada para pengikutnya tanpa harus diucapkan, 
atau berkomunikasi dari penampilan. Memakai pakaian resmi seperti 
dasi dan jas bagi pria dapat menunjukkan pentingnya pertemuan yang 
dibuat atau dihadiri pemakai dasi dan jas tersebut seperti misalnya 
menghadiri undangan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Re-
publik Indonesia di Istana Negara. 

Presiden Barrack Obama dan Presiden Jokowi mempunyai ke-
samaan dalam bergaya pakaian: memakai baju putih lengan panjang 
yang sebagian ujung lengan bajunya digulung. Pesan yang ingin disam-
paikan selain menunjukkan kesederhanaan adalah bahwa mereka beker-
ja. Sementara itu Steve Jobs ketika sedang berada dalam acara Mac-
World atau konferensi tahunan atau peluncuran produk baru tidak 
pernah terlihat memakai pakaian resmi seperti kebiasaan para CEO 
(Chief Executive Officer) berupa dasi dan jas, melainkan berpakaian 
yang kemudian menjadi ciri-ciri pribadinya: baju polo hitam dan jeans 
biru atau hitam. Dan itu bukan hanya menjadi ciri Steve Jobs saja te-
tapi banyak orang terkenal lain yang juga melakukan hal yang sama 
bahwa pakaian dan makanan tidaklah perlu dijadikan objek pengam-
bilan keputusan karena masih banyak hal lainnya yang harus diputus-
kan (Smith, 2012) selain untuk menghindari decision vatigue (Harper, 
2016) yaitu waktu terbuang karena bingung harus pakai (warna) apa.

Waktu Tunggu (Waiting Time) 

Jika Anda biasa membuat orang lain menunggu sebelum bisa 
bertemu dengan Anda, itu artinya Anda menggunakan bahasa non ver-
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bal waktu tunggu (waiting time). Berbeda dengan ketika kita mengun-
jungi dokter yang pada umumnya harus menunggu (meskipun saat ini 
sudah semakin banyak dokter yang membuat janji terlebih dahulu jam 
berapa pertemuan dengan atau kapan kunjungan pasiennya harus dila-
kukan sehingga tidak lagi diperlukan ruang tunggu yang besar), pe-
nantian kita di ruang tunggu dokter tersebut dikarenakan dokter ter-
sebut tengah menangani pasien lainnya sehingga tidak dapat dikatakan 
waiting time. 

Pesan tanpa kata-kata yang ingin disampaikan dalam waiting 
time sehingga seseorang harus menunggu terlebih dahulu adalah bah-
wa waktu dari orang yang ditunggu itu lebih penting ketimbang waktu 
orang yang menunggu, di samping yang ditunggu itu lebih tinggi po-
sisi, kedudukan atau jabatannya sehingga menunjukkan siapa bos yang 
sebenarnya. 

Tidak jarang para peserta rapat ketika rapat dengan pejabat 
tinggi harus menunggu karena pejabat tinggi tersebut masih ada agen-
da lain, misalnya karena rapat sebelumnya belum berakhir, dan peserta 
rapat tersebut tidak bisa meninggalkan rapat dengan pejabat tinggi ter-
sebut sehingga “terpaksa” harus menunggu. Sangat tidak dianjurkan 
jika orang-orang menunggu Anda untuk memulai rapat tetapi Anda ti-
dak datang-datang tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Sebagaimana di-
sebutkan dalam Tabel 1.6 (lihat Bab 1 hal 20), hal ini merupakan ka-
rakter pemimpin yang buruk dan tidak disukai. Dua karakter yang ter-
kait dengan hal ini adalah (a) tidak berperasaan, tidak perduli pada 
orang lain atau callous, dan (2) tidak peka terhadap kebutuhan dan pera-
saan orang lain. Akan tetapi apabila anak buah Anda menunggu karena 
kondisi Anda seperti dokter yang kebanyakan pasien sehingga mereka 
seperti sedang menunggu di ruang tunggu dokter, Anda bisa-bisa dinilai 
oleh anak buah sebagai tidak mampu mendelegasikan wewenang pada 
orang lain (yang juga merupakan salah satu dari karakter buruk seperti 
tampak pada Tabel 1.6 tersebut) ataupun kurang pandai mengelola wak-
tu atau kurang cepat dalam mengambil keputusan sehingga rapat berla-
rut-larut. Time management dan creative problem solving menjadi pen-
ting bagi Anda seperti yang dijadikan bahasan dalam buku Whetten dan 
Cameron (2016). Sebagaimana disebutkan dalam Bab 1, kesadaran diri 
(self awareness) dapat membantu mengetahui apa penyebab ketidak-
baikan atau kelemahan diri Anda dalam hal ini. 
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Hal penting yang perlu menjadi perhatian Anda dalam hal ini 
adalah bahwa waiting time masih bisa dibenarkan, akan tetapi agar ti-
dak menjadikan Anda termasuk dalam kategori pemimpin yang buruk 
dan tidak disukai, maka beberapa hal berikut ini perlu Anda perha-
tikan: 

 Ketika bertemu peserta rapat berikutnya atau bertemu de-
ngan orang yang sudah membuat janji pertemuan, Anda
perlu meminta maaf kepada mereka yang Anda buat me-
nunggu dengan, bila memungkinkan, mengemukakan 

alasan mengapa pertemuan sebelumnya harus melebihi
waktu yang semula dijadwalkan tanpa harus menunjuk-
kan “kelemahan” Anda seperti karena ketidaktegasan
atau ketidakmampuan Anda dalam mengambil keputusan
sehingga rapat harus berlarut-larut.

 Jangan terlalu sering menunda-nunda waktu sehingga
Anda akan “dicap” sebagai orang yang memang selalu
terlambat. Jika demikian, orang pada akhirnya akan me-
nyimpulkan, misalnya, kalau diundang rapat oleh Anda
jam 10, mereka akan datang jam 10.30 karena Anda biasa
“molor” 30 menit.

 Sebagaimana dinyatakan oleh Whetten dan Cameron
(2016), Anda perlu mempelajari bagaimana mengambil
keputusan yang efektif dan kreatif serta bagaimana me-
ngelola waktu dengan baik. Salah satu cara yang dapat
Anda lakukan untuk mengelola waktu dengan efektif
adalah dengan meminta ajudan Anda atau protokol untuk
mengingatkan tepat pada waktunya setiap kegiatan yang
harus Anda lakukan. Jika Anda, misalnya, meminta aju-
dan atau protokol untuk “mengingatkan” pada Anda 15
menit sebelum acara berikutnya dimulai, maka dalam 15
menit tersebut Anda bisa membuat kesimpulan dan mem-
buat keputusan yang dibutuhkan. Sangat tidak disarankan
untuk menyudahi suatu rapat dengan agenda “melanjut-
kan rapat terdahulu” kecuali untuk hal-hal yang sangat
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urgen atau untuk memonitor perkembangannya.4 

Kualitas Suara 

Kualitas suara seperti volume, kecepatan, alunan suara (pitch), 
intonasi serta nada suara secara psikologis bisa mengindikasikan ada-
nya sesuatu dibalik arti kata-kata yang diucapkan sehingga dapat pula 
menjadi media komunikasi tanpa kata-kata atau non verbal. Rasa per-
caya diri, wibawa, antusiasme, keingintahuan, ketidaksenangan atau-
pun keragu-raguan, semuanya dapat diketahui dari kualitas suara sese-
orang. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa suara komunikator dua 
kali lebih diperhatikan ketimbang isi dari komunikasi itu sendiri (Shel-
lenbarger, 2014). Robbins dan Judge (2017) mengutip M. Kiely yang 
menggunakan satu kalimat yang sama tetapi dengan nada suara yang 
berbeda akan memberikan arti yang berbeda (lihat Tabel 3.3). 

Jika Anda merasa bahwa Anda terlahir dengan cara berbicara 
yang kurang menguntungkan, Anda tidak perlu khawatir karena dewa-
sa ini terdapat jasa profesional pelatih suara yang biasa disebut speech 
pathologist untuk membuat seseorang bisa terlihat lebih pintar dan 
persuasif dalam berbicara (Jennifer Saranow, 2004) atau bahkan agar 
lebih kharismatik (Hotz, 2014). Cara lain adalah dengan berlatih se-
cara mandiri secara kontinu di depan cermin seperti yang dapat di-
pelajari dari biografi atau otobiografi pemimpin-pemimpin hebat, ter-
masuk Bung Karno. 

Posisi Furnitur 

Di kantor-kantor unit pemerintah, bahkan pada level eselon IV 
sudah disediakan ruangan tersendiri beserta furnitur atau mebel sesuai 

4Jika persoalannya adalah karena Anda kurang pintar memimpin ra-
pat, jangan bersedih. Banyak orang seperti itu. App Shah (2017) melaporkan 
bahwa salah satu alasan mengapa rapat menjadi boros adalah karena lemah-
nya pemimpin rapat. Karenanya tidak mengherankan jika Whetten dan Ca-
meron (2016) memasukkan memimpin rapat sebagai salah satu keahlian yang 
harus dikuasai dengan baik. Dan ini bisa dipelajari. 
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dengan kriteria tertentu, biasanya meja kerja pejabat tersebut serta satu 
atau dua kursi di hadapannya. Untuk level eselon II dan eselon I selain 
meja kursi dengan posisi seperti itu juga biasanya disediakan satu stel 
meja-kursi dengan salah satunya kursi panjang. Ini saja tentu belum 
cukup untuk menunjukkan komunikasi tanpa kata-kata karena, siapa 
pun Anda jika menduduki jabatan eselon IV hingga eselon I apalagi 
pejabat negara, akan memperoleh fasilitas yang kurang lebih sama. 
Akan tetapi penelitian dari D.E. Campbell serta P.C. Morrow dan J.C. 
McElroy (dalam Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn, 2014) me-
nunjukkan bahwa jika Anda tidak terpaku pada “ketentuan” kalau 
anak buah Anda menghadap harus duduk di depan Anda tetapi bisa 
fleksibel berpindah duduknya, maka Anda dikatakan menggunakan 
posisi furnitur sebagai sarana untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. 
Hasil penelitian menurut mereka menunjukkan hal-hal sebagai beri-
kut: 

Kata Apa yang Diberi 

Penekanan 

Artinya Adalah 

Why don’t I take you to 
dinner tonight? Apa Anda punya masalah dengan saya? 

Why don’t I take you to 
dinner tonight? 

Saya sedang mencari-cari alasan mengapa 
saya tidak harus mengajak Anda 

Why don’t I take you to 
dinner tonight? Daripada Anda pergi bersama orang lain 

Why don’t I take you to 
dinner tonight? Daripada Anda pergi sendirian 

Why don’t I take you to 
dinner tonight? Saya tadinya ingin pergi dengan orang lain 

Why don’t I take you to 
dinner tonight? Daripada makan siang besok 

Why don’t I take you to 
dinner tonight? Bukannya besok malam 

Tabel 3.3. 
Intonasi yang 

Berbeda 
Memberi Arti 

yang Berbeda 

Sumber: M. Kiely, “When ’No’ Means ’Yes’,” dalam Robbins dan Judge (2017) 
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 Jika Anda hanya meminta anak buah Anda untuk duduk
di hadapan Anda meskipun jumlah mereka melebihi jum-
lah kursi yang disediakan sehingga mereka mengambil
kursi tambahan untuk dapat duduk di hadapan Anda, da-
lam hal ini Anda mengkomunikasikan secara non verbal
kepada mereka bahwa Anda adalah bosnya.

 Jika Anda mendekati lokasi tempat duduk anak buah
Anda dan kemudian Anda duduk di sebelahnya (bukan di
hadapannya seperti dalam butir sebelumnya), dalam hal
ini berarti Anda mengkomunikasikan secara non verbal
kepada mereka bahwa Anda adalah bosnya, tetapi mari
kita bicara.

 Jika Anda dengan sengaja memindahkan lokasi komuni-
kasi ke kursi panjang dan mengajak anak buah Anda
untuk duduk di sebelah Anda, dalam hal ini berarti Anda
mengkomunikasikan secara non verbal kepada anak buah
Anda bahwa Anda memintanya untuk melupakan kalau
Anda adalah bosnya dan mengajaknya untuk berbicara
tanpa harus ada embel-embel protokoler atau atribut atas-
an dan bawahan.

Manakah dari ketiganya yang menggambarkan diri Anda? Meng-
ingat banyaknya kasus Kepala Daerah yang “pecah kongsi” dengan wa-
kilnya, sangat disarankan agar Anda dalam berkomunikasi dengan wa-
kil Anda untuk secara sadar menggunakan butir ketiga atau memilih 
model kepemimpinan situasional sebagaimana dibahas pada Bab 1, 
sehingga komunikasi berjalan dengan baik dan dapat menghindari fe-
nomena “pecah kongsi” dengan wakil Anda. 

Warna 

Warna di Indonesia sangatlah mengandung arti. Karena itu An-
da perlu berhati-hati menggunakan hal-hal yang dapat “merusak” kua-
litas Anda karena berkomunikasi tanpa bahasa secara salah. Sebagai 
contoh, Presiden SBY ketika meninjau pelaksanaan pemilu bersama 
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Ketua Komisi Pemilihan Umum menggunakan pakaian berwarna biru, 
orang pun kemudian ada yang berkomentar bahwa beliau melanggar 
aturan karena pada saat pelaksanaan pemilu masih kampanye. Menga-
pa? Karena bendera partai beliau (Partai Demokrat) berwarna biru. 

Perlu Anda perhatikan bahwa jika Anda terpilih sebagai kepala 
daerah, maka Anda diharapkan sudah mulai meninggalkan atribut par-
tai Anda. Hal ini disebabkan karena Anda telah dipilih oleh mayoritas 
rakyat yang jumlahnya melebihi anggota partai Anda. Artinya, kini 
Anda adalah representasi rakyat, bukan lagi representasi partai. Anda 
masih bisa menggunakan atribut-atribut yang mengandung warna 
partai Anda, akan tetapi hal itu terbatas pada acara partai, misalnya 
rapat koordinasi partai di daerah Anda. Selebihnya, terutama acara da-
erah, Anda bukan lagi representasi partai. Karena itu untuk membuat 
Anda disukai, penggunaan warna hendaklah menjadi pertimbangan 
penting agar Anda tidak lagi “dikecilkan” menjadi sekedar represen-
tasi partai, bukan Kepala Daerah yang meliputi seluruh partai dan non 
partai di wilayah kekuasaan Anda. 

Bahasa Tubuh (Body Language) 

Bahasa tubuh (body language) barangkali adalah komunikasi 
non verbal yang paling banyak dibahas. Yaitu gestur, tatapan mata, 
ekspresi wajah, erat atau kuat-lemahnya ketika berjabat tangan dan 
gerakan tubuh lainnya yang mengandung arti tertentu seperti takut, 
malu, menunjukkan kekuasaan, kebahagiaan, kemarahan, dan seba-
gainya. Banyaknya suku di Indonesia menambah komplikasinya baha-
sa tubuh ini sebagai media komunikasi karena ada beberapa tindakan 
yang diartikan berbeda oleh suku yang berbeda. Secara internasional 
pun demikian pula adanya. Anggukan dan gelengan orang India yang 
berbeda dengan kebanyakan bangsa lainnya, atau penelitian oleh C. 
Barnum dan N. Wolnainsky (dalam Greenberg dan Baron, 2008) yang 
membedakan antara bahasa tubuh orang Amerika Serikat dengan ba-
hasa tubuh orang-orang dari negara lainnya yang mengindikasikan ke-
balikannya atau mempunyai arti yang sangat berbeda. 

Beberapa peneliti membahas mengenai posisi serta pergeseran 
tubuh dari lawan bicara ketika komunikasi sedang berlangsung, yang 
menggambarkan mengenai banyak hal seperti ketidaknyamanan, men-
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jaga jarak, melindungi diri dari lawan bicara karena merasa kurang 
aman, dan sebagainya. Belum lagi perbedaan jenis kelamin5 yang juga 
mengindikasikan hal yang berbeda seperti bukan tidak nyaman jika 
berbicara dalam jarak yang dekat tetapi merasa kurang sopan, dan se-
bagainya. 

Beberapa penelitian lainnya menunjukkan perlunya memahami 
bahasa tubuh lawan bicara kita serta pentingnya mempelajari cara-cara 
untuk menggunakan bahasa tubuh yang paling baik karena ternyata 
hal ini dapat membantu kita baik secara pribadi maupun secara profe-
sional (Robbins dan Coulter, 2018). Selain itu, penelitian juga menun-
jukkan bahwa apabila komunikasi verbal dan non verbal tidak sesuai, 
maka penerima pesan (komunikan) lebih memperhatikan bahasa non 
verbal. Hal ini antara lain disebabkan karena komunikan dapat menge-
tahui apakah komunikator berdusta atau tidak seperti dengan tanda-
tanda menghindari kontak mata atau menunjukkan tanda-tanda stres 
seperti berkeringat atau bola mata yang melebar (Uhl-Bien, Schermer-
horn, Jr. dan Osborn, 2014). 

KESIMPULAN 

Komunikasi ternyata bukan hanya sebuah proses dimana komu-
nikator mengirimkan atau mentransmisikan pesan tertentu kepada ko-
munikan  dengan  menggunakan  media  tertentu  yang  dapat  dimengerti 

5Penelitian menunjukkan bahwa pria dan wanita memang berbeda da-
lam berkomunikasi. Sebagai contoh, penelitian klasik oleh Deborah Tannen 
(dalam Greenberg dan Baron, 2008) mengungkapkan bahwa pria dalam ber-
komunikasi menggunakan percakapan untuk menunjukkan status, sedangkan 
wanita dalam berkomunikasi menggunakan percakapan untuk membangun 
hubungan. Selain itu, pria lebih terus terang dan langsung dalam percakapan 
dibandingkan wanita yang lebih berputar-putar ketika mengungkapkan keti-
dakbaikan. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah, pria cenderung untuk 
mengendalikan dan menawarkan bantuan, sedangkan wanita cenderung un-
tuk mendengarkan dan bergantung pada dukungan sosial. Juga, pria cende-
rung lebih langsung dan konfrontatif dibanding wanita. Keluhan pria tentang 
wanita adalah “terlalu emosional,” sedangkan keluhan wanita terhadap pria 
adalah “tidak mendengarkan.” 
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oleh penerimanya saja, melainkan juga mengandung tujuan tertentu ser-
ta aspek-aspek humaniora di dalamnya, termasuk karakteristik atau tipe 
komunikator tersebut serta adanya pesan-pesan tanpa kata yang sering 
disebut komunikasi non verbal. Karena itu pada bab ini selain diuraikan 
mengenai hal-hal tersebut dikemukakan pula kuis untuk mengenali tipe 
komunikasi apa yang Anda miliki. Sayangnya banyak sekali ahli yang 
menjelaskan mengenai tipe-tipe komunikasi tersebut, sehingga pada 
bab ini juga disiapkan beberapa kuis yang berbeda. 

Tipe atau gaya komunikasi yang pertama yang diases pada bab 
ini adalah pelaku, pemikir, pendengar atau pencipta; gaya komunikasi 
yang kedua adalah demonstran, deklarator, kontemplator atau narator; 
sedangkan gaya komunikasi yang ketiga adalah nobel, sokratis, reflek-
tif, magistrat, kandidat atau senator. Mengenali tipe mana yang paling 
menggambarkan diri Anda dapat membantu baik secara pribadi mau-
pun secara profesional. 

Akan tetapi ternyata komunikasi non verbal dapat mengganggu 
pencapaian tersebut, terlebih di Indonesia yang memiliki banyak suku 
yang sebagian memiliki budaya konteks tinggi (high-context cultures), 
yaitu budaya sangat bergantung pada tanda-tanda non verbal dan tak 
langsung dalam berkomunikasi (Robbins dan Judge, 2017). Karena itu 
pada bab ini juga diuraikan mengenai pentingnya mengetahui berbagai 
bentuk komunikasi non verbal tersebut. 
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PENGERTIAN 

Stres merupakan  hal yang rutin yang biasa dihadapi oleh setiap 
orang, termasuk di dalam kehidupan berorganisasi. Hal ini disebabkan 
karena stres adalah bagian dari kehidupan yang dapat mempengaruhi 
pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan mental seseorang (Rue 
dan Byars, 1986). Sayangnya stres sering dikonotasikan dengan hal-
hal yang bersifat negatif atau dianggap disebabkan karena sesuatu 
yang buruk, walaupun hal-hal yang baik seperti keluarga dapat juga 
menyebabkan stres. Anda sebagai atasan pun dapat menjadi penye-
bab stres bagi anak buah. Padahal Anda bermaksud baik. 

Memang stres jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbul-
kan dampak negatif baik secara fisik maupun secara psikis seperti sa-
kit kepala, susah tidur atau bahkan insomnia dan berbagai penyakit la-
innya yang memerlukan bantuan dokter untuk menyembuhkannya. Di 
sisi yang lain, stres dapat pula memiliki dampak yang positif baik se-
cara ekonomis, bagi individu yang bersangkutan maupun bagi pertum-
buhan organisasi tempatnya bekerja. Dengan demikian, agar stres da-
pat memberi pengaruh positif atau pengaruh negatifnya menjadi sedi-
kit atau berkurang, maka kita perlu mengelolanya dengan benar. 

Tapi apa yang dimaksud dengan stres? Sungguh tidak mudah 
untuk mendefinisikannya apalagi mengukurnya. Hal ini disebabkan ka-
rena kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kesulitan, rasa frus-
trasi atau bahkan sakit, oleh orang lain kejadian-kejadian tersebut bisa 
jadi tidak disadari sama sekali atau tidak menimbulkan apa-apa. Atas-
an sebagai penyebab stres sering tidak menyadari kalau dirinya lah 

4
MENGELOLA 

STRES 



98 Mengelola Stres 

penyebab anak buahnya menderita karena mengalami stres. Selain itu, 
banyak pula definisi mengenai stres dari para ahli. Beberapa dianta-
ranya adalah sebagai berikut: 

 Stres adalah suatu gairah, rasa gelisah dan/atau ketegang-
an fisik yang terjadi ketika permintaan atau pemicu stres
(stressor) menghantui seseorang dan oleh orang tersebut
dianggap melebihi kemampuan yang bersangkutan untuk
mengatasinya (Hellriegel dan Slocum, 2011).

 Stres adalah kondisi ketegangan internal yang dialami se-
seorang yang merasa dirinya menghadapi tuntutan, ham-
batan atau kesempatan (opportunities) yang luar biasa
(Arthur P. Brief, Randall S. Schuler dan Mary Van Sell,
dalam Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn, 2014).

 Stres adalah kondisi mental dan fisik yang diakibatkan
oleh persepsi ancaman yang tidak dapat ditangani dengan
segera (DuBrin, 2012).

 Stres adalah kondisi dinamis dimana seseorang dihadap-
kan dengan adanya suatu kesempatan, permintaan atau sum-
ber daya yang berhubungan dengan keinginan seseorang
yang hasilnya dianggap penting tetapi belum pasti (Rob-
bins dan Judge, 2017).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut: 

Stres adalah kondisi ketegangan fisik dan psikis yang dia-
lami seseorang akibat yang bersangkutan beranggapan (ber-
persepsi) bahwa suatu hal tertentu yang menurutnya penting 
tetapi karena adanya ketidakpastian hasilnya bisa jadi tidak 
tercapai. 

Definisi tersebut menunjukkan dua kata kunci, yaitu adanya ang-
gapan dari orang yang mengalami stres dan adanya sesuatu yang pen-
ting tetapi hasilnya belum pasti tercapai. Selain itu, ada faktor pemicu  
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(stimulan) yang mengakibatkan terjadinya stres (stressor) yang bisa 
berupa apa saja sepanjang dianggap penting oleh yang bersangkutan. 

Banyaknya penyebab stres memicu banyaknya penelitian me-
ngenai stres ini. Robbins dan Judge (2017); DuBrin (2012); Whetten 
dan Cameron (2016); Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn, 2014; 
serta Hellriegel dan Slocum, 2011 mengutip berbagai penelitian yang 
menemukan berbagai macam penyebab stres yang dominan sebagai-
mana tampak pada Tabel 4.1.Robbins dan Judge (2017) menambahkan
faktor ketiga yang disebut faktor lingkungan yang mencakup tiga 
ketidakpastian, yaitu ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty), 
ketidakpastian politik (political uncertainty) dan ketidakpastian tek-
nologi (technological uncertainty). Untuk mengetahui apakah Anda 
juga merasakan gejala-gejala stres dan bagaimana Anda mengelola 
stres yang Anda alami, Bagian Asesmen berikut ini meminta Anda un-
tuk  kembali melakukan penilaian terhadap  diri Anda  sendiri. Sekali 

Tuntutan pekerjaan Masalah kesehatan Harapan yang ku-
rang menyenangkan 

Ketidakjelasan peran-
an kerja 

Masalah perumahan Takut akan bencana 
atau teror 

Benturan peranan Keamanan kerja Uang 

Dilema masalah etika Keamanan pribadi Perekonomian 

Masalah antar pega-
wai dengan pimpinan 

Kurangnya 
pengendalian 

Tanggung jawab ke-
luarga 

Masalah perkem-
bangan karir 

Masalah keuangan Pasangan 

Kondisi tempat kerja Masalah dengan anak-
anak 

Perubahan yang ter-
lalu cepat 

Pelecehan seksual Bullying Kekerasan terhadap 
organisasi 

Tabel 4.1. 
Faktor-faktor 

yang 
Dominan 

Menimbulkan 

Stres 

Sumber: Robbins dan Judge (2013); DuBrin (2012); Whetten dan Cameron (2011); Uhl- 
    Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn, 2014; Hellriegel dan Slocum, 2011. 
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lagi bersikap jujurlah dalam mengisinya sehingga alternatif solusi yang 
ditawarkan benar-benar cocok untuk Anda.

ASESMEN 

Untuk mengetahui apakah Anda merasakan adanya faktor yang 
menimbulkan stres, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
dengan memilih jawaban Ya (Y) atau Tidak (T). 

1. Apakah belakangan ini Anda mudah lelah? Y T 
2. Apakah Anda mudah mendongkol kalau sedang menge-

mudi atau sedang berkendaraan karena terganggu oleh
pengendara yang lain?

Y T 

3. Apakah secara umum biasanya Anda mudah gusar atau
jengkel? Y T 

4. Apakah Anda bekerja lebih keras dan pencapaiannya le-
bih sedikit? Y T 

5. Apakah Anda merasa capai dan kurang giat atau kurang
bergairah? Y T 

6. Apakah Anda merasa sinis terhadap sesuatu dan tidak
memiliki ketertarikan? Y T 

7. Apakah Anda merasa sedih tetapi tidak dapat menun-
jukkan apa yang menjadi penyebabnya? Y T 

8. Apakah Anda kesulitan untuk tidur? Y T 
9. Apakah Anda lupa akan kesepakatan dan janji yang An-

da buat atau terhadap tenggat yang harus dicapai? Y T 

10. Apakah Anda merasa lelah ketika bangun tidur? Y T 
11. Apakah Anda merasa punya waktu yang semakin sedi-

kit untuk teman-teman dan keluarga Anda? Y T 

12. Apakah Anda terlalu sibuk mengerjakan hal-hal rutin
seperti menelpon, membaca laporan dan sebagainya? Y T

13. Apakah keluhan-keluhan dan rasa sakit mengganggu
Anda?

Y T 
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14. Apakah Anda tidak bisa mendengarkan orang lain tanpa
harus menginterupsi orang tersebut? Y T 

15. Begitu jam kerja berakhir, apakah Anda merasa tidak
tahu arah atau terdisorientasi? Y T 

16. Apakah Anda jarang tertawa ketika mendengar lelucon? Y T

17. Apakah Anda memerlukan penanganan khusus, obat-
obatan atau alkohol agar bisa merasa tenang? Y T 

18. Apakah Anda merasa khawatir atas hal-hal yang remeh-
remeh? Y T 

19. Apakah Anda merasa sulit untuk berkonsentrasi di tem-
pat kerja? Y T 

20. Apakah hubungan intim Anda sebagai suami atau istri
lebih menimbulkan masalah atau mudarat daripada mem-
beri manfaat?

Y T 

21. Apakah Anda merasa bahwa makan hanyalah untuk se-
kedar pengganjal perut atau sekedar menghilangkan ra-
sa lapar saja?

Y T 

22. Apakah Anda merasa bahwa orang-orang adalah hal yang
sulit untuk ditangani? Y T 

Penilaian dan penafsiran atas pertanyaan-pertanyaan di atas 
adalah sebagai berikut:  

 Beri nilai 5 untuk setiap jawaban Ya atas masing-masing
pertanyaan di atas. Dengan demikian nilai maksimum ji-
ka Anda menjawab Ya untuk semua pertanyaan di atas
adalah 110 (yaitu 5 X 22).

 Beri nilai – ½ (atau kurangkan ½) untuk setiap jawaban
Tidak atas tiap pertanyaan di atas. Dengan demikian nilai
minimum jika Anda menjawab Tidak untuk semua perta-
nyaan di atas adalah – 11 (yaitu – ½ X 22). Semakin
banyak Anda menjawab Tidak, berarti Anda semakin
baik karena ke 22 pertanyaan di atas semuanya berkaitan
dengan tanda-tanda orang yang mengalami stres.
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 Jika total nilai yang Anda peroleh adalah kurang dari 12,
Anda perlu bersyukur karena Anda tidak mengalami ge-
jala-gejala stres karena tanda-tanda stres tidak Anda rasa-
kan. Mudah lelah, mudah marah, kurang bergairah, mera-
sa khawatir akan hal-hal yang sepele dan sebagainya ada-
lah tanda-tanda yang mudah dilihat secara fisik orang yang
mengalami stres. Tanda-tanda lain yang bersifat psikis mi-
salnya sulit berkonsentrasi, sering melakukan kesalahan,
salah dalam mengambil keputusan, dan sebagainya.

 Jika nilai Anda adalah antara 12 – 22, Anda patut berba-
hagia karena Anda relatif tidak banyak mengalami atau
merasakan gejala-gejala stres. Meskipun demikian, Anda
perlu agak sedikit santai agar tidak menambah tekanan
akibat stres. Lima-enam gejala stres yang Anda rasakan su-
dah mulai perlu diperhatikan agar tidak berkelanjutan.
Anda perlu mengamati kelima (keenam) gejala yang An-
da pilih Ya di atas dan selanjutnya menelusuri apa yang
menjadi penyebab timbulnya hal-hal tersebut.

 Jika nilai Anda antara 27½  – 33 berarti banyak dalam ke-
hidupan Anda yang perlu untuk disesuaikan. Tujuh-dela-
pan gejala stres yang Anda rasakan sudah harus Anda was-
padai agar jangan sampai bertambah dan bahkan berke-
lanjutan sehingga mengalami kelelahan (burn out) sehing- 
ga “bersikap yang tidak dapat atau sulit dimengerti oleh
orang lain seperti sinis terhadap orang lain, menilai jelek
orang lain, menyalahkan orang lain ... senang berdebat
kusir ... atau sulit bekerja sama” (Basalamah, 2004).

 Jika nilai Anda antara 38½  – 44 berarti Anda mempunyai
masalah pengelolaan stres yang serius tetapi masih bisa
disembuhkan jika Anda saat ini tahan terhadap stres yang
Anda alami. Akan tetapi sungguh harus menjadi perhati-
an tentang penyembuhannya agar tidak membawa masa-
lah lain yang lebih serius.

 Jika nilai Anda antara 49½  – 55 berarti Anda mempunyai
masalah pengelolaan stres yang sangat serius. Untuk itu
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Anda perlu mempertimbangkan untuk mengubah sikap 
Anda secara drastis. Cara-cara yang ditawarkan pada bagi-
an Strategi untuk Mengurangi Stres dapat mulai Anda la-
kukan untuk mengurangi dampak yang lebih besar. 

 Jika nilai Anda adalah 60½ atau lebih, berarti Anda da-
lam posisi yang kritis. Anda potensial sekali untuk meng-
alami burn out dan/atau kolaps jika tidak segera dita-
ngani.

Kuis yang kedua berikut ini dimaksudkan untuk mengetahui
apakah Anda gampang mengalami stres atau tidak. Untuk itu lingkari-
lah salah satu dari lima pilihan jawabannya dengan skala dari mulai 5 
hingga 1 berikut ini, yaitu 5 apabila Anda tidak pernah seperti itu (ti-
dak pernah melakukannya atau mengalaminya), 4 apabila Anda jarang 
melakukannya, 3 apabila Anda kadang-kadang melakukannya, 2 apa-
bila Anda sering melakukannya, atau 1 apabila Anda selalu melakukan 
hal-hal yang dikemukakan dalam pernyataan 1 hingga 20. Sekali lagi, 
bersikaplah jujur pada diri Anda sendiri karena tidak ada benar atau 
salah dalam jawaban yang Anda berikan, di samping kalau Anda tidak 
jujur maka Anda tidak dapat mengetahui kondisi Anda yang sebenar-
nya sehingga saran-saran yang diberikan menjadi tidak tepat (www. 
workingresources.com/stressmanagementsurvey).  

1. Setiap hari saya makan makanan dengan gizi
yang seimbang 1 2 3 4 5 

2. Saya senang dengan pekerjaan saya 1 2 3 4 5 

3. Saya mengelola waktu saya secara efektif 1 2 3 4 5 

4. Saya senang dengan diri saya sendiri 1 2 3 4 5 

5. Saya berolah raga secara regular 1 2 3 4 5 

6. Berat badan saya seimbang dengan tinggi dan
bentuk badan saya 1 2 3 4 5 

7. Sehari paling saya minum minuman beralko-
hol dua kali atau kurang 1 2 3 4 5 

8. Saya menjauhi menghisap merokok 1 2 3 4 5 
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9. Sehari paling saya minum kopi (atau teh atau
cola) kurang dari dua cangkir 1 2 3 4 5 

10. Saya tidur cukup dan bangun setiap pagi me-
rasa segar dan rileks 1 2 3 4 5 

11. Saya cukup fleksibel dan mampu menyeim-
bangkan antara pekerjaan dan kelurga 1 2 3 4 5 

12. Saya mempunyai penghasilan yang cukup 1 2 3 4 5 

13. Saya mempunyai sistem dukungan yang mema-
dai dari teman-teman, keluarga dan/atau pihak-
pihak lain yang saling menyayangi

1 2 3 4 5 

14. Saya merasa bisa mengendalikan diri, berinisi-
atif melakukan tantangan-tantangan baru dan 

mencari solusi atas permasalahan yang timbul
1 2 3 4 5 

15. Saya bisa mengungkapkan perasaan saya keti-
ka sedang marah atau khawatir 1 2 3 4 5 

16. Saya bisa mengatakan “Tidak” tanpa harus me-
rasa bersalah (“ill-feel”) 1 2 3 4 5 

17. Saya tidak mengalami gangguan fisik seperti
sakit kepala, punggung atau gigi 1 2 3 4 5 

18. Saya tidak mengalami gangguan emosional se-
perti depresi, khawatir, lelah, ataupun rasa takut 1 2 3 4 5

19. Saya merasa bahwa hidup saya ini mempunyai
arti dan tujuan 1 2 3 4 5 

20. Saya orangnya baik (suka menolong, empati
pada orang lain, perhatian dsb.) serta bisa santai
dan melihat sisi lain yang baik atau lucu dari
kehidupan ini

1 2 3 4 5 

Penilaian dan penafsiran atas pertanyaan-pertanyaan di atas ada-
lah sebagai berikut: 

 Beri nilai sesuai dengan kolom yang Anda beri tanda se-
bagai pilihan Anda, yaitu nilai 5 untuk kolom 5, nilai 4
untuk kolom 4, nilai 3 untuk kolom 3, nilai 2 untuk kolom
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2, dan nilai 1 untuk kolom 1. Dengan demikian nilai mak-
simum jika Anda menjawab semua pertanyaan di atas 
adalah 100 (yaitu 5 X 20) dan nilai minimum 20 (yaitu 1 
X 20). 

 Jika nilai Anda adalah antara 20 sampai dengan 30, berar-
ti Anda adalah ahli mengelola stres. Selamat! Anda mam-
pu mengelola stres dengan baik.

 Jika nilai Anda lebih dari 20 meskipun masih kurang dari
30, coaching mungkin bisa membantu Anda memperoleh
nilai yang lebih baik lagi. Sebagaimana disebutkan dalam
butir 1, nilai minimum adalah 20, dan pertanyaan-perta-
nyaan di atas memang dirancang agar Anda memilih 1
karena nilai 1 adalah kondisi yang terbaik untuk perta-
nyaan tersebut. Sebagai contoh, untuk pertanyaan nomor
8 maka jika Anda selalu menjauhi mengisap rokok (pi-
lihan pada jawaban kolom 1) adalah lebih baik dibanding- 
kan jika Anda tidak pernah menjauh dari mengisap rokok
(pilihan pada kolom 5), yang berarti Anda selalu mengi-
sap rokok. Bukankah tidak pernah merokok lebih baik di-
bandingkan dengan selalu merokok?

 Jika nilai Anda adalah antara 31 sampai dengan 50, Anda
cukup baik dalam mengelola stres. Tapi masih ada cukup
luas ruangan untuk memperbaiki diri (room for improve-
ment). Mengikuti seminar tentang pengelolaan stres atau
mendapatkan coaching atau mengikuti saran-saran pada
bagian Strategi untuk Mengurangi Stres berikut ini akan 

dapat meningkatkan kemampuan Anda dan dapat mem-
pelajari strategi-strategi baru dalam mengelola stres.

 Jika nilai Anda adalah 51 sampai 100, Anda dalam kea-
daan bahaya. Segala sesuatu bisa tidak terkendali. Anda
perlu mengubah beberapa perilaku tertentu dan belajar
mengelola stres. Segeralah mengikuti seminar tentang pe-
ngelolaan stres atau mendapatkan coaching atau mengi-
kuti saran-saran pada bagian Strategi untuk Mengurangi
Stres berikut ini untuk membantu Anda terlepas dari hal-
hal yang menimbulkan efek lebih buruk.
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STRATEGI UNTUK MENGURANGI STRES

Karena sumber-sumber stres dapat berasal dari lingkungan, in-
dividu ataupun organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Robbins 
dan Judge (2017), maka beberapa penulis menyatakan strategi untuk 
mengurangi stres tersebut berdasarkan ketiga kategori tersebut. Mes-
kipun demikian, secara umum T.D. Jick dan R. Payne  (dalam French, 
Kast dan Rosenzweig, 1985) menyebutkan beberapa cara yang dapat 
digunakan untuk menghadapi stres, yaitu dengan menangani symptom 
dari stres tersebut seperti membantu orang yang mengalami stres mi-
salnya dengan menyediakan konsultasi atau pengobatan, atau dengan 
mengganti atau menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan stres, 
misalnya dengan mengurangi atau menghilangkan kebisingan, polusi, 
dan sebagainya. 

Selain itu, Olliff  dan Denning (2014) menyebutkan adanya tiga 
cara yang sangat sederhana untuk mengelola stres sebagai berikut: 

 Kenali apa yang menjadi penyebab stres yang Anda ala-
mi, yaitu siapa namanya jika ia adalah seseorang, di mana
tempat atau lokasinya jika ia merupakan tempat, apa na-
ma barangnya jika ia berbentuk benda, atau kombinasi
dari ketiganya (orang, tempat dan benda).

 Kenali penghilang stres apa yang paling Anda sukai. Apa-
kah dengan menghadiri atau mengadakan pesta Anda bi-
sa terhibur dan tidak lagi merasakan stres? Atau dengan
bepergian menggunakan kapal, mobil atau pesawat Anda
dapat menikmati perjalanan dan bisa tidak lagi merasa-
kan stres? Atau dengan mengkonsumsi makanan, sayur-
sayuran atau buah-buahan tertentu Anda bisa merasakan
kenikmatan dan tidak lagi merasakan stres? Atau dari per-
tanyaan nomor 20 di atas Anda menjawab Tidak dan apa-
kah hal itu bisa membuat Anda tidak lagi merasakan stres?
Jika Anda dapat mengenali hal-hal yang dapat menghi-
langkan stres, Anda ibaratnya seperti orang sakit yang me-
nemukan obatnya. Pada saat Anda kehilangan stres terse-
but, Anda dapat mulai berpikir jernih lagi untuk menge-
tahui apa yang menjadi penyebab stres yang Anda alami
dan kemudian menyelesaikan permasalahannya.
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Akan tetapi apabila penghilang stres yang Anda tahu ada-
lah makanan, maka Anda perlu memperhatikan hal-hal 
berikut karena tidak semua makanan itu baik untuk diri 
Anda: 

 Kurangi konsumsi gula, kafein dan makanan-makan-
an hasil olahan. 

 Makanlah makanan yang bernutrisi atau yang bergizi. 
 Makanlah perlahan-lahan. 

 Hiduplah dengan penuh rasa syukur pada Yang Maha
Kuasa dan nikmati dan berbahagialah dengan apa yang
Anda miliki. Dengan jabatan yang Anda punya, apa pun
jabatan itu, Anda harus bersyukur karena tidak banyak
orang yang memilikinya. Dalam satu kantor, Kepala Kan-
tor tentunya hanya satu, sehingga pejabat tersebut adalah
salah satu dari sekian orang-orang pilihan. Jika Anda bisa
mensyukuri apa yang Anda punya maka Anda sudah me-
ngurangi kekhawatiran yang menjadi penyebab stres se-
bagaimana dikemukakan oleh beberapa penulis menge-
nai definisi stres. Di samping itu, seberat apa pun masa-
lah yang Anda hadapi, Anda tetap saja beruntung masih
memiliki hidup ini. Bahkan dalam ajaran Islam dinyata-
kan bahwa kalau kita bersyukur maka Allah akan me-
nambah kenikmatan yang diberikanNya kepada kita.

 Sadarlah bahwa ini hanya anggapan atau persepsi Anda
saja yang belum tentu kebenarannya.

Carlisle (1982) menggunakan gambar berikut ini (lihat
Gambar 4.1) untuk menjelaskan konsep persepsi. Dari
ilustrasi seperti tampak pada Gambar 4.1, kita mempu-
nyai kecenderungan untuk segera menyimpulkan bahwa
balok kayu yang ada di bagian atas pada gambar tersebut
mempunyai ukuran yang lebih panjang dibandingkan de-
ngan balok kayu yang ada di bagian bawah (karena, an-
tara lain, balok kayu yang di atas melewati dua rel, se-
dangkan balok kayu yang di bawah berada di antara dua
rel) tanpa mau bersusah payah untuk menggunakan peng- 
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garis untuk mengukur apakah benar balok kayu yang ada 
di bagian atas tersebut lebih panjang dibandingkan balok 
kayu yang ada di bagian bawah. Cobalah sekarang Anda 
gunakan penggaris dan bandingkan kedua balok kayu ter-
sebut. Dengan alat ukur yang tepat (penggaris atau me-
teran untuk mengukur panjang dan tinggi, timbangan un-
tuk mengukur berat, dan sebagainya) kita dapat mengu-
rangi perbedaan anggapan atau persepsi yang barangkali 
pada awalnya menimbulkan perselisihan atau silang pen-
dapat 

 Buat sesuatu yang penting itu menjadi tidak penting atau
ciptakan sesuatu yang lain sebagai substitusi atas sesuatu
yang membuat Anda menjadi stres tersebut.

Orang Jawa suka menggunakan kata “untung” untuk men-
jadikan suatu hal menjadi kurang penting atau untuk me-
nyebutkan mengenai hal lain yang lebih penting yang ti-
dak mengalami masalah. Sebagai contoh, jika ada seseo-
rang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan mobil-
nya rusak karena menabrak sesuatu, kita sering mende-
ngar pernyataan “untung mobilnya pakai air bag. Kalau
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Gambar 4.1. 

Balok Kayu Mana yang Lebih Panjang? 
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tidak, setirnya sudah menghantam dada pengemudinya.” 
Selamatnya pengemudi tersebut dinilai lebih penting ke-
timbang berpikir bahwa mengalami kecelakaan itu tidak 
menyenangkan. Bagi yang bukan orang Jawa kondisi se-
macam ini sering dikomentari: “Untung bagaimana? Me-
ngalami kecelakaan kok untung?!” 

Sementara itu barang substitusi dapat mengganti peranan 
barang utama yang digantikan jika barang yang utama 
tersebut tidak ada. Sebagai contoh, jika Anda terbiasa 
menggunakan ball point untuk menulis dan pada suatu 
saat Anda kehilangan alat tulis Anda tersebut maka Anda 
tidak perlu stres jika Anda mempunyai pensil. Hal ini di-
sebabkan karena pensil juga dapat Anda gunakan untuk 
menulis karena keduanya mempunyai fungsi yang sama 
sebagai alat tulis. 

Jika Anda memiliki barang substitusi dan dapat mengga-
bungkan dengan filosofi “untung” orang Jawa tersebut, 
Anda tambah tidak akan mengalami stres. Sebagai con-
toh, mudah-mudahan tidak terjadi, jika rumah Anda ke-
masukan pencuri dan mereka berhasil mengambil satu 
lap top Anda yang tidak menyimpan data-data khusus te-
tapi uang dan komputer desk top Anda tidak mereka curi, 
dengan filosofi “untung” tersebut Anda bisa tidak stres me-
mikirkan kehilangan tersebut: “Untung cuma lap top yang 
dicuri. Masih bisa menggunakan desk top atau membeli lap 
top yang baru.” Jika Anda bisa menggabungkan dengan 
hidup dengan penuh rasa syukur pada yang Maha Kuasa 
serta filosofi “untung” orang Jawa tersebut, Anda akan 
semakin tidak stres karena dengan santai bisa berujar ke-
pada keluarga Anda: “Puji syukur pencuri tidak melukai 
Anda atau anggota keluarga lainnya dan masih ada uang 
untuk membeli yang baru. Mungkin karena kita kurang 
bersedekah jadi ‘dipaksa’ bersedekah.” Kalau sudah de-
mikian, Anda bisa sekaliber Presiden Gus Dur yang de-
ngan santai mengomentari masalah yang pelik sekalipun: 
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“Begitu saja1 kok dipikirin!” 

KESIMPULAN

Stres merupakan fenomena yang sangat umum dihadapi, terle-
bih pemimpin yang sehari-hari menghadapi banyak urusan atau per-
masalahan. Karena tidak jarang bahkan pemimpin yang menimbulkan 
stres bagi anak buahnya, maka pemimpin bukan hanya harus bisa me-
ngelola stres yang dialaminya tetapi harus pula bisa membantu mem-
berikan solusi bagi anak buahnya jika mereka mengalaminya. Bab ini 
medefinisikan stres dengan cara yang sangat sederhana sebagai kon-
disi ketegangan fisik dan psikis yang dialami oleh seseorang akibat 
yang bersangkutan beranggapan bahwa suatu hal tertentu yang menu-
rutnya penting tetapi karena adanya ketidakpastian hasilnya bisa jadi 
tidak tercapai. Dengan demikian sumber stres (“suatu hal” tersebut) bisa 
berupa apa saja (orang, benda, tempat atau kombinasi hal-hal tersebut). 
Di samping itu bab ini juga menjelàskan mengenai cara-cara yang se-
derhana untuk mengatasinya sehingga mudah diaplikasikan dan dia-
jarkan pada anak buah Anda. 

Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai sumber-sumber 
stres dan menjelaskan cara-cara untuk mendiagnose apakah seseorang 
mengalami stres atau tidak, dan jika ya, apa penyebabnya. Dengan demi-
kian karena menyadari bahwa stres adalah hal yang lumrah terjadi dan 
cara mengatasinya pun sederhana, siapa pun dapat mengatasinya seca-
ra mandiri. Tiga cara sederhana yang diuraikan dalam bab ini adalah 
(1) perlunya untuk mengenali apa yang menjadi penyebab stres, yaitu 
siapa namanya jika ia adalah seseorang, di mana tempat atau lokasinya 
jika ia merupakan tempat, apa nama barangnya jika ia berbentuk ben-
da, atau kombinasi dari ketiganya (orang, tempat dan benda); (2) per-
lunya untuk mengenali apa yang bisa menghilangkan stres yang dia-
lami, yaitu pakah dengan menghadiri atau mengadakan pesta, atau de- 

1Kata-kata “begitu saja” mengindikasikan sikap yang menunjukkan 
sesuatu yang oleh orang lain dianggap penting bagi yang mengucapkannya 
dikatakan tidak penting. Hal ini berarti seperti yang dikemukakan pada butir 
kedua ini, yaitu “buat sesuatu yang penting itu menjadi tidak penting”. 
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ngan bepergian menggunakan kapal, mobil atau pesawat, atau dengan 
mengkonsumsi makanan, sayur-sayuran atau buah-buahan tertentu 
Anda bisa merasakan kenikmatan dan tidak lagi merasakan stres?; dan 
(3) hiduplah dengan penuh rasa syukur pada yang Maha Kuasa dan 
nikmatilah dan berbahagialah dengan apa yang dimiliki. 

Akan tetapi jika tiga cara sederhana tersebut masih belum dapat 
diatasi secara mandiri, disarankan agar terbuka menceritakan masalah 
yang dihadapi dengan orang (orang-orang) dekat di sekitar Anda atau 
menghubungi profesional yang biasa menangani masalah stres. 
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Keputusan 
 

PENDAHULUAN

Bagi setiap pemimpin, mengambil keputusan merupakan peker-
jaan yang sangat sering dilakukan. Menuliskan hal-hal khusus dalam 
lembar disposisi, karena tidak jarang sekretaris atau bagian tata usaha 
sudah menuliskan tanda conteng (tick mark) pada unit-unit atau indivi-
du-individu tertentu yang menjadi tujuan distribusi surat tersebut se-
hingga pemimpin hanya perlu membuat paraf, juga memerlukan kepu-
tusan yang cepat. Tidak jarang malahan pengikut dengan sengaja men-
datangi pemimpin membawa permasalahan yang tidak dapat mereka 
selesaikan atau yang memerlukan arahan. Gambar 3.1 tentang komu-
nikator kelompok (lihat hal. 65) dimaksudkan agar pemimpin mereka
menyelesaikan permasalahan yang disampaikan dalam demonstrasi
massa tersebut. Karena itu salah satu tugas pemimpin adalah menyele-
saikan atau mengatasi masalah. 

Beck dan Yeager (1994) menyatakan bahwa salah satu hal yang 
sangat penting yang dilakukan oleh pemimpin di dalam organisasi ada-
lah membuat keputusan. Lebih dari itu, mereka bahkan menyatakan bah-
wa apabila keputusan yang dibuat oleh pemimpin itu bagus maka da-
pat menolong organisasi dalam mencapai tujuan, sedangkan apabila ke-
putusan ini tidak bagus maka dapat mencegah tercapainya atau meng-
hambat pencapaian tujuan. Hal ini berarti bahwa pengambilan kepu-
tusan ada yang baik dan ada yang tidak baik (buruk). Akan tetapi kare-
na baik dan buruk tergantung pada sudut pandang siapa yang meli-
hatnya, maka dalam hal ini yang dimaksud adalah yang sering dikenal 
dengan istilah “tidak populis,” yaitu karena secara langsung merugi-
kan orang banyak. Sebagai contoh misalnya jika pemerintah memu-

5
PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 
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tuskan untuk mengurangi subsidi listrik, maka banyak sekali rakyat 
yang menanggung akibat dari kenaikan tarif dasar listrik tersebut. 
Meskipun pemerintah memberikan alasan misalnya dengan menyata-
kan bahwa penghematan akibat berkurangnya subsidi listrik tersebut 
akan digunakan untuk kepentingan umum lainnya seperti pembangun-
an infrastruktur, tetap saja rakyat menganggap bahwa keputusan pe-
merintah tersebut tidak baik karena biasanya akan diikuti dengan ke-
naikan harga-harga lainnya termasuk kebutuhan pokok.  

Adanya dampak yang besar yang dirasakan oleh pengikut aki-
bat keputusan pemimpin sering menimbulkan stres bagi pemimpin itu 
sendiri yang tentunya memerlukan keahlian tersendiri untuk mengelo-
lanya, yaitu keahlian mengelola stres sebagaimana dibahas pada Bab 
4. Hill (2003) menyatakan bahwa hal ini selain dapat menimbulkan ke-
terisolasian pemimpin dari para pengikut, juga dapat menyebabkan pe-
mimpin kehilangan image sebagai orang baik (nice guy). Ini berarti 
bahwa tidak semua keputusan yang diambil pemimpin dapat mengatasi 
masalah seperti motto Perum Pegadaian: “mengatasi masalah tanpa 
masalah.” Bahkan tidak jarang keputusan yang diambil memang meng-
atasi masalah yang semula dihadapi, tetapi menimbulkan masalah ba-
ru sebagai efek samping hasil pengambilan keputusan tersebut. Kare-
na itu menjadi sangat penting bagi pemimpin untuk mengetahui bagai-
mana pengambilan keputusan yang baik dan faktor-faktor apa yang 
perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. 

Karena pengambilan keputusan bagi pemimpin sangatlah pen-
ting, maka sebagaimana dinyatakan oleh Beck dan Yeager (1994), sa-
lah satu aspek pekerjaan pemimpin yang paling penting adalah mem-
buat keputusan yang berkualitas tinggi secara tepat waktu sehingga 
akan membuat para pengikutnya berkomitmen untuk menerapkannya. 
Selain itu, Beck dan Yeager (1994) bahkan mengkategorikan pemim-
pin yang pandai menyelesaikan masalah (problem solver) sebagai pe-
mimpin yang efektif. 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRO-
SES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Dalam buku-buku teks biasanya pemimpin dalam mengambil 
keputusan untuk menyelesaikan masalah mengasumsikan kondisi yang 
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sempurna yang disebut pengambilan keputusan yang rasional (ratio-
nal decision making). Asumsi tersebut antara lain adalah berupa ke-
tersediaan informasi yang diperlukan serta cukupnya waktu untuk 
mengeksekusinya. Akan tetapi dalam kenyataan pemimpin dalam mem-
buat keputusan tidak selalu dalam kondisi yang optimal tetapi dibatasi 
oleh kemampuan mereka untuk mengolah informasi (bounded ratio-
nality) sehingga keputusan yang diambil pun bukan pada tarap ideal 
atau maksimal melainkan memuaskan (satisfactory) saja (Robbins dan 
Coulter, 2018). Sebagian lagi, berdasarkan karakter kepribadian seba-
gaimana digunakan dalam alat asesmen MBTI (lihat uraian mengenai 
MBTI ini pada hal. 124-125) adalah intuitif, yaitu pengambilan kepu-
tusan yang lebih mengandalkan pada proses alam bawah sadar serta 
melihat pada gambaran secara menyeluruh (Robbins dan Coulter, 
2018). Menurut Qolquitt, LePine dan Wesson (2019) pengambilan ke-
putusan secara intuitif paling tepat dalam kondisi krisis, meskipun 
Karl Weick (dalam Qolquitt, LePine dan Wesson, 2019) menyarankan 
untuk secara intensif mengomunikasikan lima hal berikut ini ke anak 
buah bila Anda mengambil keputusan berdasarkan intuisi, yang meng-
indikasikan tidak harus diambil dalam kondisi krisis. Kelima hal terse-
but adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana Anda sebagai pengambil keputusan melihat si-
tuasinya. Karena itu Anda dapat mengemukakan kepada
anak buah Anda misalnya dengan kalimat: “Menurut sa-
ya inilah yang kita hadapi saat ini.”

 Apa yang semestinya dilakukan atau yang seharusnya ter-
jadi. Karena itu Anda dapat mengemukakan kepada anak
buah Anda misalnya dengan kalimat: “Menurut saya ini-
lah yang seharusnya kita lakukan.”

 Mengapa Anda melakukan seperti yang Anda lakukan.
Karena itu Anda dapat mengemukakan kepada anak buah
Anda misalnya dengan kalimat: “Ini alasan saya menga-
pa kita melakukan seperti itu.”

 Apa yang seharusnya dilakukan anak buah Anda untuk
memastikan bahwa intuisi yang mendasari pengambilan
keputusan Anda adalah sudah benar atau situasi yang men-
dasarinya masih belum berubah. Karena itu Anda dapat
mengemukakan kepada anak buah Anda misalnya de-
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ngan kalimat: “Menurut saya hal-hal inilah yang harus ki-
ta perhatikan secara terus-menerus.” 

 Memastikan bahwa setiap anak buah Anda memahami
peran mereka masing-masing dan tidak ada informasi la-
in yang perlu dipertimbangkan sehingga dapat mengubah
keputusan yang sudah diambil. Karena itu Anda dapat
mengemukakan kepada anak buah Anda misalnya de-
ngan kalimat: “Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan
atau dipastikan, tanyakan kepada saya.”

Dengan kelima hal tersebut maka akan dapat membantu anak
buah untuk mengikuti arahan Anda dengan lebih mudah, di samping 
sebagai sarana pengendalian bagi Anda untuk mengetahui kalau anak 
buah Anda telah mengikuti keputusan Anda meskipun berdasar intuisi. 

Untuk mengetahui apakah Anda seorang yang intuitif atau bu-
kan, cobalah jawab sepuluh pertanyaan di bawah ini untuk kondisi ke-
tika Anda membuat keputusan penting baik yang berkenaan dengan 
karir atau tugas Anda maupun dalam kehidupan Anda atau ketika An-
da memecahkan masalah penting lainnya. Pertanyaannya adalah: sam-
pai sejauh mana masing-masing kata pada butir 1 sampai 10 berikut 
ini menjelaskan mengenai bagaimana Anda sampai pada pengambilan 
keputusan, yaitu apakah butir-butir tersebut berguna atau bahkan do-
minan (penting sekali) bagi Anda agar dapat mengambil keputusan? 
Beri tanda centang (√) pada bagian yang bergaris di sebelah kata (kata-
kata) tersebut jika ya dan tanda kali (X) bila tidak. 

1. Logika .......... 6. Insting .......... 
2. Yang ada dalam batin .......... 7. Konsep-konsep ..........
3. Data .......... 8. Firasat .......... 
4. Terasa masuk akal .......... 9. Penalaran .......... 
5. Fakta .......... 10. Perasaan .......... 

Kata (kata-kata) di atas sudah disusun sedemikian rupa se-
hingga bila Anda memberi tanda centang pada semua kata-kata yang 
bernomor ganjil, maka berarti Anda dominan rasional ketimbang 
intuitif. Sementara itu jika Anda memberi tanda centang pada semua 
kata-kata yang bernomor genap, maka Anda dominan intuitif ketim-
bang rasional. Akan tetapi jika Anda memberi tanda centang pada baik 
yang bernomor ganjil maupun genap, coba Anda cek lebih banyak yang 



Dari Pejabat Menjadi Pemimpin    117 

bernomor ganjil yang Anda beri tanda centang atau yang bernomor ge-
nap yang Anda beri tanda centang? Yang lebih banyak itulah berarti 
Anda dominan. Jika sama persis lima banding lima, Daft (2016) me-
nyebutnya “quasirationality decision making” yang merupakan ga-
bungan antara intuitif dan analitis. 

Selain dari bagaimana cara orang mengambil keputusan terse-
but apakah rasional, rasional yang terbatas atau intuitif, beberapa fak-
tor dapat mempengaruhi orang dalam mengambil keputusan untuk 

menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi organisasinya. Faktor-
faktor yang dapat  mempengaruhi proses pengambilan keputusan terse-
but adalah sebagai berikut (Greenberg dan Baron, 2008; Robbins dan 
Judge, 2017): 

 Individu yang mengambil keputusan tersebut.
 Kelompok yang ada di sekitar individu yang mengambil

keputusan.
 Budaya yang ada di sekitar individu yang mengambil ke-

putusan atau lokasi penerapan keputusan tersebut.
 Waktu.

Uraian mengenai keempat faktor yang mempengaruhi pengam-
bilan keputusan tersebut tampak berikut ini. 

Pengaruh Individu dalam Pengambilan Keputusan 

Banyak penulis dan peneliti yang mengidentifikasi pemimpin 
dalam mengambil keputusan bergantung pada bagaimana gaya yang 
bersangkutan. Robbins dan Coulter (2018) memberikan contoh tentang 
protes yang disampaikan oleh aktor Wil Smith, sutradara Spike Lee 
dan yang lainnya yang memboikot pengumuman piala Oscar (Acade-
my Awards) karena yang masuk nominasi tidak ada satu orang pun 
orang kulit hitam. Manajemen kemudian menganalisis proses nomina-
sinya yang ternyata didominasi terutama oleh orang-orang tua dari 
kalangan kulit putih. Kemudian manajemen Academy memutuskan
untuk mengubah komposisi rasial dari Academy tersebut. 

Mungkin Anda bisa memahami kalau orang-orang tua kulit pu-
tih dalam contoh tersebut masih ada yang beranggapan kulit hitam 
atau kulit berwarna mempunyai “kelas” yang lebih rendah dari kulit 
putih, sehingga berdampak pada yang masuk nominasi pun tidak ada 
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yang berasal dari kulit hitam sehingga diprotes oleh Wil Smith dan ka-
wan-kawan. Perbedaan lain yang sering “dihadap-hadapkan” adalah 
antar generasi, yaitu baby boomers, Gen X, Gen Y dan milenial. Pada 
Bab 2, Bab 3 dan Bab 6 masing-masing mengenai kesadaran diri (self 
awareness), komunikasi dan konflik juga berujung pada pengambilan 
keputusan untuk memutuskan “tidak memutuskan” (do nothing) yang 
menjadikan tidak efektif atau bahkan merugikan masyarakat. Semua 
ini semata-mata karena faktor individu pembuat keputusan tersebut ber-
asal dari kategori tertentu atau mempunyai sifat-sifat tertentu. 

Victor H. Vroom, Phillip Yetton dan Arthur Jago (dalam Uhl-
Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn, 2014) menyatakan bahwa untuk 
membuat keputusan yang baik maka pemimpin perlu menyesuaikan de-
ngan situasi yang dihadapi dan dalam hal-hal tertentu, sesuai-tidaknya 
dengan kondisi yang dihadapi, serta memungkinkan bagi keterlibatan 
pengikutnya dalam mengambil keputusan. Dengan pola pikir yang de-
mikian ketiganya mengembangkan model pengambilan keputusan yang 
berbentuk pohon keputusan (decision tree) dengan delapan kondisi dan 

hasilny berupa lima gaya kepemimpinan. Kedelapan kondisi tersebut 
yang berupa pertanyaan pokok dengan pilihan jawaban “ya” atau “ti-
dak” adalah sebagai berikut: 

 Pertanyaan A: Apakah diperlukan keputusan dengan ku-
alitas yang tinggi? 

 Pertanyaan B: Apakah penerimaan oleh bawahan meru-
pakan hal penting agar keputusan dapat 
diimplementasikan? 

 Pertanyaan C: Apakah pemimpin mempunyai informa-
si yang cukup untuk membuat keputusan 
dengan kualitas yang tinggi? 

 Pertanyaan D: Apakah persoalan yang dihadapi terstruk-
tur? 

 Pertanyaan E: Jika pemimpin membuat keputusan itu
sendirian, apakah bawahan akan dapat 
menerimanya? 
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 Pertanyaan F: Apakah bawahan berpartisipasi dalam tu-
juan yang akan dicapai melalui solusi ter-
hadap masalah tersebut? 

 Pertanyaan G: Apakah dari keputusan tersebut akan me-
nimbulkan konflik diantara bawahan? 

 Pertanyaan H: Apakah para anggota tim mempunyai in-
formasi yang cukup untuk membuat kepu-
tusan dengan kualitas yang tinggi? 

Menurut Vroom, Yetton dan Jago, jawaban “ya” dan “tidak” 
atas kedelapan kondisi tersebut menyebabkan pemimpin perlu mem-
buat keputusan yang berbeda agar kualitas keputusan yang diambilnya
menjadi lebih baik. Hasilnya adalah sebagaimana tampak pada Gambar 

5.1. Perhatikan bahwa pertanyaan A s.d H di atas menjadi simbol node 
dalam Gambar 5.1. 

Lima gaya pengambilan keputusan (yang dikembangkan dari ti-
ga jenis gaya) yang sebaiknya dipilih oleh pemimpin sebagai hasil dari 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas adalah sebagaima-
na tampak pada bagian paling kanan Gambar 5.1. Kelima gaya peng-
ambilan keputusan tersebut adalah sebagai berikut: 

 AI (Otokratis tipe 1), yaitu pemimpin menyelesaikan per-
soalan atau membuat keputusan secara unilateral (yang
dibuat oleh pemimpinnya sendiri) menggunakan informa-
si yang tersedia. Dari kedelapan pertanyaan dari perta-
nyaan A hingga pertanyaan H di atas artinya keputusan
AI yang otokratis ini dibuat karena pemimpin mempu-
nyai informasi yang cukup untuk membuat keputusan de-
ngan kualitas yang tinggi (pertanyaan C) dan persoalan
yang dihadapi sifatnya terstruktur (pertanyaan E). Syarat
pertanyaan A dan B tidak menjadi masalah dalam keputus- 
an ini karena baik jawabannya Ya maupun Tidak untuk
kedua pertanyaan tersebut masih memungkinkan untuk
diambil keputusan secara otokratis AI.
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 AII (Otokratis tipe 2), yaitu pemimpin mendapatkan
informasi yang diperlukan dari bawahan tetapi kemudian
membuat keputusan secara unilateral. Gaya pengambilan
keputusan ini diambil karena diperlukan keputusan de-
ngan kualitas yang tinggi (pertanyaan A), pemimpin tidak
mempunyai informasi yang cukup untuk membuat kepu-
tusan dengan kualitas yang tinggi (pertanyaan C), perso-
alan yang dihadapi terstruktur (pertanyaan D), pemimpin
kalau membuat keputusan itu sendirian akan tetap dapat
diterima oleh bawahannya (pertanyaan E), dan bawahan 

tidak berpartisipasi pun tidak mengapa (pertanyaan F)
serta tidak akan menimbulkan konflik (pertanyaan G).

 CI (Konsultatif tipe 1), yaitu pemimpin menyampaikan
persoalan yang ada kepada masing-masing bawahan teta-
pi tidak bersama-sama dalam sebuah kelompok, dan ke-
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Gambar 5.1. 
Model Pengambilan Keputusan Menurut 

Vroom, Yetton, dan Jago 
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mudian membuat keputusan yang dibuat oleh pemimpin-
nya sendiri (secara unilateral). Gaya pengambilan kepu-
tusan ini diambil karena diperlukan keputusan dengan ku-
alitas yang tinggi (pertanyaan A), pemimpin tidak mem-
punyai informasi yang cukup untuk membuat keputusan 
dengan kualitas yang tinggi (pertanyaan C), persoalan 

yang dihadapi terstruktur (pertanyaan D), pemimpin ka-
lau membuat keputusan itu sendirian akan tetap dapat di-
terima oleh bawahannya (pertanyaan E), dan bawahan 

ikut berpartisipasi (pertanyaan F) serta keputusan terse-
but potensial menimbulkan konflik diantara bawahan 
(pertanyaan G) sehingga perlu diajak berpartisipasi. 

 CII (Konsultatif tipe 2), yaitu pemimpin menyampaikan
persoalan yang ada kepada bawahan secara berkelompok
tetapi keputusan tetap dibuat oleh pemimpinnya sendiri
(secara unilateral). Keputusan jenis ini diambil karena di-
perlukan keputusan dengan kualitas yang tinggi (perta-
nyaan A), pemimpin tidak mempunyai informasi yang
cukup untuk membuat keputusan dengan kualitas yang
tinggi (pertanyaan C), dan para anggota tim juga tidak
mempunyai informasi yang cukup untuk membuat kepu-
tusan dengan kualitas yang tinggi (pertanyaan H).

 K (Keputusan kelompok), yaitu pemimpin menyampai-
kan persoalan yang ada kepada bawahan dalam pertemu-
an kelompok, dan kemudian membuat keputusan melalui
konsensus. Gaya pengambilan keputusan ini diambil ka-
rena penerimaan oleh bawahan merupakan hal yang pen-
ting agar keputusan dapat diimplementasikan (pertanya-
an B), pemimpin kalau membuat keputusan itu sendirian
tidak akan dapat diterima oleh bawahannya (pertanyaan
E), dan bawahan ikut berpartisipasi (pertanyaan F), kepu-
tusan tersebut potensial akan menimbulkan konflik dian-
tara bawahan (pertanyaan G), dan para anggota tim mem-
punyai informasi yang cukup untuk membuat keputusan
dengan kualitas yang tinggi (pertanyaan H).
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Gary A.Williams dan Robert B. Miller (dalam Luthans, 2011) 
juga menyebutkan adanya lima gaya tetapi dengan nama dan karak-
teristik yang berbeda sebagaimana tampak pada Tabel 5.1. Selain itu 
Daft (2016) menyatakan adanya empat gaya pengambilan keputusan 
yang didasarkan pada gaya pemimpin masing-masing dalam menilai 
antara orang versus pekerjaan dan tinggi-rendahnya toleransi pemim-
pin yang mengambil keputusan tersebut terhadap ambiguitas. Empat 
gaya pengambilan keputusan tersebut beserta uraiannya masing-ma-
sing adalah sebagai berikut: 

 Gaya direktif (directive style).
Pemimpin yang mempunyai gaya direktif ini mempunyai
toleransi yang rendah terhadap ambiguitas serta berorien-
tasi pada pekerjaan dan hal-hal teknis. Mereka cenderung
untuk menyukai penyelesaian masalah secara sederhana,
jelas dan dilakukan dengan cepat karena menggunakan in-
formasi yang sedikit dan tidak banyak mengembangkan al-
ternatif. Efisien, pragmatis, logis dan sistematis adalah an-
cangan yang biasa mereka pakai dalam pengambilan kepu-
tusan. Pemimpin dengan gaya seperti ini juga cenderung
memiliki orientasi kerja, fokus jangka pendek, senang me-
ngontrol dan secara keseluruhan menampakkan gaya oto-
kratis sebagaimana dikemukakan oleh Vroom, Yetton dan
Jago.

 

Gaya 

Keputusan 
Uraian Karakteristik 

Karismatik Antusias, senang mengambil hati orang lain, senang berbi-
cara, dominan 

Pemikir Rasional, cerdas, logis, akademis 

Skeptik Suka menuntut (demanding), disruptif, tidak mudah setuju 
dengan pendapat orang lain, senang memberontak 

Pengikut 
Bertanggung jawab, hati-hati, didorong oleh suatu hal ter-
tentu seperti gagasan, merk, tokoh dsb., bisa menerima usul-
an orang lain 

Pengendali Logis, tidak emosional, praktis, orientasi pada hal-hal yang 
rinci, senang dengan akurasi, analitis 

Tabel 5.1. 
Gaya 

Pengambilan 
Keputusan 

Menurut Gary 
Williams dan 
Robert Miller 

Sumber: Luthans (1995). 
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Dalam mengambil keputusan pemimpin cenderung meng-
ikuti aturan yang ada dan sering menggunakan status me-
reka sebagai penentu akhir keputusan, atau top-down de-
cision making menurut istilah Greenberg dan Baron 
(2008). 

 Gaya analitis (analytical style).
Pemimpin yang mempunyai gaya analitis ini sangat bisa
mentoleransi ambiguitas serta berorientasi pada pekerja-
an dan hal-hal teknis. Pemimpin seperti ini senang meng-
hadapi masalah yang kompleks dan cenderung mengana-
lisis data dan alternatif sebanyak mungkin secara seksa-
ma  sehingga memakan banyak waktu, bahkan ada  yang
terlalu analitis, baru kemudian mengambil keputusan se-
cara direktif sehingga cenderung menampakkan gaya oto-
kratis seperti dinyatakan oleh Vroom, Yetton dan Jago.
Dalam mengambil keputusan pemimpin cenderung untuk
mendapatkan jawaban yang terbaik yang mungkin bisa di-
peroleh serta mau menggunakan metode-metode yang
inovatif demi mencapai hasil terbaik tersebut. Mereka ju-
ga merespon dengan baik pada hal-hal baru atau situasi
yang tidak pasti.

 Gaya konseptual (conceptual style).
Pemimpin yang mempunyai gaya konseptual ini juga sa-
ngat bisa mentoleransi ambiguitas seperti yang mempu-
nyai gaya analitis, akan tetapi berorientasi pada orang dan
masalah-masalah sosial, humanis serta artistik. Mereka ju-
ga senang mempertimbangkan berbagai alternatif, berori-
entasi masa depan dan menyukai ide-ide baru. Berbeda
dengan kedua gaya sebelumnya, pemimpin yang mempu-
nyai gaya konseptual ini gemar mendiskusikan berbagai
hal dengan sebanyak mungkin orang untuk mengumpul-
kan informasi sebanyak mungkin sebelum membuat ke-
putusan secara intuitif. Meskipun demikian, mereka mau
mengambil risiko serta cenderung hebat dalam menemu-
kan alternatif-alternatif solusi yang kreatif walaupun bisa
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juga menjadi terlalu idealis dan tidak desisif dalam meng-
ambil keputusan. 

 Gaya keperilakuan (behavioral style).
Kebalikan dari pemimpin yang mempunyai gaya konsep-
tual, mereka yang mempunyai gaya keperilakuan ini ti-
dak bisa mentoleransi ambiguitas, akan tetapi mereka ju-
ga berorientasi pada orang dan masalah-masalah sosial se-
perti yang mempunyai gaya konseptual. Pemimpin yang
mempunyai gaya ini cenderung untuk berorientasi pada
organisasi dan pengembangan orang-orang di dalam or-
ganisasi tersebut serta cenderung untuk pandai bekerja
sama dengan orang lain karena mereka juga senang de-
ngan situasi kerja dimana masing-masing anggota saling
menyampaikan opini. Dalam mengambil keputusan pe-
mimpin sangat suportif terhadap pengikutnya dan sangat
memperhatikan pencapaian mereka bahkan tidak jarang
membantu untuk mencapai tujuan mereka tersebut serta
menghindari konflik dengan berupaya untuk membuat
semua orang senang. Selain itu, pemimpin juga terbuka
menerima saran-saran dari pengikutnya,  sehingga perte-
muan sering dilakukan dalam proses pengambilan kepu-
tusan tersebut. Sayangnya pemimpin semacam ini sering
sulit untuk berkata “tidak” kepada orang lain dan tidak
senang membuat keputusan yang tidak populis karena ri-
sau kalau-kalau keputusannya tidak menyenangkan pi-
hak lain.

Dari keempat gaya pengambilan keputusan menurut Daft (2016)
tersebut, yang manakah gaya pengambilan keputusan Anda? Lakukan 
asesmen pada bagian berikut ini (lihat hal. 130-132). 

Gaya pengambilan keputusan yang lain dikemukakan oleh Uhl-
Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014) yang melihatnya dari sisi 
bagaimana kepribadian mempengaruhi proses pengumpulan informasi 
dan evaluasinya ketika seseorang mengambil keputusan. Ketiga penu-
lis ini menggunakan model MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ya-
itu sensation, thinking, intuition dan feeling dan memotret hasilnya 
sebagaimana tampak pada Tabel 5.2. Hasil penelitian ternyata mendu-
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kung karena menunjukkan adanya kesesuaian antara gaya seseorang 
dengan jenis keputusan yang mereka sukai. Sebagai contoh, gaya sen-
sation–thinking lebih menyukai strategi analitis, yaitu yang lebih me-
nekankan pada hal-hal yang rinci dan metodologis; gaya intuitive–
feeling lebih menyukai strategi yang intuitif, yaitu yang lebih mene-
kankan pada pola keseluruhan dan sesuai atau pas-tidaknya sesuatu. 
Sementara itu gaya gabungan sensation–feeling atau intuitive–think-
ing memilih baik strategi analitis maupun strategi intuitif (Uhl-Bien, 
Schermerhorn, Jr. dan Osborn, 2014). 

 
 

 

S 

TF

I

Sensation–Feeling Sensation–Thinking 

Interpersonal Berorientasi rinci pada hal-hal 
teknis 

Rinci terhadap orang-orang Analisis logis pada data 
Bersahabat, simpatik Presisi, senang berurutan 

Komunikasi terbuka Hati-hati terhadap aturan dan 
prosedur 

Merespon pada orang-orang Dapat diandalkan, bertanggung 
jawab 

Bagus dalam empati dan koope-
rasi Bagus dalam observasi dan file 

Tujuan: membantu Tujuan: kerjakan dengan benar 
Intuitive–Feeling Intuitive–Thinking 

Wawasan yang dalam dan mistis Spekulatif 
Idealis, personal Menekankan pada pemahaman 
Gagasan umumnya berorientasi 

orang 
Sintesis, senang membuat inter-

pretasi 
Kreatif, senang memulai sesuatu Gagasannya berorientasi lojik 
Potensi menyayangi sesama ma-

nusia Objektif, tidak personal, idealis 

Bagus dalam imajinasi dan kom-
binasi-kombinasi baru 

Bagus dalam menemukan sesua-
tu dan pengambilan keputusan 

Tujuan: membuat menjadi indah Tujuan: memikirkan sesuatu 
sampai selesai 

Tabel 5.2. 
Gaya 

Pengambilan 
Keputusan 

Berdasar MBTI 

Sumber: Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014). 
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Pengaruh Kelompok dalam Pengambilan Keputusan

Model Vroom, Yetton dan Jago sebagaimana diuraikan sebe-
lumnya juga menjelaskan mengenai situasi dimana sebaiknya peng-
ambilan keputusan dilakukan oleh kelompok. Beberapa lembaga ter-
tentu seperti Dewan Perwakilan  Rakyat  atau  Komisi  Pemberantasan 
Korupsi dan beberapa Komisi yang lain yang pemimpinnya terdiri atas 
beberapa individu bahkan mengharuskan dilakukannya pengambilan 
keputusan oleh kelompok. Pepatah yang mengatakan “dua kepala 
lebih baik daripada satu kepala” berkaitan dengan hal ini. 

Selain itu, banyaknya fenomena “Pecah Kongsi” antara Kepala 
Daerah dengan Wakil Kepala Daerah seharusnya menjadi perhatian 
utama Kepala Daerah sebagai pemimpin untuk mengikutsertakan Wa-
kilnya dalam pengambilan keputusan. Meskipun jika tipe pengambil-
an keputusan Anda adalah direktif, analitis atau otokratis, hal ini tidak 
menjadikan beban bagi Anda untuk mengambil keputusan dengan me-
libatkan Wakil Anda. Lima hal yang menurut Karl Weick (dalam Qol-
quitt, LePine dan Wesson, 2019) disarankan untuk secara intensif diko-
munikasikan ke anak buah dalam kaitannya dengan pengambilan kepu-
tusan berdasarkan intuisi dapat Anda gunakan untuk mengikutsertakan 
Wakil Anda dalam pengambilan keputusan. Dari konsep tentang pe-
mahaman diri seperti dibahas pada Bab 2, seyogyanya Anda tetap 
mengajak Wakil Anda dalam pengambilan keputusan agar Anda bisa 
terhindar dari fenomena “Pecah Kongsi” tersebut sehingga pada masa 
pemerintahan kedua Anda masih tetap bisa bergandengan tangan de-
ngan wakil Anda dan bukan malahan bertarung memperebutkan kursi 
Kepala Daerah. Pada Bab 7 tentang Pendelegasian Wewenang dan 
Pemberdayaan akan dibahas mengenai perlunya menyerahkan tugas 
Anda  pada  anak  buah  dan/atau  wakil  Anda  agar,  antara  lain, hidup dan 
tujuan Anda menjadi semakin lebih mudah. 

Meskipun pengambilan keputusan oleh kelompok menghasil-
kan kualitas keputusan yang lebih baik, ada kalanya kelompok malah-
an memberi pengaruh yang negatif sehingga terjadi fenomena yang di-
sebut groupthink, yaitu tendensi dimana aturan untuk konsensus atau 
sepakat menjadi lebih diutamakan dibandingkan dengan penilaian 
yang realistis mengenai alternatif-alternatif yang ditawarkan, terutama 
terhadap pandangan atau ide-ide yang sifatnya tidak biasa, yang dike-
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mukakan oleh kelompok minoritas, atau pandangan yang sifatnya ti-
dak populer. Pengaruh negatif lainnya misalnya adalah politik “me-
nyelamatkan muka,” yaitu membuat keputusan yang akan mengaman-
kan kelompok tetapi sebenarnya merugikan organisasi secara keselu-
ruhan. Karena itu pemimpin yang membuat keputusan sendiri atau 
menggunakan kelompok masing-masing mempunyai kebaikan dan ke-
burukan sehingga perlu diperhatikan kapan sebaiknya membuat kepu-
tusan sendiri dan kapan menggunakan kelompok. Menurut model 
Vroom, Yetton dan Jago (lihat Gambar 5.1 hal. 120), pengambilan kepu-
tusan oleh kelompok dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut yang merupakan jawaban “ya” dan “tidak” atas pertanyaan-
pertanyaan A sampai H sebagaimana disebutkan pada hal. 118-119: 

 tidak diperlukan keputusan dengan kualitas yang tinggi
tetapi penerimaan oleh bawahan merupakan hal yang
penting agar keputusan dapat diimplementasikan, di sam-
ping jika pemimpin membuat keputusan itu sendirian ba-
wahan tidak akan dapat menerimanya; atau

 diperlukan keputusan dengan kualitas yang tinggi pada-
hal pemimpin tidak mempunyai informasi yang cukup un- 
tuk membuat keputusan dengan kualitas yang tinggi, se-
dangkan penerimaan oleh bawahan merupakan hal yang
penting agar keputusan dapat diimplementasikan. Meski-
pun persoalan yang dihadapi tidak terstruktur, tetapi jika
pemimpin membuat keputusan itu sendirian bawahan
tidak akan dapat menerimanya. Selain itu, bawahan ikut
berpartisipasi dalam tujuan yang akan dicapai melalui so-
lusi terhadap masalah tersebut dan mereka mempunyai
informasi yang cukup untuk membuat keputusan dengan
kualitas yang tinggi; atau

 meskipun diperlukan keputusan dengan kualitas yang
tinggi dan pemimpin mempunyai informasi yang cukup
untuk membuat keputusan dengan kualitas yang tinggi,
akan tetapi jika pemimpin membuat keputusan itu sendiri
bawahan tidak akan dapat menerimanya. Padahal peneri-
maan oleh bawahan merupakan hal yang penting agar
keputusan dapat diimplementasikan. Selain itu bawahan
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mempunyai informasi yang cukup untuk membuat kepu-
tusan dengan kualitas yang tinggi dan mereka ikut ber-
partisipasi dalam tujuan yang akan dicapai melalui solusi 
terhadap masalah tersebut. 

Pengaruh Budaya dalam Pengambilan Keputusan 

Pengaruh budaya dari pembuat keputusan ternyata juga menga-
kibatkan perbedaan dalam pengambilan keputusan antara satu orang 
dengan orang lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh N.J. Adler (da-
lam Robbins dan Judge, 2017) budaya tertentu menimbulkan perbeda-
an pada pemilihan masalah, pada kedalaman analitis, dalam menem-
patkan pentingnya logika dan rasionalitas, serta ada-tidaknya keharus-
an bahwa keputusan harus diambil secara otokratis atau harus melalui 
kelompok. 

Pengaruh Waktu dalam Pengambilan Keputusan 

Terlepas dari faktor individual yang membedakan antara Presi-
den Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla (JK), yaitu bahwa SBY diberitakan lama atau cenderung lamban 
dalam mengambil keputusan, sedangkan JK diberitakan lebih cepat da-
lam mengambil keputusan, faktor waktu dapat mengakibatkan pemim-
pin harus mengambil keputusan dengan cepat. Contoh ekstrem ba-
rangkali adalah seperti yang harus dilakukan oleh Chief Executive Of-
ficer (CEO) General Motors (GM) Rick Wagoner dimana dia harus ce-
pat mengambil keputusan untuk mundur sebagai CEO karena Peme-
rintah Amerika Serikat akan memberikan tambahan bail out untuk me-
nyelamatkan GM jika Rick Wagoner mundur. Dengan segera Wagon-
er menyetujuinya meskipun mungkin secara pribadi dia dirugikan. Ji-
ka cara pemikiran semacam ini dibuat oleh Presiden Suriah Basyar al 
Asad, barangkali rakyat Suriah tidak harus menderita seperti sekarang 
ini akibat dia enggan untuk mundur dari jabatannya. 

Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang sangat ahli 
bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Ternyata hal ini dise-
babkan karena mereka memiliki pengalaman yang banyak selama ber-
tahun-tahun sehingga mereka mampu mengases berbagai situasi yang 
mereka hadapi dan kemudian mereka bandingkan dengan berbagai pe-
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ngalaman yang mereka miliki. Mereka sudah sangat paham mengenai 
hal-hal apa saja yang penting untuk dilihat, apa yang harus dicari serta 
hal-hal apa saja yang harus dihindari. Dengan demikian, semakin ber-
pengalaman seseorang, semakin bagus dalam mengambil keputusan 
pada waktu terdesak (Greenberg dan Baron, 2008). 

Karena pengalaman menjadi kunci, sedangkan tidak semua 
orang memilikinya padahal sangat mungkin setiap orang, terlebih seo-
rang pemimpin, menghadapi situasi yang mengharuskannya untuk 
mengambil keputusan dengan cepat, Greenberg dan Baron (2008) me-
nyarankan empat langkah berikut ini bagi orang-orang yang belum ber-
pengalaman tetapi harus mengambil keputusan dengan cepat: 

 Identifikasi tujuan utama Anda.
Beberapa organisasi sudah mempunyai standar baku keti-
ka menghadapi kondisi darurat seperti misalnya The
Washington Post yang memiliki aturan “kalau ragu-ragu,
tinggalkan saja” yang membuat asisten editornya merasa-
kan pekerjaannya menjadi lebih mudah. Jika organisasi
Anda belum memilikinya, metode STAR sering diguna-
kan. STAR adalah singkatan dari stop think act review
yaitu metode yang biasa digunakan ketika menghadapi
tantangan baru. Dengan metode ini maka agar tidak ter-
buru-buru, akan selalu lebih baik jika Anda berhenti dulu
(stop), pikirkan lagi dan lagi (think) sebelum Anda
bertindak (action), dan kemudian renungkan dan analisis
apakah kita sudah membuat keputusan yang paling baik.

 Mintalah pendapat dari orang dalam organisasi Anda yang
memiliki keahlian di bidang yang tengah Anda hadapi.
Jika hal ini pun tidak memungkinkan, dewasa ini mesin
pencari Google dapat membantu mencarikan referensi
atau mungkin sudah ada yang membahasnya di Wikipe-
dia sehingga dapat Anda manfaatkan. Jika dari pencarian
tersebut Anda menemukan padanannya, maka hal-hal
yang sudah pernah berhasil dibuat atau dilakukan oleh
mereka yang Anda acu tersebut dapat Anda tiru sehingga
keputusan dapat segera Anda buat.
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 Antisipasi kemungkinan buruk yang bisa terjadi.
Dengan memikirkan berbagai hal yang mungkin timbul
tersebut (misalnya plan B) maka apabila benar-benar ter-
jadi Anda sudah lebih siap menghadapinya.

 Belajarlah dari kesalahan yang pernah terjadi atau kesa-
lahan orang lain yang Anda ketahui sehingga Anda tidak
akan pernah terperosok di lubang yang sama.
Jika Anda pernah berpengalaman mengambil keputusan
yang tidak baik atau salah, jangan ulangi. Hal ini mirip de-
ngan cerita Amy Lyman (2012) tentang peristiwa yang
dialami oleh Chris Van Gorder, CEO dari Scripps Health,
ketika masih menjadi petugas keamanan di suatu perusa-
haan yang pada malam itu dia tengah bekerja shift ma-
lam. Ketika sedang berjalan di lantai dasar rumah sakit
dia berpapasan dengan pejabat tinggi di rumah sakit tem-
patnya bekerja. Sebagai pegawai rendahan dia merasakan
akan sangat menyenangkan bisa berbicara walaupun cu-
ma kata-kata “selamat malam” atau “Hai.” Tapi yang di-
alaminya membuatnya terpukul: “Dia berjalan melewati
saya seolah-olah saya tidak ada.” Dan ketika kemudian
dia sendiri menjadi CEO, dia melakukan hal sebaliknya:
“Karena itu saya selalu berusaha untuk memperlakukan
orang sebaik mungkin sehingga mereka tahu bagaimana
hormat saya pada kerja keras mereka.”

ASESMEN 

Untuk mengetahui gaya pengambilan keputusan apakah yang 
Anda milik, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan 
memilih jawaban a, b, c atau d pada setiap pernyataan dari nomor 1 
hingga 7 berikut ini yang menurut Anda paling sesuai dengan diri An-
da. Sekali lagi, bersikaplah jujur pada diri Anda sendiri karena tidak 
ada benar atau salah dalam jawaban yang Anda berikan (Alan J. Rowe, 
James D. Boulgarides dan M. R. McGrath, dalam Greenberg dan Ba-
ron, 2008). 
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1. Saat melaksanakan pekerjaan saya, biasanya saya mencari:
a. Hasil-hasil yang praktis.
b. Cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
c. Gagasan-gagasan atau ancangan-ancangan yang baru.
d. Kondisi kerja yang menyenangkan.

2. Jika menghadapi masalah, biasanya saya:
a. Menggunakan cara-cara yang sudah pernah berhasil sebelum-

nya.
b. Menganalisisnya dengan sungguh-sungguh.
c. Berupaya untuk mencari cara-cara yang kreatif.
d. Mengandalkan pada perasaan saya.

3. Jika membuat perencanaan, biasanya saya menekankan pada:
a. Masalah yang sedang dihadapi.
b. Pencapaian sasaran.
c. Tujuan-tujuan di masa depan.
d. Pengembangan karier saya.

4. Jenis informasi yang biasanya lebih suka saya gunakan adalah:
a. Fakta-fakta yang spesifik.
b. Data yang lengkap dan akurat.
c. Informasi yang lebih luas yang mencakup beberapa pilihan.
d. Data yang terbatas dan sederhana untuk dimengerti.

5. Kala saya tidak yakin tentang apa yang harus dikerjakan, saya:
a. Mengandalkan pada intuisi saya.
b. Mencari fakta-fakta.
c. Berupaya mencari kompromi.
d. Menunggu dan memutuskannya belakangan.

6. Orang-orang yang bekerja dengan saya dan hasilnya sangat baik
biasanya:
a. Ambisius dan enerjik atau sangat bersemangat.
b. Percaya diri.
c. Terbuka menerima masukan.
d. Percaya pada orang lain dan sopan.
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7. Keputusan-keputusan yang saya buat biasanya:
a. Langsung dan realistis.
b. Abstrak dan sistematis.
c. Luas dan fleksibel.
d. Sensitif pada kebutuhan pihak lain.

Pilihan a hingga d di atas dibuat untuk menggambarkan masing-
masing gaya pengambil keputusan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui 
jenis pengambil keputusan seperti apa hendaknya dikategorikan seba-
gai berikut: setiap pilihan a pada tujuh pertanyaan di atas adalah tipe 
direktif; setiap pilihan b adalah tipe analitis; setiap pilihan c adalah 
tipe konseptual; dan setiap pilihan d adalah tipe keperilakuan. Sama 
seperti dalam pertanyaan mengenai apakah Anda dominan rasional, 
intuitif atau quasirationality decision making, apakah untuk ketujuh 

pertanyaan di atas Anda memilih semuanya a, b, c dan d saja atau kom-
binasi antara keempat pilihan tersebut? Jika kombinasi, maka semakin 
banyak nilai a berarti Anda cenderung dominan direktif, semakin ba-
nyak nilai b berarti Anda cenderung dominan analitis, semakin banyak 
nilai c berarti Anda cenderung dominan konseptual, dan semakin ba-
nyak nilai d berarti Anda cenderung dominan keperilakuan. 

KESIMPULAN

Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan yang sangat se-
ring dilakukan pemimpin, bahkan dikatakan oleh Beck dan Yeager 
(1994) merupakan salah satu hal yang sangat penting yang dilakukan 
oleh pemimpin karena apabila keputusan yang dibuat oleh pemimpin 
itu bagus maka dapat menolong organisasi dalam mencapai tujuan, se-
dangkan apabila keputusan ini tidak bagus maka dapat mencegah ter-
capainya atau menghambat pencapaian tujuan. Sayangnya tidak jarang 
keputusan yang diambil memang mengatasi masalah yang semula diha-
dapi, tetapi menimbulkan masalah baru sebagai efek samping hasil
pengambilan keputusan tersebut. Karena itu sangatlah penting bagi pe-
mimpin untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang 
baik dan faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam pengambilan 
keputusan. 
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Bab ini juga menguraikan mengenai adanya empat faktor yang 
dapat mempengaruhi  proses pengambilan keputusan, yaitu (1) indi-
vidu yang mengambil keputusan, yang oleh Victor H. Vroom, Phillip 
Yetton dan Arthur Jago dibantu dengan model berupa pohon pengam-
bilan keputusan dimana orang yang akan mengambil keputusan diha-
dapkan pada tujuh pertanyaan yang harus dijawab dengan “ya” atau 
“tidak,” dan dari jawaban-jawaban tersebut dikenal adanya lima gaya 
pengambilan keputusan yang dikembangkan dari tiga jenis gaya yang 
sebaiknya dipilih oleh pemimpin, yaitu otokratis, konsultatif ataukah 
keputusan kelompok; (2) pengaruh kelompok yang ada di sekitar indi-
vidu yang mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan; (3) 
pengaruh budaya yang ada di sekitar individu yang mengambil kepu-
tusan atau lokasi penerapan keputusan tersebut; dan (4) pengaruh wak-
tu dalam pengambilan keputusan. 

Gaya pengambilan keputusan lainya yang juga diuraikan dalam 
bab ini serta menjadi model untuk asesmen masing-masing adalah di-
rektif (directive style), analitis (analytical style), konseptual (concept-
ual style) dan gaya keperilakuan (behavioral style). Selain itu ada pula 
gaya pengambilan keputusan lainnya sebagaimana dikemukakan oleh 
Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014) yang menggunakan
model MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) dan melihatnya dari sisi 
bagaimana kepribadian seseorang mempengaruhi proses pengumpul-
an informasi dan evaluasinya ketika mengambil keputusan, yaitu sen-
sation, thinking, intuition dan feeling. 
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Sumber: https://www.jawaban.com/read/article/id/2016/08/04/ 3/160804135250/ 
  kenali_5_tipe_orang_dari_caranya_membuat_keputusan 

Sumber: http://edisicerai.blogspot.com/2015/07/mahasiswa-diantara-
persimpangan-jalan.html 
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flik 

KIAN BANYAK POTENSI KONFLIK

Sebelum era reformasi di Indonesia, kita nyaris tidak pernah men-
dengar kabar adanya perselisihan antara satu Kepala Daerah dengan 
Kepala Daerah lainnya, atau dengan Menteri.  Tapi hal itu terjadi tahun 
2015 yang lalu ketika Gubernur DKI Ahok bersengketa dengan  Wali-
kota Depok Nur Mahmudi Ismail terkait masalah banjir di Jakarta yang 
menurut Ahok disebabkan oleh pemerintah daerah di wilayah pe-
nyangga ibu kota termasuk Kota Depok.  Hal ini tidak bisa diterima 
oleh Nur Mahmudi bahkan ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Aher 
bahwa bisa saja menyalahkan Jakarta yang sungainya menyempit (Wi-
yono, 2013).  Meskipun awalnya adalah masalah banjir, tetapi karena 
tidak diselesaikan menjadi berimbas pada masalah lain yaitu Transja-
karta yang oleh Ahok ingin bisa menjangkau wilayah penyangga ibu 
kota yang tidak disetujui  Walikota Depok.  Ini tentu saja merugikan 
masyarakat Depok karena dengan Transjakarta masyarakat bisa lebih 
murah membayar dan lebik cepat sampai.  

Konflik tersebut memang tidak diselesaikan sehingga sampai 
Ahok dan Nur Mahmudi dua-duanya tidak lagi menjabat, persoalan 
banjir di Jakarta masih belum terselesaikan dengan wilayah penyang-
ga ibu kota.  Akan halnya Transjakarta, untung ada penyelesaian dari 
Transjabodetabek yang dikelola Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) 
yang “diperkenankan” beroperasi di Depok dan dapat masuk ke Ja-
karta layaknya Transjakarta. Konflik dengan skala yang lebih besar ju-
ga tidak diselesaikan hingga hari ini antara Kepolisian Republik Indo-

6
MENGATASI

KONFLIK 
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nesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau yang 
dikenal dengan istiah Cicak – Buaya. 

Konflik yang lain terjadi antara Pemerintah Kota Tangerang de-
ngan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham).  Akan 
tetapi kali ini bisa diselesaikan berkat mediasi Kementerian Dalam 
Negeri dan difasilitasi Gubernur Banten (Dhf dan Wis, 2019). 

Dua kondisi di atas menunjukkan potensi konflik yang bisa mun-
cul kapan saja bahkan di Kementerian atau Lembaga yang merupakan 
institusi publik yang barangkali tidak ada yang mengharapkan hal itu 
terjadi karena semua institusi tersebut mestinya dalam rangka mela-
yani kepentingan publik. Selain itu, kondisi di atas juga menunjukkan 
adanya upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, meskipun de-
ngan adanya mediasi dan fasilitasi.  Akan tetapi mediator dan fasilitator 
dalam penyelesaikan konflik tersebut adalah juga institusi publik yang 
para pemimpinnya adalah pejabat publik, sehingga menjadi penting 
bagi setiap pejabat untuk memahami bagaimana mengatasi konflik 
agar bila tidak ada mediator atau fasilitator seperti dalam kasus Polri 
dan KPK, masing-masing pejabat dapat mengetahui bagaimana cara 
mengatasinya tanpa bantuan mediator dan/atau fasilitator. Celakanya, 
kebanyakan orang setiap mendengar kata “konflik” selalu mengonota-
sikannya dengan atau dipersepsikan sebagai kurang menyenangkan. 
Padahal konflik adalah suatu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan 
berorganisasi, bahkan Whetten dan Cameron (2016) menyatakan bah-
wa dengan semakin banyaknya keberagaman dalam organisasi, praktik 
bisnis global serta kerja sama antar organisasi bisnis seperti joint ven-
ture membuat penangan konflik oleh para pimpinan yang berbeda-
beda tersebut menjadi prediktor atas keberhasilan organisasi. 

Bagi pemimpin, konflik mau-tidak mau harus dihadapi. Bukan 
hanya karena yang bersangkutan bisa jadi terlibat konflik dengan pi-
hak lain seperti Walikota dengan Gubernur atau Walikota dengan Men-
teri sebagaimana kasus di atas, akan tetapi mungkin akan lebih sering 
orang yang datang pada pemimpin untuk minta penyelesaian konflik 
yang dihadapi anak buahanya. Oleh sebab itu pada bab ini akan diurai-
kan mengenai berbagai hal terkait konflik dan cara-cara mengatasinya, 
dan pada akhir bab disiapkan asesmen guna mengetahui apa gaya An-
da dalam menyelesaikan konflik.  
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PENGERTIAN

Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi perilaku (Rue 
dan Byars, 1986) ataupun proses (McShane dan Von Glinow, 2018; 
Robbins dan Judge, 2017) dimana salah satu pihak merasa kepenting-
annya dilawan atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lainnya. Da-
lam organisasi konflik dapat terjadi dalam bentuk yang beraneka ragam, 
dari mulai perbedaan penafsiran akan berbagai fakta yang ada, ketidak-
sesuaian dengan sasaran yang ingin dicapai, perbedaan karena harapan 
yang telah ditetapkan, dan sebagainya. Tingkatan konflik juga bisa ber-
aneka ragam, dari mulai tindakan yang tidak menyenangkan dan keke-
rasan hingga tidak adanya persetujuan dalam bentuk yang tidak mengan- 
dung keributan (agree to disagree). 

Selain itu, sejalan dengan pengertian konflik sebagai suatu anggap-
an atau persepsi saja, yaitu dalam hal definisi di atas terletak pada kata-
kata “satu pihak merasa,” maka konflik bisa jadi hanya dirasakan oleh 
satu pihak dan tidak dirasakan oleh pihak lainnya. Dalam kasus Ahok 
dan Nur Mahmudi, bisa jadi konflik itu hanya dirasakan oleh Nur Mah-
mudi tetapi tidak dirasakan oleh Ahok karena, sebagaimana diberitakan 
oleh Rahmawati (2014), Nur Mahmudi memilih pergi ke Bandung dan 
tidak menghadiri undangan Ahok pada pertemuan Kepala Daerah yang 
digagas Ahok. Sementara itu bagi Ahok bisa jadi tidak ada masalah apa-
apa sehingga dia mengundang para Kepala Daerah untuk menyelesai-
kan masalah banjir di DKI dengan memanggil mereka untuk rapat di 
Jakarta. Atau, mungkin memang itu adalah gaya penyelesaian masalah 
dari Ahok yang berbeda dengan gaya penyelesaian Nur Mahmudi se-
hingga, bisa jadi, kalau didiskusikan terlebih dahulu dengan Nur Mah-
mudi sebelum diadakan pertemuan antar Kepala Daerah termasuk me-
ngenai tempat dan waktunya maka biasa saja Nur Mahmudi akan hadir 
dan masalah di antara keduanya bisa diselesaikan dengan baik. 

TAHAPAN KONFLIK

Sebagai suatu proses, baik menurut Robbins dan Judge (2017) 
atau menurut Rue dan Byars (1986), proses konflik tersebut meliputi 
lima tahap meskipun nama-nama tahapan tersebut tidak sama menurut 
kedua buku tersebut. Tahap-tahap dalam proses terjadinya konflik ter-
sebut adalah sebagai berikut: 
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 Tahap 1: timbulnya ketidakcocokan.
 Tahap 2: kognisi dan personalisasi.
 Tahap 3: munculnya niatan.
 Tahap 4: munculnya perilaku.
 Tahap 5: akibat konflik.

Uraian mengenai kelima tahap tersebut tampak pada subbagian-
subbagian berikut ini (lihat juga Gambar 6.1). 

Tahap Munculnya Ketidakcocokan1

Tahap pertama dalam konflik adalah terjadinya kondisi-kondisi 
yang dapat mengakibatkan timbulnya konflik.  Kondisi ini tidak harus 
benar-benar menimbulkan konflik, akan tetapi merupakan prasyarat 
agar konflik timbul. Menurut K. W. Thomas dan W. H. Schmidt (dalam 
Rue dan Byars, 1986), hal ini disebut konflik laten (latent conflict) yang 
mungkin saja tidak disadari oleh yang bersangkutan. 

Kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan konflik tersebut oleh 
Tossy, Mero dan Rizzo (2000) dikelompokkan menjadi tiga kategori 
sebagai berikut: 

 Karakterisitik individu yang bersangkutan.
Faktor ini sama dengan konflik afektif (affective conflict)
sebagaimana dikemukakan oleh Carlisle (1982), yaitu fak-
tor-faktor yang berkaitan dengan sistem-sistem nilai dari
masing-masing individu yang terlibat di dalam konflik.
Robbins dan Judge (2017) bahkan menyebutkan bahwa
orang-orang dengan jenis-jenis kepribadian, emosi atau
preferensi dan nilai-nilai tertentu atau bahkan pilihan kata-
kata tertentu sangat potensial untuk mengarah pada konflik.

 Faktor-faktor situasional.
Meskipun lemahnya komunikasi tidak dapat dikatakan se-
bagai satu-satunya sumber konflik, dalam contoh kasus
Ahok dan Nur Mahmudi,  seperti  diberitakan  oleh  media,

1Uraian kelima tahapan ini didasarkan pada Basalamah (2004). 
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Gambar 6.1. 
Tahapan Konflik 
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Ahok menggunakan istilah “tidak becus” yang bagi orang 
Jawa seperti Nur Mahmudi bisa diartikan jelek sehingga 
tidak bisa diterima. Sementara itu Ahok memang tidak di-
kenal pintar memilih kata-kata atau mungkin karena me-
mang tipe komunikasinya yang berupa nobel (lihat Bab 3) 
sehingga mempunyai kecenderungan untuk tidak menya-
ring terlebih dahulu apa yang ada dalam benaknya. Selain 
itu, sering-tidaknya para pihak berinteraksi, perlu-tidaknya 
diambil konsensus, perbedaan status para pihak serta keti-
dakjelasan tanggung jawab kesemuanya juga bisa berpe-
ngaruh pada kondisi terjadinya konflik. 

 Struktur organisasi.
Konflik ini diakibatkan oleh struktur organisasi dan relatif
terpisah dari individu yang menduduki peranan di dalam
struktur tersebut. Sebagai contoh, bagian produksi dan ba-
gian pemasaran bisa mengalami konflik akibat perbedaan
tujuan antara kedua bagian tersebut. Ketidakjelasan peran-
an atau hambatan berkomunikasi juga sering mengakibat-
kan timbulnya konflik secara struktural ini, di samping ke-
tergantungan pada sumber daya. Artinya, apabila sumber
daya tersebut jarang diperoleh, maka bagian-bagian yang
memiliki kebutuhan yang sama terhadap sumber daya yang
langka tersebut memiliki peluang untuk terjadinya konflik.
Menurut Umstot (1984), konflik semacam ini disebut sub-
stantive issues, yaitu ketidakcocokan terhadap kebijakan
dan praktik, kompetisi terhadap sumber daya yang langka
dan konflik atas peranan dan tanggung jawab. Lebih tepat
bila kelompok kedua ini disebut dengan istilah faktor-fak-
tor organisasional yang tidak terbatas pada struktur organi-
sasi saja.

McShane dan Von Glinow (2018) menyebutkan sumber-
sumber konflik yang berkaitan dengan organisasi misalnya
tujuan-tujuan yang tidak kompatibel, masing-masing unit 

yang saling bergantung serta aturan-aturan yang tidak jelas.

Selain dari tiga sumber konflik menurut Robbins dan Judge
(2017), McShane dan Von Glinow (2018) merangkum beberapa pene-
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litian di empat negara yang menjadi penyebab konflik sebagaimana 
tampak pada Tabel 6.1. Perhatikan bahwa faktor-faktor tersebut dapat 
pula dikelompokkan menjadi tiga kategori penyebab timbulnya kon-
flik menurut Tossy, Mero dan Rizzo (2000) sebagaimana disebutkan 
sebelumnya. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Tahap Kognisi dan Personalisasi 

Bila salah satu dari tiga kondisi sebagaimana disebutkan pada ta-
hap 1 di atas secara negatif mempengaruhi suatu hal yang menjadi per-
hatian atau yang dianggap penting oleh salah satu pihak, maka potensi 
untuk terjadinya oposisi atau ketidakcocokan menjadi tampak pada 
tahap kedua ini. Menurut Rue dan Byars (1986), tahap ini merupakan 
konflik yang diakui (perceived conflict), yaitu salah satu atau seluruh 
pihak yang terlibat mengakui adanya konflik tersebut. Menurut Robbins 

Objek Penelitian dan Penyebab Konflik % N 
Pekerja Amerika yang disurvai mengidentifikasi keti-
dakcocokan kepribadian sebagai penyebab utama kon-
flik 

56 427 

Pekerja Amerika yang disurvai mengidentifikasi ko-
munikasi yang buruk sebagai penyebab utama konflik 

52 427 

Pekerja kantor di Amerika yang disurvai mengiden-
tifikasi kurangnya komunikasi dan miskomunikasi se-
bagai penyebab utama konflik 

33 617 

Para profesional di Australia dan New Zealand yang 
disurvei menyatakan bahwa mereka mengalami konflik 
aki-bat perbedaan antar generasi 

48 1000 

Para pegawai di New Zealand yang disurvai menya-
takan bahwa mereka mengalami konflik akibat perbe-
daan pendapat tentang bagaimana cara melakukan pe-
kerjaan 

21 411 

Para pekerja di Inggris yang disurvai menyatakan ku-
rangnya dukungan atasan dan sumber daya sebagai pe-
nyebab konflik 

23 2195 

Para pekerja di Inggris yang disurvai menyatakan per-
bedaan kepribadian dan gaya bekerja sebagai penyebab 
konflik 

44 2195 

Tabel 6.1. 
Penyebab 
Konflik di 

Empat Negara 

Sumber: Diolah dari McShane dan Von Glinow (2018). 
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dan Judge (2017), jika emosi salah satu pihak tersebut mulai muncul, 
maka konflik yang diakui tersebut menjadi konflik yang dirasa (felt con-
flict) karena biasanya muncul perasaan khawatir, marah, frustrasi, terte-
kan dan sebagainya. 

Tahap ini sangat penting karena pihak yang terlibat mulai dapat 
mengambil keputusan atau menunjukkan perilakunya kepada pihak la-
innya yang terlibat. Perilaku juga mulai terlihat dengan gaya dari pihak 
yang terlibat seperti kasus Nur Mahmudi yang seperti tidak mau mene-
mui Ahok dan lebih memilih pergi ke Bandung (Rahmawati, 2014). 

Gaya menghindar mungkin yang dipilih oleh Nur Mahmudi, 
dan itu merupakan salah satu pilihan dalam tahap ketiga. Tetapi menga- 
pa memilih cara itu, faktor emosi yang ada di tahap kedua inilah yang 
menentukan. Robbins dan Judge (2017) menyebutkan adanya emosi 
yang negatif dan emosi yang positif yang masing-masing akan meng-
hasilkan cara penyelesaian yang berbeda. Mereka yang memiliki emo-
si yang positif cenderung untuk melihat potensi hubungan yang lebih 
baik dan bahkan menghasilkan solusi-solusi yang inovatif. Sedangkan 
emosi yang negatif bisa mengarah pada menyepelekan masalahnya, 
tidak lagi mempercayai pihak lainnya, ataupun menafsirkan perilaku 
pihak lain tersebut secara negatif seperti mengatakan “memang orang 
itu kelakuannya begitu” dan sebagainya. 

Tahap Munculnya Niatan

Pada tahap ini pihak yang merasakan konflik (felt conflict) menun-
jukkan keputusan-keputusan yang akan diambil. Pada Gambar 6.1 dise-
butkan dua dari berbagai cara yang bisa dilakukan. Istilah lain yang se-
ring digunakan adalah menghadapinya bahkan kalau perlu harus sampai 
berkelahi, atau melarikan diri (fight or flight). Cara yang lain adalah de-
ngan melakukan negosiasi dengan para pihak sesuai dengan salah satu 
defini dari negosiasi. Uraian mengenai cara-cara yang dapat digunakan 
untuk mengatasi konflik tampak pada bagian Cara Mengatasi Konflik. 

Tahap Munculnya Perilaku

Kebanyakan orang beranggapan bahwa inilah yang sebenarnya 
dimaksud dengan konflik karena pada tahap ini konflik tersebut mulai 
ditampakkan atau mulai terlihat. Oleh karena itu menurut Rue dan Byars 
(1986), tahap ini disebut manifestasi konflik (manifest conflict) karena 
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perilaku pihak-pihak yang bertikai mulai dapat dilihat oleh orang yang 
tidak terlibat secara langsung. A.C. Filley (dalam Umstot, 1984) menye-
butkan adanya beberapa kata yang sering diungkapkan sehingga sering 
disebut sebagai bahasa konflik seperti “Sayalah yang benar dan kamu 
yang salah,” “Cara bicaramu membuat saya marah,” dan sebagainya. Se-
lain pernyataan-pernyataan seperti itu, tindakan atau reaksi pihak yang 
terlibat dalam konflik sering menjadi upaya yang dapat dilihat oleh 
orang lain sebagai upaya untuk mengungkapkan niatan mereka dan ti-
dak jarang kedua belah pihak saling memunculkan perilaku mereka se-
cara jelas seperti misalnya A mengungkapkan kekesalannya pada B, ke-
mudian B ngèyèl sehingga membuat A membalasnya dengan menekan 
B dan B menekan balik, dan seterusnya (Robbins dan Judge, 2017). 

Dalam tahap ini juga biasanya niatan-niatan sebagaimana dise-
butkan dalam butir 3 di atas mulai ditunjukkan, sehingga gaya yang di-
miliki seseorang dalam mengatasi konflik juga akan terlihat dari peri-
laku yang dimunculkan. Tipe orang yang menghindar seperti dalam ka-
sus Nur Mahmudi dengan Ahok, akan menolak untuk membahas per-
masalahan yang ada sehingga lebih memilih “gala dinner” di Bandung 
yang berakibat permasalahan tersebut tidak selesai dan bahkan meram-
bat ke masalah Transjakarta yang sedikit-banyak merugikan masyarakat 
Depok yang untungnya terselesaikan dengan hadirnya Transjabodeta-
bek dari PPD. Hal ini ternyata sejalan dengan penelitian sebagaimana 
dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2017) bahwa gaya menghindar 
dan kompetitif secara signifikan memperburuk kinerja kelompok, se-
dangkan keterbukaan dan gaya kolaboratif meningkatkan kinerja kelom-
pok, selain penelitian ini mengungkapkan bahwa bukan hanya keberada-
an dan jenis konflik tertentu saja yang menimbulkan masalah, akan te-
tapi cara menanganinya juga bisa menimbulkan masalah. Ini kebalikan 
dari visinya PT. Pegadaian yang mengatasi masalah tanpa menimbul-
kan masalah baru. 

Tahap Akibat Konflik

Pada tahap ini konflik diakhiri baik dengan cara resolusi atau 
paksaan. Hasilnya bisa jadi baik (fungsional) atau tidak baik (disfungsi-
onal), yaitu apakah mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi 
yang bersangkutan atau menimbulkan konflik baru yang mungkin lebih 
berbahaya dari konflik sebelumnya. French, Kast dan Rosenzweig 
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(1985) menyebutkan bahwa kelompok yang menang akan melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 

 Merayakan keberhasilan mereka.
 Meningkatkan peranan pimpinan mereka.
 Merasa menjadi jagoan (complacent) dan tidak mempan

kritik.
 Kehilangan simpati pada kelompok yang kalah.

Sementara itu yang kalah akan menunjukkan hal-hal atau berpe-
rilaku sebagai berikut (French, Kast dan Rosenzweig, 1985): 

 Dirundung malang.
 Menganggap tidak adil pada pihak yang menengahi kon-

flik tersebut.
 Mengurangi atau menghilangkan status atau pengaruh dari

pemimpinnya.
 Menghadapi kritik yang timbul atas apa yang telah terjadi.
 Kehilangan simpati pada kelompok yang menang.
 Kelompok yang kalah saling menyalahkan sesama anggo-

tanya.
 Kelompok yang kalah secara telak bahkan dapat menjadi

terpecah belah.
 Tidak jarang menjadi tidak berani mengambil risiko kare-

na takut kalah untuk yang kedua kali.

CARA MENGATASI KONFLIK 
Menurut Whetten dan Cameron (2016), mengatasi konflik adalah 

salah satu keahlian yang mesti dimiliki oleh manajer. Hal ini sangat ber-
alasan karena konflik merupakan hal yang biasa terjadi di dalam kehidup-
an berorganisasi. Apabila manajemen menghadapinya, bukan mencipta-
kannya mengingat konflik dapat memberikan manfaat bagi organisasi 
jika dikelola dengan benar, maka cara-cara berikut ini dapat dilakukan: 

 Dengan melakukan negosiasi.
Sebagaimana dikemukakan oleh Raiffa (1994), negosiasi
adalah salah satu dari beberapa cara yang biasa digunakan
orang untuk menyelesaikan perselisihan, di samping cara-
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cara tradisional, perang atau berkelahi, ataupun melalui pe-
ngadilan dan sebagainya. Dengan cara ini maka masing-
masing pihak yang terlibat menawarkan, mempertimbang-
kan, dan menerima usulan dari pihak lain. 

 Dengan melakukan konfrontasi di antara pihak-pihak yang
terlibat.
Apabila para pihak melakukan interaksi dan membahas
perbedaan-perbedaan mereka secara terbuka, maka kesa-
lahpahaman yang terjadi dapat diselesaikan dan masing-
masing memperoleh simpati. Menurut Carlisle (1982), ca-
ra ini efektif untuk jenis konflik afektif (affective conflict),
yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem-sistem
nilai dari setiap individu yang terlibat di dalam konflik.

 Dengan menggunakan jasa pihak ketiga.
Meskipun pihak-pihak yang bertikai berupaya untuk me-
nyelesaikan konflik yang timbul, kadang-kadang mereka
menemui jalan buntu (deadlock). Dalam kondisi seperti ini
bantuan pihak ketiga sering digunakan, baik sebagai pene-
ngah, wasit, mediator, arbitrator atau bahkan mengeskalasi
ke manajemen yang tingkatannya lebih tinggi. Dua hal yang
sering digunakan adalah dengan menggunakan mediator
dan arbitrase. Mediator akan bertindak untuk mengarah-
kan agar kedua pihak secara suka rela melakukan persetu-
juan, dan ia tidak memiliki kekuasaan formal yang dapat
dipaksakan kepada pihak-pihak yang bertikai karena peran
utamanya adalah sebagai fasilitator. Sementara itu dalam
arbitrase wasitnya diberi wewenang untuk memaksakan
atau setidak-tidaknya merekomendasikan kepada para pi-
hak. 
Agar mediator ini dapat membantu menyelesaikan konflik 
yang terjadi, Whetten dan Cameron (2016) menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut: 

 Mediator harus mengakui adanya konflik dan menga-
rahkan pada cara-cara untuk menyelesaikan persoalan 
yang timbul. Bagi pihak-pihak yang bertikai konflik 
tentunya dirasakan sebagai hal yang serius dan bahkan 
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mungkin tidak bisa mereka selesaikan sehingga me-
minta bantuan mediator, karena itu mediator tidak bo-
leh menganggapnya sebagai masalah kecil. 

 Mediator harus bersikap netral. Dalam mencari per-
spektif dari pihak-pihak yang bertikai, maka mediator 
harus bersikap netral. Merupakan kesalahan besar apa-
bila mediator menunjukkan persetujuannya pada salah 
satu pihak yang bertikai, baik dengan ekspresi muka, 
gerakan tubuh atau mengulangi pernyataan salah satu 
pihak yang bertikai tersebut. Dengan bersikap netral ini 
maka kedua pihak akan merasa nyaman untuk menyam-
paikan tuntutan mereka, sehingga semua pihak merasa 
permasalahan yang dihadapi dapat sampai pada pihak 
lawan konfliknya. 

 Mediator harus memfokuskan diskusi pada pengaruh 
dari konflik tersebut terhadap kinerja atau pada masa-
lahnya, bukan pada pribadi yang bertikai. 

 Mediator harus meletakkan pihak-pihak yang bertikai 
pada perspektifnya dengan mengidentifikasikan bidang-
bidang yang akan disetujui dan memfokuskan pada ma-
salahnya secara satu per satu. 

 Mediator harus menganggap dirinya sebagai fasilitator 
dan bukannya sebagai hakim yang akan menentukan si-
apa yang menang (benar) dan siapa yang kalah (salah). 

 Mediator harus memperoleh keyakinan bahwa pihak-
pihak yang bertikai mendukung solusi yang telah me-
reka setujui. 

 Dengan menetapkan atau menciptakan tujuan bersama
(superordinate goals).
Apabila konflik terjadi antara unit, departemen, divisi atau
kelompok kerja, maka salah satu cara yang menurut hasil
penelitian dianggap berhasil adalah dengan menetapkan
atau menciptakan tujuan bersama (superordinate goals),
yaitu target atau sasaran yang sama-sama menjadi tujuan
bersama pihak-pihak yang bertikai atau tujuan organisasi
secara keseluruhan. Dasar pemikiran cara ini adalah bah-
wa dengan menekankan pada tujuan yang sama-sama hen-
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dak dicapai maka hambatan-hambatan yang ada di antara 
mereka dapat diperlemah dan kemungkinan untuk kerja 

sama dan bukannya konflik lebih dapat dilaksanakan. 

 Dengan memfokuskan pada dua dimensi, yaitu kerja sama
dan dominasi.
Cara ini biasanya didasarkan pada gaya yang dimiliki oleh
para pihak yang mengalami konflik (jika mendasarkan pa-
da faktor penyebab konflik adalah individu yang terlibat),
meskipun Whetten dan Cameron (2016) menyarankan agar
menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi (faktor situasi-
onal). Beberapa penulis menggunakan nama-nama yang
berbeda untuk menyebutkan kedua dimensi tersebut yaitu:

 Pemaksaan (forcing atau pressure) atau dominasi (domi-
nating) atau persaingan (competing). 
Cara ini digunakan apabila salah satu pihak berusaha 
untuk memuaskan kepentingannya sendiri tanpa mem-
perdulikan kepentingan pihak lainnya. Bagi yang 

menggunakannya maka akan merasa terbebas dari be-
ban, akan tetapi pihak lain mungkin akan merasa dika-
lahkan atau bahkan dipermalukan. 

 Bekerja sama (collaborating atau team up) atau peme-
cahan masalah (problem solving) atau integrasi. 
Dengan cara ini pihak-pihak yang bertikai menyele-
saikan persoalan yang timbul secara bersama dan me-
lakukan kerja sama dalam mencari cara-cara yang akan 
menguntungkan masing-masing pihak atau sama-sama 
menang (win-win solution). 

 Menghindar (avoiding atau run away) atau mengabai-
kan (neglecting). 
Dengan cara ini satu atau sekelompok orang menyadari 
adanya konflik tetapi menarik diri atau menganggap ti-
dak terjadi apa-apa, yang mungkin dilakukan agar tidak 
menimbulkan permusuhan. 

 Melakukan kompromi (compromising atau sharing). 
Apabila pihak-pihak yang bertikai masing-masing me-
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ngurangi tuntutan guna mencapai persetujuan bersa-
ma, maka mereka telah melakukan kompromi. De-
ngan cara ini tidak ada pihak yang merasa menang 
atau kalah karena masing-masing pihak mengalah de-
ngan mengurangi tuntutan masing-masing. 

 Mengalah (accomodating atau give in atau yielding). 
Cara ini kebalikan dari cara yang pertama, yaitu apabila 
salah satu pihak berusaha untuk memuaskan kepen-
tingan pihak lainnya melebihi kepentingannya sendiri. 
Cara ini biasanya dilakukan agar hubungan tetap terpe-
lihara sehingga salah satu berkorban untuk menyenang- 
kan pihak lainnya. 

Kelima cara tersebut dapat digambarkan dalam bentuk dua 
dimensi sebagaimana tampak pada Gambar 6.2 dan 6.3. 
Pada Gambar 6.2 fokus perhatian adalah pada apakah akan 
bekerja sama (kooperasi) atau menguasai (dominasi). Se- 
dangkan pada Gambar  6.3  fokusnya  adalah  apakah  pada 
diri sendiri (concern for self) atau pada orang lain (concern 
for others). Dengan kedua cara ini diperoleh hasil yang 
berbeda meski ada yang sama. 
Akan tetapi sebagaimana ditemukan dalam penelitian K.W. 

Thomas (dalam Colquitt, LePine dan Wesson, 2019) serta oleh Whetten 
dan Cameron (2016) agar menggunakan cara-cara yang berbeda untuk 
si-tuasi konflik yang berbeda, Tabel 6.2 menunjukkan situasi-situasi apa 
saja yang menyebabkan digunakannya masing-masing dari kelima cara 
mengatasi  konflik  tersebut.  Penelitian oleh Anoraga et al. (2018) juga 
menunjukkan bahwa Presiden Habibie menggunakan gaya manajemen 
konflik yang berbeda untuk situasi yang berbeda. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak jarang seorang pe-
mimpin dihadapkan pada konflik yang dihadapi oleh anak buahnya se-
lain dari konflik yang dihadapinya sendiri. Oleh sebab itu, dikaitkan de-
ngan salah satu penyebab konflik seperti yang dikemukakan oleh Rob-
bins dan Judge (2017) berasal dari individu yang bersangkutan, maka 
seorang pemimpin oleh karenanya harus senantiasa menyadari (self 
aware) agar jangan sampai dirinya yang menjadi penyebab konflik, 
terlebih bila yang bersangkutan tidak pandai menanganinya. 
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Selanjutnya bila bukan pemimpin tersebut yang menjadi penye-
bab, Runde dan Flanagan (2007) menyebutkan beberapa alasan menga-
pa pemimpin harus memiliki kompetensi tentang konflik. Pertama, kon-
flik di tempat kerja adalah hal yang pasti akan terjadi, apa pun tempat 
kerjanya: kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah maupun lembaga-
lembaga nirlaba. 

Kedua, akibat dari konflik tidak jarang sangat spektakuler baik 
pada sumber daya manusia (SDM) maupun kinerja organisasi. Oleh se-
bab itu ada tanggung jawab pemimpin yang muncul untuk mengatasi 
konflik  yang  terjadi  sehingga pemimpin yang bertanggung jawab akan 
ikut serta dalam menyelesaikan konflik agar tujuan organisasi dapat 
tercapai dan SDM dapat bekerja dengan aman. 

Ketiga, meskipun kebanyakan dari kita merespon untuk meng-
hindari konflik, pemimpin perlu menyadari bahwa tidak semua kon- 
flik bersifat negatif, menyakitkan ataupun tidak menyenangkan. Justru 
sebaliknya bisa terjadi: memunculkan ide-ide baru  serta  solusi-solusi 
kreatif. Karena itu pemimpin yang bijaksana dapat mendorong terjadi-
nya konflik dengan cara-cara sebagai berikut (Carlisle, 1982): 

 Mendorong kompetisi, misalnya dengan menetapkan bah-
wa masing-masing unit yang menurut penilaian tertentu
(capaian target, penghematan anggaran atau ukuran-ukur-
an lainnya) akan memperoleh penghargaan tertentu, baik
berupa tunjangan kinerja atau bentuk-bentuk lainnya.

 Memperbolehkan perbedaan pendapat untuk dikemuka-
kan secara terbuka.
Dalam organisasi yang bersifat totaliter, konflik sangat
ditekan agar tidak terjadi. Inilah yang terjadi sebelum
masa reformasi di Indonesia sehingga pada awal bab ini
penulis mengemukakan tidak pernah terdengar adanya
konflik antara Kepala Daerah di masa pemerintahan
Presiden Suharto, baik dengan Kepala Daerah lainnya
atau dengan Pemerintah Pusat. Akan tetapi karena sifatnya
yang dapat ditimbulkan oleh organisasi atau oleh individu,
konflik adalah suatu realita di dalam interaksi antara sese-
orang dengan orang lain. Apabila terjadi perbedaan penda-
pat di antara mereka dan masing-masing diberi kebebasan
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Tabel 6.2. 
Lima Teknik 
Mengatasi 

Konflik dan 
Alasan 

Penggunaan 

Masing-masing 

Sumber: Diolah dari K.W. Thomas, “Toward Multideminesional Values in Teaching: The Example of Conflict 
 Behavior,” dalam Colquitt, LePine dan Wesson (2019); Whetten dan Cameron (2016). 
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untuk mengemukakannya secara terbuka, maka semakin 
sedikit kemungkinan terjadinya benih-benih perpecahan 
yang ekstrem seperti revolusi yang sering terjadi dalam 
organisasi yang bersifat kediktatoran. 

 Melakukan modifikasi pada struktur kekuasaan atau sis-
tem pemberian imbalan.
Sebagaimana dibahas pada Bab 7, hukuman dan pemberi-
an hadiah dapat meningkatkan motivasi apabila dianggap
memadai. Akan tetapi sebaliknya, apabila dianggap tidak
adil maka akan menimbulkan konflik. Dengan mengubah
sistem semacam itu maka pihak-pihak yang selama ini di-
untungkan akan enggan untuk melakukan perubahan (re-
sistant to change) karena mereka takut kehilangan kekua-
saan atau penghargaan yang selama ini mereka nikmati,
dan mereka ini yang mungkin akan merasakan ketidak-
puasan, dan ketidakpuasan adalah salah satu kondisi yang
dapat mengarah pada perubahan. Carlisle (1982) meng-
gambarkan urut-urutan kejadian tersebut dengan model
sebagai berikut:

ketidakpuasan    konflik    perubahan    adaptasi 

 Dengan melakukan intervensi eskalatif (escalative inter-
ventions).
Dengan cara ini pemimpin secara sengaja meningkatkan
kondisi konflik yang tengah terjadi dengan maksud untuk
menyelesaikannya dan mendapatkan beberapa tujuan lain
yang berkaitan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa
meningkatkan atau mempertajam konflik yang timbul da-
pat memunculkan persoalan yang sebenarnya di samping
ide-ide kreatif dan inovatif sehingga sebab utama terjadi-
nya perpecahan atau ketidakcocokan akan dapat diketahui
yang pada akhirnya dapat diketahui dan diimplementasi-
kan solusi yang efektif dan integral. Upaya meningkatkan 

kondisi konflik ini antara lain dapat dilakukan dengan 

beberapa cara sebagai berikut:
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 Dengan memperburuk sebab-sebab timbulnya konflik 
seperti menutup saluran komunikasi, mempertajam per-
bedaan tujuan, atau mempertajam hambatan-hambatan 
untuk memunculkan konflik sehingga masing-masing 
pihak dapat menunjukkan konflik yang terjadi, misal-
nya mereka diperbolehkan berhubungan langsung atau 
masing-masing diperbolehkan menunjukkan perasaan 
negatif mereka terhadap pihak lainnya. 

 Mempertajam masalah yang dipersoalkan sehingga me-
narik perhatian pihak-pihak yang bertikai untuk tam-
bah bermusuhan. Akan tetapi perlu diingat bahwa hal 
ini bukan untuk mengadu domba tetapi untuk menyele-
saikan konflik, sehingga harus tetap dalam kendali pe-
mimpin yang bersangkutan. 

 Menambah jumlah pihak yang bertikai sehingga dapat 
memperkeruh suasana atau menambah lingkup yang di-
persoalkan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hal 
ini bukan untuk mengadu domba tetapi untuk menyele-
saikan konflik, sehingga juga harus tetap dalam kendali 
pemimpin yang bersangkutan. 

 Mendorong dilakukannya tindakan-tindakan yang da-
pat meningkatkan konflik seperti satu pihak diminta 
untuk membuktikan kepada pihak lainnya bahwa pihak-
nyalah yang benar atau agar pihak lain kehilangan mu-
ka. Cara ini cocok apabila pemimpin mengetahui bah-
wa penyebab konflik adalah faktor individu, sehingga 
individu yang tidak bisa membuktikan kebenaran argu-
men tidak akan lagi berani menggunakan cara seperti 
ini untuk memulai mendapatkan keuntungan pribadi. 
Sayangnya cara ini sulit dilakukan bagi kita orang 
Indonesia yang ewuh pakewuh meskipun terhadap tin-
dakan orang lain yang jelas-jelas salah. 

 Mendorong dilakukannya debat untuk menunjukkan ke-
tidaksetujuan masing-masing pihak terhadap usulan la-
wan. 
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Kelima cara untuk meningkatkan tensi konflik di atas mem-
beri beberapa manfaat sebagai berikut: 

 Pihak-pihak yang bertikai dapat meningkatkan upaya 
masing-masing untuk mencapai persetujuan yang efek-
tif dan integral. 

 Mempermudah proses perubahan sebagaimana disebut 
dalam model Carlisle (1982) di atas. 

 Menghindari timbulnya perilaku untuk menghindar da-
ri persoalan yang timbul. Perlu diingat bahwa teknik 
menghindar (avoiding) tidak menyelesaikan pokok per-
masalahan yang menimbulkan konflik, sehingga bila 
masalah tersebut diulangi lagi oleh pihak lainnya kare-
na dianggapnya “tidak apa-apa” oleh pihak lain, hal ini 
dapat menimbulkan sakit hati atau gunjingan. Karena 
itu dalam buku-buku teks teknik menghindar tidak disa-
rankan kecuali kondisi sebagaimana disebutkan pada 

Tabel 6.2 terpenuhi. 

 Memperjelas diagnosis persoalan yang menyebabkan 
timbulnya konflik di dalam organisasi. Sebagaimana di-
sebutkan sebelumnya, menurut Tossy, Mero dan Rizzo 
(2000), tiga faktor penyebab timbulnya konflik adalah 
situasi dan kondisi, struktur organisasi dan individu yang 
terlibat. Dengan mengetahui apa yang menjadi penye-
bab timbulnya konflik tersebut maka pemimpin dapat 
memperbaikinya sehingga tidak menimbulkan hal se-
rupa di kemudian hari. 

Meskipun demikian, tidak semua pemimpin dapat melaku-
kan cara-cara seperti ini. Hanya mereka yang terlatih dan 
dapat mengarahkan perpecahan secara konstruktif saja 
yang dapat melakukannya. Apabila dilakukan oleh orang 
yang tidak ahli, ada kemungkinan pemimpin justru diang-
gap sebagai mengadu domba. 
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ASESMEN

Untuk mengetahui gaya apakah yang Anda gunakan dalam me-
nangani konflik, yaitu apakah  pemaksaan, bekerja sama, menghindar, 
berkompromi ataukah mengalah, jawablah pertanyaan-pertanyaan ber-
ikut dengan menuliskan angka 1 bila Anda jarang menggunakannya, 
angka 2 bila Anda kadang-kadang menggunakannya, angka 3 jika se-
ring atau angka 4 jika Anda selalu menggunakannya (dikembangkan 
dari https://www.media-partners.com/upload/file_20180328131649/ 
rwww_response_questionaire.pdf). 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Saya senang mendalami masalah untuk menemukan solusi
yang cocok untuk semua orang.

1 2 3 4 

2. Saya melakukan yang terbaik dalam menegosiasikan kon-
flik dengan pendekatan “memberi dan menerima” (give-
and-take).

1 2 3 4 

3. Saya merasa penting untuk menjaga hubungan tetap baik
dan para kolega tetap bahagia.

1 2 3 4 

4. Penting untuk memperdebatkan kasus saya dengan baik gu-
na meyakinkan lawan bicara tentang manfaat posisi saya.

1 2 3 4 

5. Di masa konflik, saya mengumpulkan banyak fakta sebisa
saya untuk membuat percakapan tetap produktif.

1 2 3 4 

6. Dalam situasi konflik, saya bisa tenang dan biasanya segera
pergi.

1 2 3 4 

7. Saya mendekati konflik dari kedua sisi argumen. Apa ke-
butuhan saya? Apa yang akan berhasil untuk pihak lain-
nya? Apa masalah sebenarnya?

1 2 3 4 

8. Cara yang saya sukai untuk menangani konflik adalah de-
ngan berkompromi dan melewati ketidaknyamanan. 1 2 3 4 

9. Saya sering menikmati konflik karena konflik itu menan-
tang dan memungkinkan bagi saya untuk menggunakan ke-
mampuan saya.

1 2 3 4 

10. Konflik membuat saya jadi stres dan khawatir. 1 2 3 4 

11. Teman dan keluarga adalah segalanya bagi saya, jadi saya
sering menyesuaikan dengan sudut pandang mereka. 1 2 3 4 
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12. Kalau saya melihat adanya solusi yang jelas, saya mem-
pertahankan kasus saya dengan sekuat tenaga. 1 2 3 4 

13. Kalau kondisinya memungkinkan, saya akan menemui
orang-orang di sela-sela perundingan. 1 2 3 4 

14. Menjaga perdamaian adalah prioritas saya. Saya tidak suka
ketegangan. 1 2 3 4 

15. Ketika saya memiliki perasaan buruk tentang seseorang, sa-
ya menyimpannya untuk diri saya sendiri. 1 2 3 4 

Keterangan: 
1 = Jarang 2 = Kadang-kadang 3 = Sering 4 = Selalu 

Interpretasi 
Pilihan jawaban Anda atas 15 pertanyaan di atas semestinya su-

dah dapat menunjukkan apa gaya penanganan konflik Anda. Hal ini di-
sebabkan karena ke-15 pertanyaan tersebut telah dikelompok-kelom-
pokkan sedemikian rupa sehingga seluruh pilihan jawaban Anda meng-
gambarkan kategori yang ada, yaitu apakah  pemaksaan, bekerja sama, 
menghindar, berkompromi ataukah mengalah. Penafsiran selanjutnya 
adalah sebagai berikut: 

 Jika Anda memilih jawaban 3 (Sering) atau 4 (Selalu) un-
tuk tiga pertanyaan pada masing-masing kelompok perta-
nyaan berikut ini, berarti tipe Anda adalah seperti yang
tampak pada kolom kanannya.

No. Pertanyaan Gaya 
1, 5, 7 
2, 8, 13 

Bekerja sama (team up) 
Kompromi 

3, 11, 14 Mengalah (give in) 
4, 9, 12 Memaksa (pressure) 

6, 10, 15 Menghindar (run away) 
 Jika nilai Anda tidak ekstrem salah satu dari salah satu ti-

pe tersebut, cobalah hitung kecenderungan Anda pada ti-
pe apa. Caranya adalah masing-masing pertanyaan terse-
but beri nilai 0,067 untuk setiap jawaban 3 (Sering) atau
4 (Selalu). Kemudian jumlahkan prosentase tersebut ke
dalam lima tipe di atas. Hasil akhirnya adalah a% bekerja
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sama (team up), b% mengalah (give in), c% kompromi, 
d% menghindar (run away) dan e% memaksa (pressure). 
Prosentase yang terbesar dari kelima tipe tersebut me-
nunjukkan kecenderungan tipe Anda. 

 Seperti disarankan oleh K.W. Thomas (dalam Colquitt,
LePine dan Wesson, 2019) serta Whetten dan Cameron
(2016) agar menggunakan cara-cara yang berbeda untuk
situasi konflik yang berbeda, prosentase kecenderungan
tipe penangan konflik pada butir di atas sangat membantu
karena Anda bisa menggunakannya dalam situasi-situasi
apa saja seperti diuraikan dalam Tabel 6.2. Cara lain seba-
gaimana dikemukakan oleh Runde dan Flanagan (2007)
akan diuraikan pada bagian berikut ini sehingga, sesuai de-
ngan judul buku mereka, pemimpin menjadi ahli dalam
mengatasi berbagai macam konflik.

MENJADI AHLI MENGATASI KONFLIK2
 

Orang yang ahli dalam mengatasi konflik, termasuk pemimpin, 
perlu memahami perilaku-perilaku apa saja serta cara-cara seperti apa 
yang bisa membuat konflik yang terjadi akan terus berlanjut atau bah-
kan akan semakin memuncak. Dua hal yang disarankan adalah mence-
gah timbulnya respon-respon yang destruktif dan mendorong dikem-
bangkannya respon-respon yang konstruktif. Uraian mengenai kedua-
nya tampak berikut ini. 

Mencegah Respon-respon yang Destruktif

Masalah terbesar dari konflik adalah karena kebanyakan orang 
meresponnya dengan buruk, sebagian diantaranya bahkan menjadi des-
truktif. Akan tetapi karena pemimpin tidak selamanya yang menjadi pe-
nyebab tetapi konflik diantara anak buahnya yang dibawa kepadanya 
meminta untuk diselesaikan, maka sebagai pihak yang “tidak terlibat” 
sudah semestinya pemimpin tidak meresponnya dengan cara yang ju-
ga negatif, apalagi destruktif. Aher dalam laporan Wiyono (2013) da- 

2Uraian pada bagian ini didasarkan pada Runde dan Flanagan (2007) 
Bab 4 – 5. 
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pat dikatakan merespon secara negatif karena alih-alih menangani 
konflik tersebut, malahan seperti membenarkan tindakan Nur Mahmu-
di dengan mengatakan: “Kalau ingin saling menyalahkan kan kita bisa 
katakan penyebabnya sungai di Jakarta yang sebagian besar menyem-
pit.” 

Apabila dicermati bagaimana orang merespon terhadap konflik, 
sebenarnya ada dua hal yang penting yaitu ada respon-respon tertentu 
terhadap konflik yang dipilih oleh para pihak dan ada beberapa respon 
yang tidak dipilih. Pemimpin, baik sebagai orang yang terlibat apalagi 
jika tidak terlibat, haruslah mengetahui kedua bentuk respon tersebut. 
Pada awalnya sekelompok orang ada yang tanggapan mereka terhadap 
konflik seperti terprogram untuk bereaksi dengan cara-cara yang sede-
mikian rupa yang bisa diprediksi. Sebagai contoh, ketika menghadapi 
situasi yang menimbulkan ketakutan atau kemarahan, adrenalin pun 
akan naik, menyebabkan tubuh menjadi waspada. Orang biasanya ti-
dak memilih agar kelenjar mereka merespons dengan cara ini, tapi lang-
sung saja bertindak: protektif atau mengamuk. Akhirnya mereka akan 
dihadapkan pada konsekuensi atas tindakan mereka merespon. Kondi-
si ini juga terjadi ketika menghadapi konflik. Tahap berikutnya adalah 
ketika otak mulai bertindak, orang seperti dalam kondisi adrenalin 
yang naik: berkelahi atau melarikan diri (fight or flight). Orang tidak 
memilih harus bertindak apa, tetapi langsung saja berbuat. Kalau memi-
lih untuk berkelahi, maka darah akan dipompa lebih banyak ke otot-otot 
di kaki, lengan, dada dan balik lagi ke otak. 

Pemimpin yang ahli dalam mengatasi berbagai macam konflik 
memahami reaksi awal orang-orang yang sedang mengalami konflik. 
Jadi tidak perlu kaget ketika anak buahnya datang padanya dan berkata: 
”Saya tidak tahu mikir apa tadi waktu tangan saya tiba-tiba memukul 
Rudi.” Ini artinya reaksi karena adrenalin meningkat. Dan ini adalah 
respon yang destruktif. Untuk itu pemimpin harus mampu membuat 
diagnosa dan memiliki kesadaran diri (self awareness) yang tinggi (li-
hat uraiannya pada Bab 2) agar bisa mengatasi konflik pribadi sema-
cam ini. Kemudian pemimpin tersebut juga harus pandai mengamati 
pihak lain yang berkonflik sehingga bukti-bukti terjadinya konflik da-
pat ditengarai dengan baik. Selanjutnya pemimpin tersebut harus mam-
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pu dan mau untuk melakukan intervensi, mempengaruhi dan meng-
coach para pihak yang berkonflik. Untuk itu pemahaman pemimpin 
dalam mengenali respon-respon yang tidak efektif dalam penanganan 
konflik ini menjadi penting. Terakhir tugas pemimpin adalah menga-
jari anak buahnya untuk senantiasa memilih respon yang konstruktif 
terhadap konflik yang mereka alami dan menolak respon-respon yang 
negatif, di manapun konflik itu terjadi, terlebih di dalam organisasi 
yang perbedaan antar individunya lebih banyak ketimbang di dalam 
rumah tangga. 

Beberapa perilaku negatif lain yang perlu dikenali oleh pemim- 
pin selain yang disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

 Pokoknya harus menang, apapun caranya (winning at all
costs).
Salah satu tandanya adalah ngèyèlan. Jika ada seseorang
yang tidak mau tahu argumen orang lain, atau pilihannya
hanya hitam – putih seperti: “pakai cara saya atau tidak
sama sekali” maka itu adalah tanda-tanda “pokoknya.”
Untuk menghadapi strategi seperti ini maka ketegasan pe-
mimpin sangat penting dalam lingkungan seperti ini. Hal
ini antara lain karena dasar pemikiran pada strategi “po-
koknya” ini adalah “kalah – menang” yang sering pula
memunculkan perilaku buruk pada pihak yang kalah un-
tuk, misalnya, balas dendam di kemudian hari yang pada
akhirnya bisa merusak hubungan dalam organisasi.

 Mengungkapkan rasa marah.
Ketika terjadi konflik ada pihak yang menggunakan kata-
kata yang kasar, berteriak, menggunakan kata-kata kotor,
mencoba mengintimidasi pihak lain atau menunjukkan
gestur-gestur atau raut muka yang mengancam, maka ha-
silnya dapat diprediksi negatif. Meskipun demikian, hal
ini relatif lebih mudah dilihat, dipahami dan diinterpreta-
sikan. Ini adalah tanda-tanda orang mau melawan, bukan
mau melarikan diri. 

 Merendahkan orang lain.
Ketika ada pihak yang merasa dikritik secara tidak wajar,
diejek atau dikucilkan, pengaruhnya hampir selalu nega-
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tif. Pelecehan juga dapat berbentuk tindakan dan gerakan 
non verbal yang menunjukkan ketidaksenangan, kebosan-
an, ketidaksepakatan, atau konotasi negatif lainnya. 

 Pembalasan.
Bagi seseorang yang sudah pernah dikalahkan, maka mem-
balas kekalahan yang pernah dideritanya adalah hal yang
lumrah, wajar dan adil. Akan tetapi, sebagaimana dise-
butkan sebelumnya, strategi “kalah – menang” memuncul-
kan perilaku buruk untuk balas dendam yang pada akhir-
nya bisa merusak hubungan dalam organisasi. Karena itu
baik strategi “pokoknya” atau “balas dendam” haruslah
tidak boleh terjadi dalam organisasi karena hasilnya pasti
destruktif dan bisa-bisa tidah berujung karena akan diba-
las lagi dengan hal yang sama.

Kebanyakan perilaku pembalasan disebabkan oleh emosi
yang tidak diungkapkan. Ketika seseorang merasa marah,
cemburu atau dipermalukan oleh orang lain, kemungkin-
an besar orang tersebut akan menyembunyikan perasaan-
nya sambil membayangkan apa yang bisa diperbuatnya
untuk menuntut balas, sehingga kemungkinan terjadinya
balas dendam meningkat secara drastis. Kalau saja dia
mengemukakan perasaannya pada orang yang membuat-
nya merasa begitu, maka cerita mengenai balas dendam
akan berakhir karena bisa jadi orang yang mempermalu-
kannya itu barangkali akan meminta maaf dan mengata-
kan “bukan begitu maksudku,” sehingga tidak melahirkan
balas dendam. Inilah salah satu tugas pemimpin bila kon-
flik terjadi pada anak buahnya, yaitu dengan mempertemu-
kan para pihak guna menyelesaikan permasalahan yang
mendasarinya.

 Menghindar.
Selain kata ini merupakan salah satu cara yang dipilih,
menghindar adalah salah satu bentuk perilaku negatif ka-
rena sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Cerita Nur
Mahmudi yang lebih memilih pergi ke Bandung ketim-
bang menghadiri undangan Ahok adalah buruk sekali ba-
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gi organisasi karena Transjakarta jadinya tidak bisa di-
nikmati oleh warga Depok. Bahkan, Aziza (2015) mem-
beritakan Nur Mahmudi juga tidak mengajukan dana hi-
bah seperti kota-kota mitra DKI lainnya yaitu Bogor, Ko-
ta Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Bekasi yang  
semuanya mengusulkan dana hibah. Selain itu, Aher seba-
gai Gubernur Jawa Barat yang dapat dikatakan sebagai pe-
mimpin bagi Walikota Nur Mahmudi juga diberitakan 
Wiyono (2013) bukannya menangani konflik tersebut, ma-
lahan seperti membenarkan tindakan Nur Mahmudi de-
ngan mengatakan: “Kalau ingin saling menyalahkan kan 
kita bisa katakan penyebabnya sungai di Jakarta yang se-
bagian besar menyempit. Tapi saling menyalahkan itu use-
less (tidak berguna).” 

 Mengalah.
Sama seperti menghindar, mengalah juga selain salah sa-
tu strategi juga salah satu bentuk perilaku negatif karena
orang itu menurut saja pada keinginan, gagasan atau su-
dut pandang orang lain meskipun hal itu berbeda dengan
keinginan, gagasan atau sudut pandangnya sendiri. Alas-
an yang sering dikemukakan untuk memilih mengalah
adalah karena tidak mau kehilangan muka, merusak repu- 
tasinya, takut salah, tidak mau kelihatan jelek di mata
orang lain, atau bahkan merasa rendah diri karena gagas-
an atau sudut pandangnya kurang solid atau karena jabat-
an atau kekuasaannya lebih rendah dari orang lain. Akan
tetapi pemimpin yang ahli di bidang konflik menanggapi
sikap mengalah ini dengan hati-hati karena melarang
orang untuk mengalah adalah mustahil, bahkan orang yang
tidak pernah mau mengalah barangkali juga memiliki pe-
rilaku destruktif lainnya: perilaku destruktif “pokoknya”
sebagaimana dibahas sebelumnya. Di sisi lainnya, pe-
mimpin juga harus pintar mengamati orang yang selalu
mengalah. Dia harus mengajari orang-orang seperti ini
untuk belajar berperan aktif ketika menghadapi konflik.
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 Menyembunyikan emosi.
Sebagaimana diuraikan pada butir mengenai pembalasan,
kebanyakan perilaku pembalasan disebabkan oleh emosi
yang tidak diungkapkan. Faktor penyebabnya adalah rasa
khawatir mengenai bagaimana nanti tanggapan orang pa-
da mereka ataupun rasa kurang percaya diri. Akan tetapi
kalau terus-menerus disembunyikan dalam jangka waktu
yang lama biasanya akan bocor juga, misalnya dalam
bentuk keluhan atau gunjingan.

Mendorong Dikembangkannya Respon-respon yang Konstruktif

Pada subbab Mencegah Respon-respon yang Destruktif dijelas-
kan bahwa konflik sebenarnya tidak masalah, akan tetapi yang menja-
di masalah adalah karena kebanyakan orang meresponnya dengan bu-
ruk, bahkan sebagian diantaranya meresponnya secara destruktif. Ka-
rena itu salah satu tugas pemimpin adalah bukan hanya tidak ikut-
ikutan merespon dengan buruk, melainkan juga mendorong anak buah-
nya agar mereka meresponnya secara konstruktif. Caranya adalah bu-
kan hanya menjaga agar berbagai situasi yang berpotensi merusak te-
tap terkendali, melainkan mereka juga menemukan opsi, solusi, dan 
kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat atau tidak 
diketahui. Selain itu, pemimpin juga mengajari anak buahnya untuk me-
nerima konflik bukan sebagai musuh bagi organisasi, melainkan seba-
gai salah satu kesempatan untuk bertumbuh dan sumber energi kreati-
vitas. Kompetensi untuk menangani konflik ini tercapai bila pemimpin
dapat menunjukkan kemampuan yang konsisten untuk berperilaku se-
cara konstruktif ketika menghadapi konflik. Tapi memang tidak mu-
dah sehingga perlu dilatih secara terus-menerus. 

Beberapa respon positif yang perlu didorong dan diajarkan oleh 
pemimpin selain yang disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

 Menjadi penenang dan penyejuk hati ketika terjadi badai
konflik.
Salah satu yang membedakan antara pemimpin dengan pe-
jabat adalah bahwa pemimpin tetap menjadi pemimpin bu-
kan karena jabatan atau kedudukan yang mereka miliki,
melainkan karena apa yang mereka lakukan dan/atau ba-
gaimana mereka melakukannya. Mahatma Gandhi adalah
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salah satu pemimpin dunia yang mampu menenangkan 
rakyat India ketika hendak memberontak ke pemerintah 
kolonial Inggris dengan mengatakan jangan melawan ka-
rena pemerintah Inggris sedang mencari alasan untuk me-
nangkap rakyat India, dan kalau memberontak mereka
mendapatkan alasan untuk itu. Juga Martin Luther King 
Jr. yang tidak mau menggunakan kekerasan menghadapi 
ketidakadilan dan diskriminasi terhadap orang-orang Af-
ro Amerika. Terlepas dari cara bicaranya yang dinilai ka-
sar, di Indonesia ada Habib Rizieq Shihab yang dalam 
demonstrasi 4 November 2016 yang dikenal dengan Aksi 
411 dikemukakan oleh Hassan (2019) memerintahkan ke-
pada para demonstran untuk tetap duduk dan tidak mela-
wan meski ditembaki gas air mata. Dan orang-orang pun 
menurut. 
Para pemimpin ini tetap tenang dalam menghadapi kon-
flik yang barangkali untuk sebagian besar dari kita skala-
nya dianggap terlalu besar. Itulah sebabnya Hassan 
(2019) menilai Habib Rizieq Shihab sebagai salah seo-
rang yang paling berpengaruh di Indonesia. Hal ini dise-
babkan karena tidak semua orang dapat tampil tidak emo-
sional, tenang, dan menguasai diri dalam kondisi yang 
bergejolak. Apalagi mengajak atau mempengaruhi orang 
banyak untuk juga tidak emosional, tenang, dan dapat 
menguasai diri. Untuk belajar agar bisa tampil tenang dan 
mampu menguasai diri, beberapa hal berikut ini dapat di-
terapkan: 

 Buat daftar penyulut kemarahan Anda. 
Banyak orang yang mempunyai kelemahan dengan be-
berapa hal yang, apabila faktor itu muncul, dapat mem-
buatnya menjadi emosional, marah atau meledak. Tulis 
saja semuanya, sebanyak-banyaknya, lalu kelompok-
kelompokkan hal-hal yang ada di dalam daftar itu da-
lam beberapa kategori. Apakah orang-orang tertentu 

masuk dalam daftar itu lebih dari sekali? Apakah ka-
rakter orang tertentu masuk dalam daftar lebih dari se-
kali? Ataukah kejadian tertentu masuk dalam daftar 
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itu? Ataukah tempat tertentu atau bahkan waktu-wak-
tu tertentu? Setelah mengetahui apa saja yang masuk 
dalam daftar tersebut, tanyakan pada diri Anda sendiri 

mengapa Anda meresponnya dengan cara yang tidak 
baik? Juga pikirkan alternatif tindakan apa yang seba-
iknya Anda lakukan kalau menghadapi situasi-situasi 
yang ada dalam daftar tersebut. Dengan mengetahui 
faktor-faktor ini dan alternatif tindakan yang dapat di-
lakukan, Anda bukan hanya akan terlihat lebih tenang, 
tetapi Anda juga akan merasa lebih tenang. 

 Hitung satu sampai sepuluh. 
Dalam keadaan panik, marah atau emosi, menghitung 
satu, dua, tiga dan seterusnya sampai sepuluh dapat me-
ngurangi ketegangan yang Anda rasakan karena dapat 
menurunkan adrenalin dan hormon-hormon lain yang 
ada dalam tubuh ketika dalam posisi siaga. Cara lain 
yang dimaksudkan untuk hal yang sama adalah dengan 
buang air kecil atau minum kopi. 

 Fokus pada faktanya saja. 
Ketika Anda merasa cemas atau stres, maka dengan fo-
kus pada permasalahan yang ada Anda akan dapat me-
ngenali apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. 
Pada Bab 4 tentang stres, Anda perlu mengenai tiga hal: 
(1) apa yang menyebabkan terjadinya stres? Apakah 
orang, tempat, hal-hal tertentu atau kombinasi ketiga-
nya? (2) apa yang paling Anda sukai untuk menghilang- 
kan stres? Apakah pesta, melihat pemandangan, atau 
makan? (3) buat hal-hal tersebut menjadi tidak penting 
baik dengan mencari substitusi atau dengan bersyukur 
atau menggunakan filosofi Jawa: “untung cuma ....” 

 Jangan buru-buru mengambil keputusan, tapi pahami 
dulu, barulah buat keputusan. 
Sikap terburu-buru dalam mengambil keputusan bukan 
hanya dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas 
rendah tetapi juga dapat menjadi tanda adanya kecemas-
an atau stres yang disebabkan oleh konflik. Beberapa 
alternatif yang lebih efektif antara lain adalah mengeks-
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plorasi situasi yang terjadi, mempertimbangkan opsi-
opsi yang ada, mendengarkan orang lain, meminta kla-
rifikasi atau memperdebatkan terlebih dahulu. 

 Menganjurkan untuk bersikap sopan-santun, jujur dan
menjaga keamanan.
Menjaga sopan-santun dalam kondisi konflik akan me-
ngurangi potensi kekacauan yang lebih besar; jujur men-
ceritakan kondisi yang sebenarnya juga penting agar ber-
bagai teknik dalam penyelesaian konflik dapat lebih mu-
dah diterapkan karena tidak ada perlakuan yang menjadi ti-
dak adil. Sementara itu menjaga keamanan bisa dalam ba-
nyak bentuk: rasa aman dari ancaman atau bahkan yang
membahayakan fisik. Juga keamanan untuk berdiskusi
mengenai berbagai hal termasuk dalam hal atau informasi
yang sulit. Kalau orang merasa aman, maka ia bisa berkata
atau berdiskusi mengenai apa saja.

 Mengajari dan meng-coach (coaching) respon-respon 

yang efektif.
Selain menjadi penengah konflik, pemimpin yang ahli di
bidang konflik juga mengajari dan meng-coach anak bu-
ahnya agar memiliki kompetensi yang diperlukan untuk
menangani konflik sebagai salah satu bentuk pengem-
bangan bagi anak buahnya. Menjadi teladan dalam mem-
praktikkan respon-respon yang konstruktif adalah salah
satu tindakan pemimpin yang akan memberi dampak yang
sangat signifikan.

 Memberi kesempatan kepada anak buah untuk belajar.
Selain belajar dalam bentuk coaching sebagaimana dise-
butkan sebelumnya, memberi kesempatan kepada anak
buah untuk mengikuti pelatihan adalah juga sangat pen-
ting bagi perkembangan mereka. Pelatihan ini dapat da-
lam bentuk mengunjungi tempat pelatihan maupun pela-
tihan di tempat kerja (on the job training).
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KESIMPULAN
Konflik adalah fenomena umum dalam setiap organisasi, dan 

ternyata dewasa ini juga melanda unit-unit pemerintah. Sayangnya pa-
ra pimpinan di unit-unit pemerintah tersebut tidak semuanya memiliki 
kompetensi untuk mengatasi konflik, sehingga ada yang berdampak 
buruk bagi masyarakat yang dipimpin oleh mereka seperti dalam kon-
flik antara  Walikota Depok Nur Mahmudi  dengan Gubernur DKI Ahok 
yang berdampak pada tidak diperbolehkannya bus Transjakarta bero-
perasi sampai ke Depok dan berkurangnya anggaran Kota Depok ka-
rena Walikota Nur Mahmudi tidak mau mengambil hibah yang dise-
diakan oleh DKI untuk wilayah penyangga ibu kota. Dalam konflik 
tersebut Gubernur Jawa Barat Aher tidak berperan aktif menyelesai-
kan konflik tersebut, sehingga masalah dana hibah tetap tidak tereali-
sasikan, sedangkan untuk transportasi dapat diatasi karena masuknya 
bus Transjabodetabek yang dikelola PPD ke Depok yang sama-sama 
tidak menjadi masalah baik bagi Kota Depok maupun DKI. Dengan 
kedua pihak tidak lagi memerintah, sepertinya masalah Depok dengan 
DKI tidak lagi meruncing, akan tetapi permasalahan banjir di DKI ma-
sih belum terselesaikan. 

Karena tidak jarang yang mengalami konflik bukan pemimpin 
itu sendiri melainkan anak buahnya, maka pemimpin tetap perlu untuk 
meningkatkan kompetensi penyelesaian konflik tanpa harus berharap 
pada pihak ketiga seperti yang dilakukan oleh Kementerian Dalam 
Negeri ketika memfasilitasi penyelesaian konflik antara Pemerintah 
Kota Tangerang dengan Kementerian Kumham. Pada bab ini diuraikan 
tentang apa yang dimaksud dengan konflik dan tahap-tahapnya serta 
bagaimana cara mengatasinya, yang dalam bab ini diuraikan mengenai 
lima cara sebagai berikut: 

 Dengan melakukan negosiasi.
 Dengan melakukan konfrontasi di antara pihak-pihak yang

terlibat. Konfrontasi dalam hal ini bukanlah peperangan
atau berkelahi, melainkan dengan melakukan interaksi dan
membahas perbedaan-perbedaan yang terjadi secara lebih
terbuka, sehingga kesalahpahaman yang terjadi dapat dise-
lesaikan.
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 Dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Akan tetapi cara
ini tidak disarankan karena pada bagian lain dalam bab ini
juga dijelaskan mengenai bagaimana sikap pemimpin yang
seharusnya bila yang mengalami konflik bukanlah dirinya
melainkan anak buahnya.

 Dengan menetapkan atau menciptakan tujuan bersama
(superordinate goals) yaitu target atau sasaran yang sama-
sama menjadi tujuan bersama pihak-pihak yang bertikai
atau tujuan organisasi secara keseluruhan.

 Dengan memfokuskan pada dua dimensi, yaitu kerja sama
dan dominasi. Seperti juga dengan jasa pihak ketiga yang
tidak disarankan, memfokuskan pada dominasi pada bab
ini juga tidak disarankan karena berdampak buruk seperti
balas dendam. Karena itu disarankan untuk menggunakan
cara-cara yang termasuk dalam kategori kerja sama. Karena
banyak penulis tentang cara-cara menyelesaikan konflik,
nama-nama yang diberikan pun berbeda-beda seperti be-
kerja sama (collaborating atau team up) atau pemecahan 

masalah (problem solving) serta berkompromi atau inte-
grasi.

Meskipun banyak cara yang bisa dilakukan, karena situasi dan kon-
disi yang dihadapi tidak selalu sama, maka pada bab ini juga ditabula-
sikan teknik apa yang paling sesuai untuk situasi yang dihadapi. Selain 
itu, pada bab ini juga diharapkan agar pemimpin mampu mencegah res-
pon-respon yang destruktif dan mendorong respon-respon yang kon-
struktif. Dengan cara itu maka pemimpin juga akan menjadi ahli dalam 
mengatasi konflik. 
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Sumber: https://pelantar.id/pelantar/tanda-tanda-lingkungan-kerja-yang-tak-sehat/ 

Sumber: http://poskosiagabencana.blogspot.com/2013/04/konflik-sosial.html

Sumber: https://rinaindriyuli.wordpress.com/2011/12/29/karakteristik-dan 
  perbedaan-individu/nozl4d51b4ea98a49/#main 
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dan Pengikut  

 

PENGERTIAN

Dalam hal motivasi, terdapat dua pemikiran mengenai siapakah 
yang dapat memotivasi seseorang. Pemikiran pertama, orang yang da-
pat memotivasi seseorang hanyalah dirinya sendiri. Dengan demikian 
pemimpin pun tidak dapat memotivasi anak buahnya. Paling-paling 
yang dapat dilakukan oleh pemimpin adalah menginspirasi mereka se-
hingga tergerak untuk bersama-sama mencapai tujuan, atau setuju bah-
wa tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan bersama. Kalau pemikir-
an ini yang diyakini oleh Anda sebagai pemimpin, model yang dikem-
bangkan oleh James M. Kouzes dan Barry Z. Posner yang disebut The 
Five Practices of Exemplary Leadership® mengajarkan itu, yaitu salah 
satunya adalah menginspirasi para pengikutnya (lihat Tabel 1.5 hal. 
19 dan Tabel 1.8 hal. 27 pada Bab 1). Bagaimana cara Anda mengin-
spirasi para pengikut sebagian dapat dilakukan dengan menggunakan 
hal-hal yang dibahas pada bab ini, sedangkan sebagian lain dapat An-
da lakukan berdasarkan berbagai materi pada bab-bab lainnya. 

Pemikiran kedua, dan ini yang banyak diyakini oleh masyara-
kat, adalah bahwa seseorang dapat memotivasi siapa pun. Karena itu-
lah muncul istilah motivator, yaitu orang yang menjadikan motivasi 
sebagai profesinya. Pemikiran ini yang mendasari penulisan Bab 6 ini, 
yaitu Anda sebagai pemimpin bukan hanya harus bisa memotivasi diri 
sendiri dalam pencapaian tujuan, melainkan harus pula memotivasi 
anak buah Anda agar mereka mau bersama Anda mencapai tujuan yang 
hendak dicapai. Salah satunya adalah dengan menjadikan tujuan yang 
hendak dicapai tersebut sebagai tujuan bersama (common goals).  

7
MEMOTIVASI DIRI 

DAN PENGIKUT 
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Mengenai pengertian motivasi itu sendiri banyak penulis yang 
memberikan definisinya. Beberapa diantaranya tampak berikut ini. 

Motivasi adalah seperangkat proses yang mendorong, 
mengarahkan dan menjaga perilaku manusia ke arah pen-
capaian beberapa tujuan (Greenberg dan Baron, 2008). 

Motivasi adalah proses-proses yang menimbulkan inten-
sitas dan petunjuk arah bagi seseorang serta persistensi 
agar orang tersebut tetap berupaya mencapai suatu tujuan 
(Robbins dan Judge, 2017). 

Motivasi adalah sebuah proses yang diawali dengan defi-
siensi, ketidakcukupan atau kebutuhan fisiologis ataupun 
psikologis yang menyebabkan aktifnya perilaku atau do-
rongan yang mengarah pada tercapainya tujuan atau in-
sentif (Luthan, 2011). 

Motivasi adalah daya atau kekuatan psikologis yang ada 
dalam diri seseorang yang menentukan arah bagi perilaku 
orang tersebut di dalam organisasi, menentukan tingkat-
an upaya orang yang bersangkutan, serta tingkat ketahan-
an yang bersangkutan dalam menghadapi tantangan (R. 
Kanfer, dalam George dan Jones, 2012). 

Motivasi adalah daya atau kekuatan yang ada dalam diri 
seseorang yang mempengaruhi arah, intensitas dan per-
sistensi atau ketahanan perilaku suka rela dari orang ter-
sebut (McShane dan Von Glinow, 2018). 

Motivasi adalah daya atau kekuatan yang ada dalam diri 
seseorang yang menyebabkan tingkatan, arah serta inten-
sitas dan persistensi atau ketahanan upaya yang dilaku-
kan oleh orang tersebut di tempat kerja (Uhl-Bien, Scher-
merhorn, Jr. dan Osborn, 2014). 

Motivasi menggambarkan daya atau kekuatan yang ada 
dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut 
berperilaku sedemikian rupa dalam rangka pencapaian 
tujuan (Hellriegel dan Slocum, 2011). 
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Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan menjadi dua kate-
gori, yaitu pertama motivasi sebagai suatu atau serangkaian proses, 
dan kedua motivasi sebagai suatu daya atau kekuatan. Karena itu 
motivasi dapat didefinisikan menjadi sebagai berikut: 

Motivasi adalah segala sesuatu yang menyebabkan sese-
orang untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sua-
tu hal tertentu (dorongan) secara konsisten, dan menga-
rahkan perilakunya ke arah pencapaian suatu tujuan ter-
tentu.  
Definisi ini mencakup beberapa elemen yang perlu dijelaskan 

lebih rinci. Pertama, segala sesuatu yang bisa membuat seseorang 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan itu 
bisa berupa apa saja, baik yang berbentuk fisik maupun metafisik. Ini 
berarti bahwa Anda sebagai pemimpin juga bisa menjadi “sesuatu” 
tersebut bagi anak buah Anda. 

Banyak sekali orang yang termotivasi oleh orang tua mereka, 
terutama ibu, sehingga konsisten melakukan suatu pekerjaan tertentu 
demi atau karena orang tua mereka. Demikian pula sebaliknya, jika 
orang tua mereka melarang untuk melakukan sesuatu maka orang ter-
sebut tidak melakukannya, setidak-tidaknya jika berada di hadapan 
orang tua mereka, meskipun sebenarnya diri mereka senang untuk me-
lakukannya. Akan tetapi segala sesuatu tersebut bisa juga yang tidak 
terlihat secara kasat mata. Hal terbaik yang bisa dicapai oleh seseorang 
jika menggunakan sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata adalah 
apabila sesuatu itu adalah Tuhan. Salah satu pemimpin yang termoti-
vasi oleh Tuhan adalah ‘Umar ibn al Khaththab yang oleh Michael H. 
Hart (1992) diurutkan pada nomor 52 dari 100 orang yang paling ber-
pengaruh dalam sejarah. 

Sejarah menunjukkan bahwa seorang yang bertemperamen ke-
ras seperti ‘Umar ibn al Khaththab bisa berubah sangat drastis se-
hingga ketika beliau diangkat sebagai Khalifah, bukan kekerasan yang 
beliau tunjukkan, tetapi kearifan: “Orang yang paling kuat di antara 
kalian adalah yang paling lemah di hadapanku, tetapi orang yang pa-
ling lemah di antara kalian adalah yang paling kuat di hadapanku.” 
Begitu salah satu pernyataan yang dikemukakannya. Dan sejarah juga 
menunjukkan bagaimana seorang ‘Umar ibn al Khaththab sebagai Kha-
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lifah ketika mengetahui ada rakyatnya yang tidak bisa makan, beliau 
memanggul sendiri bahan makanan untuk rakyatnya itu dan tidak mau 
pembantunya yang melakukannya sambil bertanya: “apakah dosaku
(karena tidak mengetahui ada rakyatku yang kelaparan ini) engkau ju-
ga yang akan menanggungnya?” Dan tepatlah beliau sebagai contoh 
pemimpin yang melayani (servant leader) jauh sebelum teori servant 
leadership dikembangkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970-
an. Sementara itu di jaman modern, salah seorang yang termotivasi oleh 
Tuhan adalah Bunda Theresa. 

Apabila kita bisa menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang memo-
tivasi kita, semua sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu diragukan, 
dikhawatirkan ataupun ditakutkan karena Tuhan Maha Sempurna, Dia 
Maha Segalanya. Akan tetapi menjadikan Tuhan sebagai causa prima 
tentulah tidak mudah. Karena itu para teorisi mengenai motivasi meng-
ajarkan mengenai berbagai konten apa saja yang memotivasi seseo-
rang untuk melakukan1 atau tidak melakukan sesuatu. Beberapa kon-
ten tersebut dibahas pada bab ini, dan yang paling terkenal dari semua 
itu adalah adanya kebutuhan. Orang yang memiliki kebutuhan tertentu 
dapat melakukan apa saja, sekalipun ketika kebutuhan tersebut tidak 
ada atau dia tidak senang untuk melakukannya. 

Kedua, segala sesuatu yang disebut dorongan tersebut menye-
babkan seseorang secara konsisten melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu. Konsistensi ini penting karena menujukkan sekuat atau seke-
ras apa upaya seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai con-
toh, seseorang yang merasa lapar bisa jadi terdorong untuk makan te-
tapi bisa juga tidak. Jika orang tersebut berupaya mencari makanan 
atau bila tidak ada makanan di rumahnya orang tersebut setelah me-
mastikan dirinya cukup mempunyai uang kemudian pergi ke tempat 
makan (rumah makan ataupun warung), kita bisa mengatakan bahwa 
orang tersebut konsisten menjaga perilakunya untuk menghilangkan 
rasa lapar. Akan tetapi cerita yang lain bisa saja terjadi. Jika orang ter-
sebut merasa laparnya pada pagi hari dan peristiwanya bukan pada 
bulan puasa, bisa jadi yang bersangkutan meniatkan diri untuk puasa 

1Suatu hal yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan mela-
wan hukum dalam bidang kriminologi atau oleh pihak penegak hukum dina-
makan motif. 
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sunah. Karena berpuasa, maka orang tersebut konsisten menjaga diri-
nya untuk tidak makan meskipun lapar sampai waktu berbuka tiba. 
Dengan demikian rasa lapar bisa mendorong seseorang untuk makan, 
yang berarti menghilangkan rasa lapar tersebut, tetapi bisa pula mendo-
rong orang tersebut untuk berpuasa. Konsistensi ini sangat penting ka-
rena menunjukkan kualitas upaya orang tersebut dalam mencapai tu-
juan. Rasa lapar sebagaimana contoh di atas merupakan faktor yang 
menjadi motivasi orang tersebut karena mendorongnya untuk secara 
konsisten menghilangkannya (dengan makan). Meskipun demikian, ra-
sa lapar tidak menjadi motivator bagi orang yang berpuasa karena ti-
dak mendorongnya untuk makan melainkan menjadi motivasi baginya 
untuk berpuasa atau mendorongnya untuk beribadah. 

Faktor yang ketiga adalah bahwa segala sesuatu yang disebut 
dorongan tersebut mengarahkan seseorang. Lapar dalam contoh di atas 
mengarahkan orang tersebut untuk makan atau berpuasa. Faktor yang 
lain adalah keinginan untuk merdeka menjadi dorongan yang secara 
konsisten mengarahkan para pendiri bangsa Indonesia untuk dengan 
gigih memperjuangkannya, meskipun sebagian diantara mereka harus 
dipenjara atau dibuang ke daerah lain oleh pemerintahan Hindia Be-
landa atau bahkan sampai gugur. Rintangan yang berat tidak menjadi 
penghalang bagi mereka untuk berupaya dengan sungguh-sungguh
mencapainya. Kemerdekaan Indonesia dengan demikian juga merupa-
kan faktor yang menjadi motivasi para pendiri bangsa karena perilaku 
mereka konsisten dan terarah untuk mencapainya. Tuhan, lapar, kei-
nginan untuk merdeka, orang tua, bersahabat dengan sesama anggota 
organisasi (afiliasi), mendapatkan promosi (kekuasaan) dan sebagai-
nya adalah berbagai jenis motivator bagi seseorang sepanjang hal ter-
sebut menjadi faktor yang mengarahkannya secara konsisten untuk 
meraih tujuan yang hendak dicapai. 

Keempat, selain kedua hal di atas (konsistensi dan mengarah-
kan), segala sesuatu yang disebut dorongan tersebut harus menunjuk-
kan adanya pilihan untuk mencapai tujuan mereka dan bukan pemak-
saan. Dalam contoh orang yang lapar di atas, ia harus mempunyai pi-
lihan dan dapat memutuskan apakah akan makan atau berpuasa. Bagi 
orang yang tidak mempunyai uang dan/atau makanan maka tidak ada 
pilihan alternatif kecuali tidak (bisa) makan, dan lapar pada bulan Ra-
madhan bagi orang Islam juga tidak memberinya pilihan atau alter-
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natif karena puasa pada bulan Ramadhan merupakan kewajiban yang 
memaksa karena ada konsekuensi lain kalau orang tidak berpuasa pa-
da bulan Ramadhan. Dengan demikian, agar sesuatu bisa menjadi mo-
tivator maka orang tersebut harus punya pilihan alternatif, mengarah-
kan tindakan ke arah pencapaian tujuan dan konsisten melakukannya 
hingga tujuannya itu tercapai. 

Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam organisasi, moti-
vasi mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat memban-
tu pencapaian tujuan. Sebagaimana dikemukakan oleh pemeran tokoh 
Bang Napi di salah satu televisi, kejahatan hanya akan terjadi jika ke-
dua unsurnya terpenuhi, yang salah satunya adalah kemauan atau moti-
vasi. Selain itu, apa yang memotivasi seseorang belum tentu memoti-
vasi orang lain meskipun bukan berarti harus ada satu motif untuk satu 
orang. Untuk itu, pemahaman akan berbagai hal yang dapat memoti-
vasi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli menjadi penting agar 
pemimpin dapat menerapkannya dalam lingkup organisasinya. 

Bagian-bagian berikut ini membahas mengenai hal-hal yang da-
pat memotivasi anak buah dengan mendasarkan pada teori-teori moti-
vasi. Sebagaimana diuraikan dalam buku-buku teks manajemen atau 
perilaku organisasi, teori-teori tentang motivasi biasanya dikelompok-
kan menjadi empat kategori dalam dua bagian sebagaimana tampak 
pada Tabel 7.1, yaitu: 

 Model tradisional (early theories) vs. model kontemporer
(contemporary theories).

 Teori-teori motivasi mengenai isi (content theories) vs.
teori-teori motivasi mengenai proses (process theories).
Dengan pengelompokan ini maka pembahasan mengenai teori

motivasi sering dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu apakah se-
mua teori mengenai motivasi dikelompokkan ke dalam model tradisio-
nal ataukah ke dalam model kontemporer, atau dengan mengelompok-
kan semua teori motivasi yang fokusnya pada berbagai faktor yang me-
motivasikan perilaku seseorang (content  theories) ataukah teori-teori 
yang menekankan mengenai bagaimana perilaku diberdayakan, diarah-
kan, dijaga dan dihentikan oleh faktor-faktor di luar diri orang tersebut 
(process theories). Berbagai teori motivasi yang populer berdasarkan 
kategorisasi tersebut tampak pada Tabel 7.1. 
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Tabel 7.1. 
Kategorisasi 

Beberapa Teori 
Motivasi yang 

Populer 

Sumber: Robbins dan Judge (2017); Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014); Gibson et al. (2012). 
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Pada bagian-bagian berikut ini uraian lebih didasarkan pada pe-
ngelompokan berdasarkan apa saja yang memotivasi seseorang dalam 
konteks organisasi (content). Dengan model ini maka pemimpin seba-
gai orang yang berada di barisan paling depan, yang diharapkan oleh 
para pengikut untuk mengarahkan mereka, dapat memotivasi diri sen-
diri (self motivated) dan memotivasi para pengikutnya dengan meng-
gunakan cara-cara yang paling sesuai dengan dirinya sendiri, situasi 
yang dihadapinya dan yang paling sesuai dengan diri anak buahnya. 
Model-model tersebut adalah sebagai berikut: 

 Memotivasi dengan atau termotivasi oleh kebutuhan.
 Memotivasi dengan menyesuaikan individu dan pekerja-

annya.
 Memotivasi dengan menetapkan tujuan, atau termotivasi

oleh adanya tujuan yang hendak dicapai.
 Memotivasi dengan menetapkan atau termotivasi oleh

adanya harapan.
 Memotivasi dengan atau termotivasi oleh sikap yang adil.
 Memotivasi dengan atau termotivasi oleh hadiah (peng-

hargaan) dan hukuman.
 Memotivasi dengan atau termotivasi oleh rancangan pe-

kerjaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menimbul-
kan motivasi bagi yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

Uraian mengenai ketujuh cara tersebut masing-masing tampak
pada bagian berikut ini. 

MENGGUNAKAN KEBUTUHAN UNTUK MEMOTIVASI
Meskipun hampir semua teori kebutuhan masuk dalam kategori 

model tradisional (early theories), hal ini bukan berarti bahwa teori-
teori ini tidak lagi dianut atau orang sudah tidak lagi termotivasi oleh 
kebutuhan. Sebagai contoh, beberapa Kementerian/Lembaga yang su-
dah menerapkan metode remunerasi menggunakan Teori Upah Buruh 
yang dikembangkan oleh Frederick Taylor, yaitu yang bekerja lebih la- 
ma dan menghasilkan lebih banyak akan memperoleh penghasilan yang 
lebih besar. Demikian pula sebaliknya, yang bekerja dan menghasil-
kan lebih sedikit akan memperoleh penghasilan yang lebih sedikit pu-
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la. Hal ini sama dengan yang diperoleh oleh pegawai di beberapa Ke-
menterian/Lembaga yang terlambat hadir atau pulang sebelum jam 
kerja berakhir maka penghasilannya akan dipotong pula. Meskipun de-
mikian, beberapa penulis menyatakan bahwa validitas model tradisio-
nal pada saat ini diragukan sehingga dalam edisi barunya Robbins dan 
Judge (2017) tidak lagi membahasnya sebagai teori motivasi. 

Bahwa tidak semua orang termotivasi oleh uang, hal itu terbukti 
dari penelitian yang dilakukan oleh Profesor Elton Mayo dari Univer-
sitas Harvard yang menyimpulkan bahwa “sistem penggajian memi-
liki efek yang lebih kecil pada output pekerja dibanding dengan tekan-
an kelompok, bisa diterima sebagai anggota kelompok, dan rasa aman” 
(Robbins dan Coulter, 2018). Selain itu, penelitian Mayo juga me-
nyimpulkan suatu fenomena yang disebut Hawthorne effect, yaitu ke-
cenderungan orang untuk berperilaku secara berbeda jika mereka mem-
peroleh perhatian, terlebih jika perhatian itu dari pemimpin. Bukankah 
kita merasa sangat senang bila pimpinan tertinggi kita bisa kita temui 
secara langsung? Apalagi kalau pemimpin tertinggi itu yang menemui 
kita. Hal ini bisa memotivasi anak buah apabila komunikasi pemimpin 
bisa dilakukan secara langsung dengan anak buah. Artinya, seorang pe-
mimpin bisa belajar dari penelitian Mayo ini untuk diterapkan pada 
anak buahnya sehingga mereka termotivasi untuk melakukan hal-hal 
yang dimaui oleh pemimpin tersebut dalam rangka pencapaian tujuan 
yang telah ditetapkan. 

Sementara itu Douglas McGregor mengembangkan Teori X dan 
Teori Y yang juga tidak berkaitan dengan uang tetapi asumsi terhadap 
orang lain. Dia menyarankan agar manajer atau pemimpin menerap-
kan Teori Y karena lebih positif dalam hal memikirkan orang lain. 
Teori X adalah asumsi yang dipegang oleh pemimpin berupa hal-hal 
sebagai berikut (Basalamah, ed., 1995): 

 Pegawai pada dasarnya tidak suka kerja, dan apabila me-
mungkinkan akan berusaha menghindarinya.

 Jika pegawai tidak mau bekerja, mereka harus dipaksa
atau ditakuti dengan hukuman untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
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 Pegawai akan melepas tanggung jawab dengan mencari
jalan yang formal apabila mungkin.

 Kebanyakan pekerja menempatkan keamanan di atas se-
mua yang berkaitan dengan kerja, dan akan meperlihat-
kan sedikit ambisi.

Di sisi yang lain, Teori Y adalah asumsi yang dipegang oleh pe-
mimpin berupa hal-hal sebagai berikut (Basalamah, ed., 1995): 

 Pekerja menganggap pekerjaan adalah biasa sebagaima-
na istirahat dan bermain (alamiah).

 Para pegawai (pekerja) lebih menyukai hal-hal yang me-
nantang serta ingin mencapai hasil-hasil yang berguna.

 Seseorang akan melaksanakan pekerjaannya atas kontrol
diri sendiri apabila telah mempunyai komitmen pada tu-
juan.

 Rata-rata manusia dapat belajar untuk menerima (dan
bahkan mencari) tanggung jawab.

 Pekerja umumnya menerapkan kreativitas terhadap per-
soalan-persoalan organisasional, yaitu kemampuan untuk
membuat keputusan yang baik.

Selain itu McGregor juga mengusulkan ide-ide seperti partisipasi
dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab dan pekerjaan yang me-
nantang serta hubungan kelompok yang baik sebagai pendekatan yang 
akan memaksimalkan motivasi bekerja para pegawai. Tetapi sayang-
nya tidak ada bukti yang dapat mendukung kumpulan asumsi mana yang
valid atau mereka yang berasumsi Teori Y saja yang bisa memotivasi
(Robbins dan Coulter, 2018). Meskipun demikian, Greenberg dan Ba-
ron (2008) berpendapat bahwa para pimpinan perusahaan lebih memi-
liki pandangan yang positif atau cenderung berasumsi Teori Y. 

Meskipun Tabel 7.1 juga menyebutkan adanya beberapa teori 
lain dalam kategori model tradisional yang juga membahas mengenai 
kebutuhan yang bisa memotivasi seseorang, biasanya orang berpendapat
bahwa pembahasan mengenai teori kebutuhan akan dianggap kurang 
jika tidak membahas mengenai teori hierarki kebutuhan (hierarchy of 
needs) yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, 
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manusia mempunyai lima jenis kebutuhan yang harus dipenuhi secara ber-
jenjang dari kebutuhan yang paling rendah ke kebutuhan yang paling 
tinggi, dimana kebutuhan yang paling bawah harus dipenuhi terlebih da-
hulu sebelum kebutuhan yang di atasnya dapat dipenuhi. Kelima kebutuh-
an tersebut adalah sebagai berikut (lihat Gambar 7.1): 

 

 Kebutuhan psikologis.
Merupakan kebutuhan dengan urutan yang paling bawah,
berupa kebutuhan biologis yang paling mendasar seperti san-
dang, pangan, papan, sex serta kebutuhan fisik lain. Bebera-
pa orang mengatakan bahwa kebutuhan psikologis anak-
anak milenial adalah wi-fi, yang kadang-kadang bisa menga-
lahkan kebutuhan akan pangan.

Urutan 
kebutuhan 

tertinggi 

Urutan 
kebutuhan 
terendah 

AKTUALI- 
SASI DIRI 

DIHORMATI 

SOSIAL 

KEAMANAN 

PSIKOLOGIS

Gambar 7.1. 
Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow 
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 Kebutuhan akan keamanan.
Maksudnya adalah kebutuhan akan lingkungan yang aman,
bebas dari tekanan fisik ataupun psikis (emosional).

 Kebutuhan sosial.
Meliputi kebutuhan akan rasa cinta, rasa ingin memiliki, ra-
sa diterima dan persahabatan.

 Kebutuhan untuk dihormati (esteem).
Kebutuhan ini maksudnya keinginan atau kebutuhan seseo-
rang untuk diakui oleh pihak lain atau dianggap ada, rasa
ingin dihargai, hak untuk mengurus diri sendiri serta menca-
pai cita-cita.

 Kebutuhan akan pencapaian sesuatu (aktualisasi diri atau
self actualization).
Maslow menyatakan kebutuhan ini sebagai kebutuhan ter-
tinggi, dan hanya dicapai setelah keempat kebutuhan sebe-
lumnya terpenuhi. Maksud dari kebutuhan ini adalah kei-
nginan untuk melakukan atau menjadi sesuatu yang orang
lain dapat melakukannya atau mengembangkan kemampu-
an seseorang, keinginan untuk menjadi manusia yang sem-
purna, termasuk perkembangan, menambah kemampuan,
dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. 

Sebenarnya dari pengalaman kemerdekaan Indonesia kita sudah
bisa menyimpulkan tidak akuratnya teori Maslow. Mengapa? Karena 
menurut Maslow selain kebutuhan manusia itu ada lima, kebutuhan 
itu berjenjang dan masing-masing jenjang yang lebih rendah harus di-
penuhi terlebih dulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipe-
nuhi. Sebagaimana tampak pada Gambar 7.1, kebutuhan yang paling 
rendah adalah kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan yang paling tinggi 
adalah aktualisasi diri. Bukankah Indonesia merdeka pada saat kebutuh-
an fisiologis masih belum terpenuhi? Kemiskinan masih banyak, bah-
kan banyak yang masih memakai karung goni untuk pakaian mereka. 

Meskipun demikian, bukan berarti teorinya salah. Tidak ada 
yang meragukan akan kebenaran dari kebutuhan yang dikemukakan-
nya. Semua orang butuh makan untuk bisa tetap hidup, dan kita masih 
menyebut manusia normal kalau masih ingin menikah dan mempunyai 
keturunan (kebutuhan biologis); banyak orang yang bahkan harus mem-
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pekerjakan petugas sekuriti atau memelihara anjing untuk menjaga pro-
perti mereka (kebutuhan akan keamanan); orang-orang kaya masih
membuat klub sosialita atau motor gede (moge); kita masih mengha-
rapkan pujian dan dihormati orang lain (esteem needs); atau kita masih 
senang untuk bekerja sekeras yang kita bisa lakukan, sekreatif yang 
bisa kita ciptakan, atau tetap berupaya menjadi pegawai, pemain bola 
atau olahragawan, CEO, aktor/aktris terbaik dan sebagainya (aktualisa-
si diri). Karena itu kritik terhadap Maslow adalah pada apakah kebu-
tuhan itu memang cuma lima dan pada masalah hierarkisnya kebu-
tuhan tersebut. Penelitian-penelitian berikutnya memunculkan teori 
kebutuhan yang lain yang bukan hanya jumlahnya yang berbeda tetapi 
juga tidak mensyaratkan yang mana dulu yang harus dipenuhi. 

Dalam teori dua faktor, Frederick Herzberg pada akhir tahun 1950-
an menyatakan adanya banyak faktor yang bisa menimbulkan kepuasan 
kerja dan ketidakpuasan kerja yang bertolak belakang, bukan karena ke-
beradaan suatu faktor tertentu atau ketidakberadaan faktor-faktor lain-
nya. Faktor-faktor yang menimbulkan kepuasaan kerja disebutnya de-
ngan istilah motivator seperti kesempatan untuk promosi, pencapaian 
sesuatu (achievement), pengakuan, tanggung jawab dan pertumbuhan 
(growth), dan sebagainya. Sebaliknya faktor-faktor yang menimbulkan 
ketidakpuasan kerja disebutnya dengan istilah hygiene, yaitu faktor-fak-
tor yang jika muncul akan mencegah terjadinya ketidakpuasan, seperti 
kualitas pengawasan, gaji, kondisi kerja, hubungan dengan sesama dan 
keamanan kerja, kebijakan perusahaan dan sebagainya selain dari peker-
jaan itu sendiri. Karena faktor-faktor tersebut bisa apa saja dan dikelom-
pokkan menjadi dua, maka teori ini disebut juga dengan istilah motiva-
tor-hygiene theory. 

Sementara itu David McClelland dan kawan-kawan menyatakan 
adanya tiga kebutuhan yang merupakan motif utama dalam bekerja yang 
tidak dimiliki sejak lahir tetapi dipelajari. Ketiga kebutuhan tersebut ada-
lah sebagai berikut: 

 Kebutuhan akan pencapaian (need for achievement).
Kebutuhan ini, yang biasa disingkat nAch, maksudnya ada-
lah keinginan seseorang untuk berdikari (mandiri), untuk
menyelesaikan pekerjaan yang sulit atau rumit, keinginan
untuk mengatasi persoalan, serta keinginan untuk sukses
atau melebihi orang lain. Orang yang tinggi kebutuhan ini
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(high nAch) menurut McClelland kebanyakan termotivasi 
dengan pekerjaan-pekerjaan yang menantang dan sifatnya 
kompetitif, di samping termotivasi karena takut gagal. Arti-
nya, karena mereka takut gagal maka mereka cenderung 
untuk bekerja sebaik mungkin agar tidak malu kalau kega-
galannya diketahui. Meskipun demikian, penelitian lanjut-
an dari McClelland menunjukkan bahwa orang yang tinggi 
kebutuhan untuk mencapai sesuatu ini terbaik pencapaian 
mereka kalau kemungkinan keberhasilannya 50% dan me-
reka tidak suka bertaruh karena tingkat keberhasilannya ti-
dak pasti (Robbins dan Judge, 2017). 

Sebaliknya, bagi mereka yang kebutuhan akan pencapaian 
ini rendah (low nAch), suasana pekerjaan yang menantang 
dan sifatnya kompetitif cenderung membuat jelek pelaksa-
naan pekerjaan mereka. Orang-orang dengan nAch yang 
rendah cenderung lebih senang pada pekerjaan yang stabil, 
aman dan dapat diprediksi dengan baik. 

 Kebutuhan akan kekuasaan (need for power).
Kebutuhan ini, yang biasa disingkat nPow, yaitu keinginan
seseorang untuk memengaruhi, mengatur atau mengendali-
kan perilaku orang lain serta untuk menunjukkan otoritas.
McClelland memberikan catatan bahwa kata “kekuasaan”
tidak berarti menunjukkan perilaku kediktatoran, akan teta-
pi menunjukkan rasa tanggung jawab untuk mengendali-
kan orang lain atau untuk mempengaruhi perilaku bawah-
an. Sama seperti pada kebutuhan akan pencapaian, ukuran
kebutuhan akan kekuasaan juga tinggi (high nPow) dan ren-
dah (low nPow).

 Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation).
Kebutuhan ini, yang biasa disingkat nAff, adalah keinginan
seseorang untuk berhubungan dengan sesama, bersahabat,
berinteraksi sosial atau menghindari konflik. Mereka yang
tinggi akan kebutuhan ini (high nAff) cenderung menyukai
lingkungan kerja yang harmonis dan partisipatif, dimana
kualitas interaksi kelompok lebih dihargai ketimbang krea-
tivitas dan kemampuan mempengaruhi orang lain.
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Uraian mengenai ketiga kebutuhan menurut McClelland dan ka-
wan-kawan tersebut bila dipahami oleh pemimpin dapat dimanfaatkan 
untuk menjalankan fungsi kepemimpinan sebagaimana disebutkan pada 
Bab 1. Sebagai contoh, jika anak buahnya mempunyai kebutuhan akan 
kekuasaan yang tinggi (high nPow), maka pemimpin dapat mengguna-
kannya untuk kepentingan regenerasi, fungsi tut wuri handayani atau 
pendelegasian. Tinggal memintanya untuk bekerja dengan sebaik-baik-
nya agar regenerasi tersebut didasarkan pada kinerja atau meritokrasi, 
bukan karena faktor yang lain seperti kedekatan atau “anak emas.” 

Teori kebutuhan yang lain merupakan jawaban terhadap kritik 
yang dilontarkan pada teori Maslow. Clayton P. Alderfer menawarkan 
teori kebutuhan lainnya yang disebut teori Eksistensi, Hubungan dan 
Pertumbuhan (existence-relatedness-growth [ERG] theory). Berbeda de-
ngan Maslow yang menyatakan kebutuhan itu ada lima dan hierarkis, 
menurut Alderfer kebutuhan itu hanya ada tiga, yaitu kebutuhan akan ek-
sistensi, hubungan dan pertumbuhan, dan ketiganya tidaklah selalu harus 
berurutan serta masing-masing dapat dipenuhi kapan saja. 

Kebutuhan akan eksistensi menurut teori ERG berkaitan dengan 
kebutuhan psikologis dan keamanan menurut teori Maslow; kebutuhan 
akan hubungan menurut teori ERG berkaitan dengan kebutuhan sosial 
menurut Maslow, yaitu kebutuhan akan hubungan sosial yang bermanfa-
at. Sedangkan kebutuhan akan pertumbuhan menurut teori ERG berkait-
an dengan kebutuhan untuk dihormati dan aktualisasi diri menurut teori 
Maslow. Persamaan diantara mereka adalah bahwa Alderfer setuju de-
ngan Maslow bahwa kebutuhan dapat diurutkan atau diperingkat. Selain 
itu Alderfer juga setuju dengan Maslow bahwa kalau kebutuhan yang le-
bih rendah terpenuhi maka akan memotivasi untuk memenuhi kebutuhan 
yang lebih tinggi (George dan Jones, 2012). 

Beberapa orang menyatakan bahwa orang yang termotivasi oleh 
kebutuhan mempunyai “kualitas” yang lebih buruk dibandingkan de-
ngan selain kebutuhan. Lihat misalnya Ibnu Sina (dalam Shihab, 1994) 
yang menyatakan bahwa orang yang beribadah karena ingin mencari 
surga, dan/atau orang yang tidak berbuat kejelekan karena takut akan 
neraka, tidaklah dapat dikatakan orang yang terbaik kualitasnya karena 
berperilaku laksana pedagang yang cari untung atau laksana budak yang 
takut pada majikannya. Terlepas dari kebaikan yang dilakukan tersebut 
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adalah untuk dirinya sendiri, manusia memang sudah sepantasnya untuk 
berbuat baik sebagai bentuk syukur manusia kepada Sang Pencipta. Se-
bagai contoh, di media sosial beredar meme seorang pasien yang meng-
gunakan alat bantu pernafasan dan tulisan sebagai berikut: 

Harga Oksigen di RS Rp 25rb/ltr. Nitrogen Rp 10rb/ltr. 
Dalam sehari manusia menghirup 2.880 ltr Oksigen & 
11.376 ltr Nitrogen. Jika harus dihargai dengan rupiah, 
Oksigen & Nitrogen yang kita hirup, mencapai Rp.185jt/ 
hari/manusia. Kalau dikalikan sebulan Rp.185 x 30hr = Rp 
5,5M/org. Orang yang paling KAYA sekalipun tidak akan 
sanggup melunasi biaya nafas untuk hidupnya, apabila TU-
HAN pakai rumus dagang seperti manusia. Masihkah kita 
ENGGAN BERSYUKUR? Baru nafas saja, kita sudah se-
mestinya  membayar  Rp 5,5M  per bulan, dan itu GRATIS.... 

Meskipun demikian, kebutuhan tetap masih dipakai oleh orang 
hingga saat ini. Contoh beberapa Kementerian/Lembaga yang sudah 
menerapkan metode remunerasi sekalipun masih menggunakan Teori 
Upah Buruh yang dikembangkan oleh Frederick Taylor. Atau apabila 
kita amati perilaku beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
akan teringat dengan teori Maslow. Jika seorang anggota DPR ingin 
menyampaikan pendapat di dalam rapat mereka, maka orang-orang 
yang sudah terkenal tidak lagi menyebut siapa nama dan berapa nomor 
anggota mereka. Akan tetapi anggota DPR yang belum terkenal, me-
reka “seperti harus” menyebut nama dan nomor anggota mereka ter-
lebih dahulu sebelum menyampaikan usulan, pertanyaan atau hal-hal 
lain yang ingin mereka kemukakan. Ini berarti teori Maslow ataupun 
Alderfer tentang eksistensi masih juga berlaku hingga hari ini. 

Karena itu jika Anda adalah seorang Kepala Daerah dan kebu-
tuhan akan Anda gunakan sebagai sarana untuk memotivasi, maka ke-
butuhan primer masyarakat akan kesehatan dan pendidikan gratis sam-
pai sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bisa 
memotivasi rakyat di daerah. Contoh layanan kesehatan yang gratis 
dan bagus dapat ditiru dari Pemerintahan Kabupaten Bantaeng di Pro-
vinsi Gotontalo. Anda bisa mengajak Dinas Kesehatan beserta unit-
unit yang mengelola perencanaan dan keuangan untuk melakukan stu-
di banding karena di sana sudah diaplikasikan dengan baik. Sementara 
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itu untuk pendidikan gratis sampai SLTA sudah cukup banyak peme-
rintah daerah yang menerapkannya sehingga dapat ditiru dari yang 
lebih baik. Bahkan di media sosial beredar kabar Pemerintahan Pro-
vinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan membiayai pendi-
dikan sampai di perguruan tinggi bagi mereka yang mempunyai kartu 
penduduk DKI dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di se-
luruh wilayah Indonesia (Marlina, 2016). Kabupaten Jembrana, Bali 
bahkan membebaskan segala jenis pungutan terkait pendidikan ter-
masuk “pengadaan seragam baru murid,” bukan hanya sumbangan 
pembinaan pendidikan (SPP) yang gratis (Ismadi, 2019). 

Karena adanya kritik terhadap penggunaan kebutuhan sebagai 
motivator, beberapa teori motivasi pun dikembangkan untuk mengeta-
hui mengenai bagaimana perilaku diberdayakan, diarahkan, dijaga dan 
dihentikan oleh faktor-faktor di luar diri orang tersebut (process theo-
ries). Uraian mengenai beberapa teori yang termasuk dalam kategori 
teori proses ini tampak pada bagian Menggunakan Tujuan untuk Me-
motivasi (lihat hal. 186), bagian Menggunakan Harapan untuk Memo-
tivasi (lihat hal. 191), bagian Menggunakan Keadilan atau Persamaan 
untuk Memotivasi (lihat hal. 195) dan bagian Menggunakan Hadiah 
dan Hukuman untuk Memotivasi (lihat hal. 200). 

MENYESUAIKAN ORANG DAN PEKERJAAN UN-
TUK MEMOTIVASI 

John Holland dengan teori personality–job fit-nya menyatakan 
bahwa kepuasan kerja dan kemungkinan meninggalkan pekerjaan ber-
gantung pada seberapa baik atau seberapa besar kesesuaian antara ke-
pribadian orang tersebut dengan pekerjaan. Artinya, kepuasan kerja 
akan semakin tinggi, dan perputaran pegawai akan semakin kecil (orang 
yang minta berhenti bekerja semakin jarang) jika ada kesesuaian anta-
ra kepribadian dengan pekerjaan yang harus dilakukan (Robbins dan 
Coulter, 2018). Enam kepribadian yang dikemukakan oleh John Hol-
land beserta karakteristik masing-masing serta pekerjaan yang paling 
sesuai dengan karakteristik tersebut tampak pada Tabel 7.2. 

Beberapa Kementerian/Lembaga seperti Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) atau Kementerian Keuangan mengembangkan model 
yang serupa dengan nama job-person matched (JPM) dimana masing-
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masing pegawai diases kemudian dibandingkan dengan standar kompe-
tensi jabatan (SKJ) yang dipersyaratkan. Jika secara rata-rata perban-
dingan tersebut kurang dari prosentase tertentu, misalnya di Kementeri-
an Keuangan kurang dari 72%, maka yang bersangkutan tidak lulus da-
lam proses seleksi jabatan atau tidak dapat dipromosikan ke jabatan yang 
ditargetkan. Penelitian oleh penulis terhadap 35 kompetensi di Kemente-
rian Keuangan (kini dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 
Tahun 2017 jumlah kompetensi menjadi 23 kompetensi) menunjukkan 
bahwa semua komponen emotional quotients menurut Goleman, Boyat-
zis dan McKee (2008) seluruhnya ada dalam kompetensi di Kementerian 
Keuangan. Setiap Kementerian/Lembaga yang sudah melakukan refor-
masi birokrasi biasanya terbuka untuk dipelajari oleh Kementerian/Lem-
baga lainnya, sehingga jika Anda ingin menerapkan apa yang sudah di-
lakukan oleh KPK atau Kementerian Keuangan, maka Anda bisa mela-
kukan studi banding ke Kementerian/Lembaga tersebut, atau meminta 
pegawai Kementerian/Lembaga yang sudah melakukan reformasi biro-
krasi tersebut untuk hadir sebagai nara sumber di lembaga atau institusi 
tempat Anda menjadi pemimpinnya. Menteri Keuangan sudah menetap-
kan standar biaya umum bagi nara sumber sehingga tarifnya jauh di ba-
wah tarif profesional jika Anda menggunakan konsultan sehingga lebih 
efisien tanpa kehilangan efektivitasnya. 

MENGGUNAKAN TUJUAN UNTUK MEMOTIVASI 
Sebagaimana tampak pada Tabel 7.1 (lihat hal. 175), teori penentu-

an tujuan (goal setting theory) yang dikembangkan oleh Edwin Locke 
pada akhir tahun 1960-an merupakan salah satu dari teori proses. Teori 
ini menyatakan bahwa kecenderungan alamiah manusia untuk mene- 
tapkan dan mengupayakan tujuan-tujuan hanya akan berguna apabila 
orang tersebut memahami dan menerima tujuan tersebut. Artinya, se-
seorang tidak akan termotivasi apabila ia tidak memiliki, dan tahu ia 
tidak memiliki, keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan ter-
sebut. Selain itu, apabila tujuan-tujuan tersebut jelas dan menantang, 
maka tujuan  tersebut  berfungsi  secara  lebih  efektif  sebagai  motivator 
dalam kinerja individual ataupun kinerja kelompok. Meskipun demiki-
an, penelitian menunjukkan bahwa apabila tujuan tersebut dianggap ti-
dak dapat tercapai, misalnya dianggap terlalu sulit untuk dilaksanakan, 
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maka orang dapat menjadi jenuh dan bahkan apatis untuk melanjutkan-
nya. Karena itu dalam menetapkan tujuan, pemimpin perlu memperhati-
kan tiga hal berikut ini agar tidak menjadi faktor hygene atau yang tidak 
menjadi motivator dalam teori Herzberg, yaitu: 

Tipe Kepribadian Karakteristik 

Kepribadian 

Pekerjaan yang 

Sesuai 

Realistik. Menyukai kegiat-
an fisik yang memerlukan
keahlian, kekuatan dan ko-
ordinasi 

Pemalu, stabil, pa-
tuh, tidak dibuat-
buat (asli), praktis 

Mekanik, petani, pe-
kerja pabrik dengan 
sistem ban berjalan, 
operator mesin dril 

Investigatif. Menyukai ke-
giatan yang harus meng-
gunakan pikiran, pengorga-
nisasian dan pemahaman 
kepada orang lain 

Analitis, tidak di-
buat-buat (asli), 
besar rasa ingin 
tahunya, indepen-
den 

Ahli biologi, ekonom, 
matematikawan, 
wartawan 

Sosial. Menyukai kegiatan 
yang melibatkan memban-
tu serta mengembangkan 
orang lain 

Mudah akrab de-
ngan orang lain, 
bersahabat, koo-
peratif, toleran 

Pekerja sosial, guru, 
konsultan, klinik psi-
kologi 

Konvensional. Menyukai 
kegiatan-kegiatan yang ter- 
tur, berurutan dan tidak am-
bigu 

Praktis, efisien, ti-
dak imajinatif, ti-
dak fleksibel, pa-
tuh 

Akuntan, teller bank, 
manajer perusahaan, 
petugas klerk 

Giat (Enterprising). Me-
nyukai kegiatan verbal 
yang memungkinkan untuk 
mempengaruhi orang lain 
dan berkuasa 

Percaya diri, am-
bisius, enerjik, 
mendominasi 

Pengacara, agen real 
estat, spesialis kehu-
masan, manajer peru-
sahaan kecil 

Artistik. Menyukai kegiat-
an-kegiatan yang ambigu 
dan tidak sistematis yang 
memungkinkan untuk ber-
kreasi 

Imajinatif, emosi-
onal, tidak teratur, 
idealis, tidak prak-
tis 

Pelukis, musisi, penu-
lis, dekorator interior 

Tabel 7.2. 
Kepribadian 

dan Pekerjaan 
yang Sesuai 

Menurut 
Holland 

Sumber: Diolah dari Robbins dan Coulter (2018). 
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 Tujuan harus ditentukan secara spesifik.
 Tujuan tersebut harus yang susah tetapi dapat dicapai.
 Tujuan yang sudah dicapai harus diberi atau disediakan um-

pan balik yang memadai.

Jika ketiga persyaratan tersebut dapat dipenuhi, metode ini sangat
ideal untuk diterapkan bagi Anda yang untuk menduduki jabatan harus 
menyampaikan misi dan visi terlebih dahulu seperti dalam pemilihan 
umum atau rekrutmen terbuka bagi jabatan tertentu yang lebih populer 
disebut lelang jabatan. Metode ini juga ideal untuk diterapkan pada Ke-
menterian/Lembaga karena masing-masing Kementerian/Lembaga me-
miliki visi dan misi. Sebagai contoh, tahun 2015 yang lalu penulis meng-
gunakan metode ini untuk meng-coach para pejabat fungsional di unit 
kerja penulis agar bisa naik pangkat dalam dua tahun, dan menunjukkan 
hasil yang positif karena tercapai, dapat naik pangkat dalam dua tahun. 

Dalam contoh tersebut, tujuan yang hendak dicapai adalah spesi-
fik, yaitu fungsional dapat naik pangkat dalam dua tahun (persyaratan 
pertama). Tujuan ini tidak mudah tetapi dapat dicapai (persyaratan ke-
dua). Hal ini disebabkan karena untuk dapat naik pangkat seorang pe-
jabat fungsional harus dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan 
persyaratan tertentu untuk masing-masing komponen penilaian angka 
kredit, dan ada pejabat fungsional lainnya yang sudah pernah bisa naik 
pangkat dalam dua tahun yang berarti dapat dicpai (persyaratan kedua). 
Setelah target ditetapkan, dibuatlah rencana kerja bagaimana mencapai 
masing-masing kegiatan yang harus dilakukan agar angka kredit terse-
but tiap komponennya terpenuhi. Dengan pemantauan secara berkala dan 
penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, semua komponen da-
pat dipenuhi sesuai target. Bagi pejabat fungsional tersebut, pencapaian 
ini berarti mereka dapat naik pangkat dalam dua tahun, yang tidak se-
mua aparatur sipil negara (ASN)  dapat mencapainya (kecuali kenaikan 
pangkat istimewa) karena kenaikan pangkat secara reguler bagi ASN 
adalah empat tahun sekali. Di samping itu, kenaikan pangkat bagi ASN 
berarti kenaikan penghasilan. Dengan demikian pencapaian target bagi 
fungsional secara otomatis memberikan penghargaan yang mengun-
tungkan (persyaratan ketiga). 

Bagi Kementerian/Lembaga tertentu yang sudah menggunakan 
balanced scorecard (BSC), metode atau cara seperti ini juga dengan 
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mudah dapat diaplikasikan. Bahkan di KPK yang pimpinannya berganti 
setiap empat tahun sekali, mekanismenya sudah dilembagakan sehingga 
siapapun pejabat yang terpilih sebagai Pimpinan KPK visi masing-ma-
sing pimpinan akan dituangkan dalam BSC tersebut, dan dengan persetu-
juan Pimpinan KPK ditetapkan kapan masing-masing visi tersebut akan 
dicapai atau direalisasikan. Mekanisme yang sudah diaplikasikan ada-
lah sebagai berikut: 

 Pegawai KPK di Biro Perencanaan dan Keuangan – Sek-
retariat Jenderal setiap ada pemilihan Pimpinan yang te-
ngah melakukan fit and proper test di DPR mencermati
dan mencatat misi dan visi masing-masing kandidat, dan
ketika kandidat tersebut ditetapkan oleh DPR dan disah-
kan oleh Presiden sebagai Pimpinan KPK, Sekretaris Jen-
deral mengusulkan misi dan visi mereka tersebut kepada
Pimpinan untuk dijadikan sebagai target kinerja tahun
tertentu dengan Deputi terkait dan Sekretaris Jenderal un-
tuk dikontrak-kinerjakan dengan Pimpinan. Sebagai con-
toh, jika dalam fit and proper test di DPR seorang kandi-
dat menyatakan akan meminta Badan Pemeriksa Keu-
angan (BPK) melakukan audit kinerja dan DPR menetap-
kan kandidat tersebut sebagai salah seorang Pimpinan
KPK dan selanjutnya Presiden mensahkan kandidat ter-
sebut sebagai Pimpinan, maka pekerjaan audit kinerja
tersebut akan dikonfirmasikan kepada Pimpinan KPK un-
tuk dikontrak-kinerjakan apakah pada tahun pertama, ke-
dua, ketiga atau keempat masa kepemimpinan yang ber-
sangkutan. Dengan cara ini maka pada saat DPR me-
nanyakan kepada seorang Pimpinan dalam Rapat Dengar
Pendapat (RDP) mengenai realisasi dari rencana yang
dulu dikemukakannya pada saat fit and proper test, yang
bersangkutan dengan mudah menyampaikan bahwa hal
tersebut telah atau akan dilaksanakan KPK pada tahun
pertama, kedua, ketiga atau keempat masa kepemimpin-
annya.

 Karena pemilihan Pimpinan KPK biasanya berbeda ta-
hunnya dengan Rencana Strategis (Renstra) KPK, dan ma-
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sing-masing calon Pimpinan KPK menyampaikan janji 

yang tidak selalu sama dengan Pimpinan KPK yang akan 
habis masa jabatannya, maka jika “janji calon Pimpinan 
KPK” kepada DPR saat fit and proper test di DPR terse-
but begitu terpilih dan dilantik menjadi Pimpinan DPR 
oleh Presiden, “janji-janji” yang diinventarisasikan oleh 
Pegawai KPK di Biro Perencanaan dan Keuangan dise-
suaikan dengan butir-butir (bubbles) yang ada dalam Peta 
Strategi KPK yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan KPK 
yang habis masa jabatan mereka. Sebagai contoh, meng-
gunakan Gambar 7.2 pada hal. 192, Pimpinan KPK Peri-
ode 2015 – 2019 (Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Sa-
ut Situmorang, Alexander Marwata dan Laode Muhamad 
Syarif) yang ingin mewujudkan Indonesia bersih dari ko-
rupsi (sesuai visi mereka), maka apa saja yang masing-
masing Pimpinan tersebut ingin lakukan akan dirinci men-
jadi berbagai kegiatan yang dijadikan sebagai target ki-
nerja tahun tertentu dengan Deputi terkait dan Sekretaris 
Jenderal untuk dikontrak-kinerjakan dengan Pimpinan. 
Dengan cara ini maka yang dijanjikan saat fit and proper 
test dapat direalisasikan. 

 Jika dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang seri-
us biasanya tidak ada perubahan “pengurangan” dalam kon-
trak kinerja hingga akhir tahun anggaran. Akan tetapi seca-
ra periodik diadakan rapat evaluasi pencapaian kinerja. Ji-
ka dalam rapat periodik tersebut target sudah terlampaui pa-
dahal, misalnya, baru dalam satu semester, biasanya target
akan “ditambah” agar pencapaiannya tidak terlalu jauh
dari angka 100%. Demikian seterusnya pada tahun angga-
ran berikutnya hingga empat tahun kepemimpinan Pim-
pinan KPK.
Setelah butir-butir (bubbles) yang ada dalam Peta Strategi KPK

Level Korporat sebagaimana tampak pada Gambar 7.2 “diturunkan” 
dan dikontrak-kinerjakan dengan Deputi dan Sekretaris Jenderal dan 
menjadi perspektif pemangku kepentingan Deputi dan Sekretaris Jen-
deral pada Peta Strategi KPK Level Deputi atau Sekretariat Jenderal, 
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selanjutnya diturunkan (cascade) ke tingkat Direktorat dan Biro dan 
terakhir ke tingkat individu menjadi individual scorecard. 

Cara yang sama dapat Anda lakukan apabila Anda adalah seo-
rang Kepala Daerah.2 Janji-janji saat kampanye dapat diturunkan ke 
masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Sekretaris 
Daerah untuk selanjutnya diturunkan sampai ke level pelaksana. Bebe-
rapa Kepala Daerah sudah membuktikan bahwa menggunakan tujuan 
bisa memotivasi rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dae-
rah, dan berefek samping positif, Kepala Daerahnya dipilih kembali di 
periode kedua dengan prosentase perolehan suara yang sangat signifikan. 

MENGGUNAKAN HARAPAN UNTUK MEMOTIVASI
Di  kalangan  anak  muda  dikenal  istilah  pemberi  harapan  palsu 

(PHP). Celakanya banyak orang yang termakan harapan semacam itu. 
Rakyat yang merasa mereka hanya dibutuhkan ketika mendulang suara 
dan ditinggalkan setelah terpilih adalah gambaran dari “kebenaran” teori 
penentuan harapan (expectancy theory) yang dikembangkan oleh Victor 
Vroom. Menurut teori ini seseorang akan termotivasi untuk melakukan 
dengan  cara  tertentu  berdasarkan harapan bahwa tindakannya itu akan 
menghasilkan suatu keluaran tertentu sesuai dengan tingkat ketertarikan 
hasil tersebut bagi orang tersebut serta apabila ia merasa mampu untuk 
mencapai tujuan tertentu yang mereka inginkan dari pekerjaan tersebut. 
Tiga pertanyaan yang harus dipenuhi agar orang termotivasi menurut te- 
ori ini untuk berupaya melakukan dan mencapai sesuatu adalah:  

 Apakah orang tersebut percaya bahwa dia dengan melaku-
kan pekerjaan tertentu akan dapat mencapai hasil pada ting-
katan tertentu?

2Berdasarkan pengalaman penulis di Kemenkeu maupun di KPK, da-
lam seleksi Wakil Menteri Sekretaris Negara beberapa waktu yang lalu yang 
penulis ikuti hingga sampai tahap pemilihan di Tim Penilai Akhir, penulis 
mengusulkan untuk menerapkan BSC pada level Presiden. Dengan prinsip-
prinsip yang sama, janji-janji kampanye dituangkan dalam butir-butir (bub-
bles) dalam peta strategi, kemudian pada masing-masing perspektif “diturun-
kan” (di-cascade) ke level Menteri untuk dilaksanakan oleh masing-masing 
Menteri atau oleh beberapa Kementerian jika merupakan pekerjaan bersama. 
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 Apakah orang tersebut percaya bahwa tindakannya melaku-
kan sesuatu itu akan memberikan hasil yang dia inginkan?

 Apakah orang tersebut percaya bahwa dia dapat melakukan
pekerjaan tersebut?

Jika jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut adalah “ya” maka
menurut teori ini orang akan termotivasi. Hal ini disebabkan karena 
motivasi merupakan hasil perkalian dari tiga jenis keyakinan yang berbe-
da berikut ini yang dimiliki oleh seseorang, yaitu: 

 Harapan.
Merupakan keyakinan seseorang bahwa usahanya akan
menghasilkan sesuatu apabila dilaksanakan. Sebagai con-
toh, seseorang yang menggunakan peralatan yang jelek atau
di bawah standar dan dia menyadarinya maka kemungkin-
an besar orang tersebut akan memiliki harapan yang kecil
bahwa hasil kegiatannya tersebut akan sangat memuaskan.

 Berharga atau menghasilkan.
Merupakan keyakinan atau persepsi seseorang bahwa sua-
tu pekerjaan yang dilakukannya akan diberi imbalan, se-
perti misalnya kenaikan gaji, promosi atau insentif lain-
nya. Seseorang yang telah bekerja keras motivasinya akan
hilang apabila pekerjaan yang dilakukannya tidak dihargai
lagi oleh organisasi tempatnya bekerja.

 Kecukupan imbalan (valence).
Kecukupan imbalan yaitu memadai-tidaknya hasil yang
diterima menurut penerimanya. Meskipun dalam contoh
kedua di atas organisasi tempatnya bekerja memberikan
penghargaan, motivasinya bisa hilang apabila orang ter-
sebut merasa bahwa imbalan yang diterimanya tidak me-
madai, baik karena terlalu kecil atau tidak seimbang bila
dibandingkan dengan upaya atau biaya yang telah dibuat-
nya atau dikeluarkannya.

Karena menurut teori ini motivasi merupakan perkalian dari ke-
tiga jenis keyakinan tersebut, maka tingkat motivasi yang tinggi akan di-
peroleh bila ketiga-tiganya juga tinggi, dan apabila salah satunya bernilai 
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nol, maka motivasinya juga akan tidak ada. Artinya, tanpa salah satu dari 
ketiga jenis keyakinan tersebut maka motivasi pegawai akan hilang (ti-
dak termotivasi), dan apabila salah satu dari ketiga keyakinan tersebut ni-
lainya kecil maka motivasi orang tersebut akan lebih rendah dibanding 
apabila ketiga keyakinan tersebut seluruhnya bernilai tinggi. 

Jika Anda dapat memperhitungkan ketiga persyaratan di atas, 
orang Indonesia cenderung mudah untuk “dijaring” dengan mengguna-
kan teori ini, bahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak patut seperti 
pernah terjadi di Bojonegoro Jawa Timur dimana dua orang calon pega-
wai yang “disyaratkan” untuk mentato tubuh mereka jika ingin diterima 
sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Bojonegoro. Akan tetapi bagi 
orang-orang yang rasional, yang dalam hal ini memperhitungkan betul 
ketiga persyaratan di atas, mereka tidak akan “termakan” oleh “janji-
janji” atau harapan yang ditawarkan. Karena itu penulis tidak menyaran-
kan Anda untuk menggunakan teori ini untuk memotivasi. Ternyata dari 
penelitian juga tidak semua hasilnya mendukung teori ini karena ada 
juga yang tidak, meskipun kebanyakan penelitian mendukung teori ini 
(George dan Jones, 2012). 

Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014) menyarankan 
langkah-langkah berikut untuk meningkatkan keberhasilan penggunaan 
teori ini apabila ingin digunakan untuk memotivasi seseorang: 

 Agar harapan dapat dipengaruhi, maka pilihlah orang-orang
yang mempunyai kemampuan yang memadai, latih mereka
dengan baik, dukung mereka dengan sumber daya yang di-
perlukan serta sebutkan target-target kinerja secara jelas.

 Agar dapat mempengaruhi berharga-tidaknya pekerjaan
yang dilakukan oleh seseorang, maka perjelas hubungan
antara kinerja dan hadiah, dan kemukakan kepada mereka
bahwa imbalan tersebut diberikan karena mereka sudah
melakukan hal tertentu pada tingkatan tertentu.

 Agar dapat mempengaruhi kecukupan imbalan (valence)
maka identifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang di-
anggap penting oleh masing-masing anak buah dan sesuai-
kan imbalan-imbalan yang tersedia agar sesuai dengan ke-
butuhan-kebutuhan ini. 
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MENGGUNAKAN KEADILAN ATAU PERSAMAAN 
UNTUK MEMOTIVASI

Pegawai di beberapa Kementerian/Lembaga sering membanding-
kan remunerasi mereka dengan remunerasi pegawai Kementerian Keu-
angan. Bahkan belakangan ini setelah Presiden Jokowi sendiri yang 
membuat ketetapan, beberapa pegawai Kementerian Keuangan juga 

membandingkan remunerasi mereka dengan pegawai Direktorat Jende-
ral Pajak. Para pegawai yang menbanding-bandingkan remunerasi ini 
merasa adanya ketidaksamaan atau ketidakadilan dengan yang mereka 
terima. Sama-sama pegawai negeri atau sama-sama pegawai Kemente-
rian Keuangan, mengapa remunerasi mereka berbeda? 

Pola pikir semacam ini yang menjadi topik bahasan teori keadilan 
atau teori persamaan (equity theory). Menurut teori yang dikembangkan 
oleh J. Stacy Adams ini pegawai melakukan pembandingan apa yang 
mereka peroleh dari pekerjaan mereka (outcomes) dalam kaitannya de-
ngan apa yang telah mereka berikan (input) dan kemudian membanding-
kan rasio input dan outcome mereka dengan rasio input dan outcome 
yang relevan dengan pekerja lain (sesama PNS atau sesama pegawai 
Kementerian Keuangan).3 Dari pembandingan tersebut akan menghasil-
kan tiga kondisi. Jika ternyata rasionya sama, maka tidak ada masalah. 
Akan tetapi apabila tidak sama, timbullah rasa ketidakadilan dan pekerja 
tersebut akan merasa diri mereka dihargai terlalu rendah atau terlalu 
tinggi. Akibatnya bisa jadi mempengaruhi produktivitas (lebih tinggi 
atau lebih rendah), kualitas keluaran yang dihasilkan (lebih buruk atau 
lebih baik), masuk-tidaknya pegawai ke tempat kerja (lebih rendah atau 

3Menurut J. Stacy Adams (dalam George dan Jones, 2012), outcome 
adalah berbagai hal yang diperoleh oleh pegawai dari pekerjaan atau organi-
sasi mereka seperti gaji, tunjangan, kepuasan kerja, status, kesempatan untuk 
mengembangkan diri, keamanan kerja dan sebagainya sepanjang hal tersebut 
merupakan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang dari tempat orang terse-
but bekerja. Sementara itu input adalah segala kontribusi pegawai terhadap 
pekerjaan atau organisasi mereka seperti keahlian khusus, pendidikan dan pe-
latihan, pengalaman kerja, upaya dan waktu yang diberikan pada pekerjaan 
dan sebagainya sepanjang hal tersebut merupakan sesuatu yang diyakini oleh 
seseorang sebagai kontribusinya di tempat orang tersebut bekerja. 
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lebih tinggi absenteeism), bertahan atau keluarnya pegawai dari tempat 
kerja. Selain itu, mereka bisa juga mengeluhkan permasalahan mereka, 
demonstrasi atau mogok kerja seperti yang dilakukan oleh para pilot 
meskipun bagi kebanyakan orang gaji pilot tentunya besar mengingat 
risiko pekerjaan mereka. Menurut teori ini yang penting dalam me-
nentukan motivasi kerja bukanlah tingkatan input dan outcome–nya, 
melainkan bagaimana anggapan atau persepsi pegawai atas rasio input 
dan outcome–nya dibandingkan dengan rasio input dan outcome orang 
lain. 

Dari persepsi tersebut, menurut teori persamaan ini apabila terjadi 
ketidaksamaan yang lebih besar (overpayment inequity) maka pegawai 
yang bersangkutan akan merasa bersalah, sedangkan apabila terjadi ke-
tidaksamaan yang lebih kecil (underpayment inequity) maka pegawai 
yang bersangkutan akan merasa marah, dan apabila pegawai tersebut 
merasa sebanding (equitable) maka ia akan merasa puas (Basalamah, 
2004). Karena dampak dari anggapan atau persepsi semacam ini bisa 
memengaruhi lingkungan kerja, padahal sebagian dari outcome tersebut 

bukan merupakan kewenangan Anda, misalnya gaji pegawai golongan 
III/d untuk seluruh unit kerja adalah sama, apa pun tugas dan fungsi 
yang mereka lakukan, maka Anda dapat mengambil beberapa langkah 
sebagai berikut untuk mengupayakan agar pegawai tidak merasa diper-
lakukan tidak adil: 

 Menyadarkan mereka bahwa ini hanyalah anggapan mere-
ka sendiri dan setiap anggapan belum tentu benar. Jika An-
da bisa mengarahkan ke masalah ketuhanan, maka rejeki
dari Tuhan pun tidak sama untuk setiap orang: ada yang le-
bih banyak dari yang lain karena masing-masing orang mem-
punyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

 Buatlah keputusan secara adil, misalnya dengan menyam-
paikan kepada pegawai mengenai bagaimana keputusan
tersebut dicapai tanpa adanya maksud atau niatan buruk.

 Cobalah evaluasi apakah keputusan yang Anda buat me-
mang sudah benar. Jika Anda perhatikan bagian akhir dari
suatu Surat Keputusan pejabat tertentu menyebutkan kalau
ada kesalahan pada keputusan tersebut akan dilakukan per-
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baikan, dalam praktik tidaklah demikian karena enggan un-
tuk memperbaikinya. Fenomena seperti ini disebut dengan 
istilah escalation commitment. Jika kondisi ini yang terja-
di, maka apabila ada pegawai yang merasa dirugikan de-
ngan keputusan Anda, hendaklah Anda tidak ragu untuk 
memperbaikinya. 

 Untuk sistem tunjangan, Anda dapat memilih untuk meng-
gunakan metode Hay yang dikembangkan oleh Hay Group
(kini bernama Korn Ferry) yang membagi struktur jabatan
dalam 27 tingkatan (grading) seperti yang digunakan oleh
KPK dan Kementerian Keuangan, atau metode Factor
Evaluation System (FES) yang hanya memiliki 17 struk-
tur jabatan (grading). Baik metode Hay maupun FES mem-
bedakan masing-masing pekerjaan yang dilakukan sehing-
ga grading yang lebih tinggi mendapatkan tunjangan yang
lebih tinggi. Hanya saja metode Hay milik perusahaan
tertentu sehingga untuk menggunakannya Anda harus
membayar, sedangkan metode FES dapat dilakukan seca-
ra gratis. Metode FES ini sepertinya lebih dipilih oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi (PAN-RB) untuk diterapkan pada Ke-
menterian/Lembaga lainnya. Akan tetapi kedua metode
ini sebenarnya menyerupai sistem operasi komputer
Windows (yang berbayar atau harus dibeli) dan Linux
yang bisa bebas gratis. Dalam metode Hay setiap peker-
jaan dievaluasi berdasarkan tiga faktor sebagai berikut
(www.en.wikipedia.org; www.hay-group.com):

 Know How atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk
dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing 
pegawai, seperti misalnya bagian keuangan yang harus 
mengerti mengenai bagaimana mengelola keuangan 
dari mulai proses pengusulan anggaran hingga bagai-
mana mempertanggungjawabkannya. Faktor ini menca-
kup tiga dimensi sebagai berikut: 
 Pengetahuan praktis atau teknis (practical/technical

knowledge), yaitu kedalaman atau keluasan pengeta-
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huan teknis atau pengetahuan khusus yang dibutuh-
kan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

 Pengetahuan manajerial (managerial knowledge),
yaitu persyaratan yang dibutuhkan untuk menjalan-
kan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian ke-
uangan, fisik dan sumber daya manusia untuk men-
capai target-target organisasi.

 Keahlian komunikasi dan memengaruhi (commu-
nicating and influencing skills), yaitu keahlian inter-
personal yang dibutuhkan agar bisa sukses dalam
berinteraksi dengan orang atau kelompok lain, baik
di dalam organisasi maupun di luar organisasi pega-
wai yang bersangkutan.

 Problem Solving, yang mencakup penggunaan berbagai 
keahlian sebagaimana disebutkan pada butir Know How 
di atas untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas 

berbagai permasalahan yang ada. Faktor yang mengu-
kur persyaratan untuk menggunakan keahlian baik se-
cara konseptual maupun analitis ini mencakup dua 
dimensi sebagai berikut: 

 Lingkup pemikiran (thinking environment), yaitu
konteks pekerjaan berkaitan dengan permasalah tu-
gas dan fungsi yang harus ditangani serta sejauh ma-
na masalah dan solusi diklarifikasi dan difokuskan
berdasarkan strategi, kebijakan, preseden, prosedur
dan aturan-aturan yang ada.

 Tantangan pemikiran (thinking challenge), yaitu
kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta ting-
kat kesulitan dalam mengidentifikasi solusi-solusi
yang dapat menambah nilai.

 Accountability, yaitu pengakuan dan asumsi atas tang-
gung jawab terhadap tindakan, produk, keputusan, kebi-
jakan termasuk administrasinya, pengelolaannya serta 
penerapannya dalam lingkup pekerjaan atau jabatan-
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nya. Unit yang hanya bertanggung jawab untuk unit itu 
sendiri memiliki akuntabilitas yang lebih rendah diban-
dingkan dengan unit lainnya yang, misalnya, harus me-
nyiapkan kebijakan yang akan berlaku secara nasional. 
Sebagai contoh, unit yang harus menyiapkan Peraturan 
Menteri Keuangan mempunyai akuntabilitas yang lebih 
besar karena Peraturan Menteri Keuangan misalnya 
tentang Perjalanan Dinas akan mengatur seluruh Ke-
menterian/Lembaga. Faktor ini mencakup tiga dimensi 
sebagai berikut: 

 Kebebasan untuk bertindak (freedom to act), yaitu
tingkatan pemberdayaan untuk melakukan tindakan
dalam kerangka kerja pedoman yang ada untuk fo-
kus pada penyelesaian masalah. Unit yang bergan-
tung pada unit lain untuk dapat bekerja memiliki
kebebasan bertindak yang lebih rendah.

 lingkup (scope), yaitu bagaimana ukuran aktivitas
pekerjaan dirancang untuk dapat memberikan pe-
ngaruh yang positif.

 Pengaruh (impact), yaitu seberapa besar pengaruh
pekerjaan pada hasil akhir, yang dapat berupa pe-
ngaruh langsung maupun tidak langsung.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin ting- 
gi, luas atau dalamnya masing-masing faktor beserta 
dimensi-dimensinya, semakin tinggi tingkatan (grad-
ing) pegawai tersebut.  

Sementara itu untuk Factor Evaluation System (FES) 
karena metode ini yang dipilih oleh Kementerian 
PAN-RB, maka seyogyanya berkonsultasi dengan me-
reka apabila ingin diterapkan. 

 Mengaitkan antara imbalan dengan hukuman. Sering orang
lupa untuk melakukan ini, padahal sanksi akan membuat
pegawai untuk tetap konsisten dengan kebijakan yang ada.
Sebagai contoh, di Kementerian Keuangan pegawai yang
terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya selain akan
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dipotong penghasilannya pada bulan berikutnya juga akan 
diberikan hukuman tambahan apabila dalam satu bulan 
terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya melebihi ti-
ga hari. Padahal hukuman ringan sekali pun di Kementeri-
an Keuangan akan berdampak pada banyak hal: potongan 
tunjangan kinerja yang lebih besar, tidak bisa dipromosikan 
atau dimutasi ke tempat lain yang grading-nya lebih tinggi 
sampai suatu periode tertentu, atau tidak bisa diusulkan se-
bagai pegawai teladan tahun berjalan. Dengan cara ini ma-
ka tidak mengherankan sebelum diterapkannya flexi time 
pegawai yang mendekati waktu masuk kantor (pukul 7.30) 
berlarian menuju mesin absen otomatis (finger print). 

MENGGUNAKAN HADIAH DAN HUKUMAN UN-
TUK MEMOTIVASI

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Ibnu Sina (dalam Shihab, 
1994) menyatakan adanya orang yang termotivasi untuk melakukan se-
suatu atau tidak melakukan sesuatu karena adanya penghargaan (re-
ward) atau hukuman (punishment). Meskipun Ibnu Sina hidup antara 
tahun 980 – 1037, bukan berarti pendapat tersebut sudah tidak berlaku 
lagi. Jika Anda perhatikan bagaimana pengendara motor di Jakarta khu-
susnya di Bunderan Senayan atau di Jembatan Semanggi yang sangat 
tertib, tidak ada yang masuk ke jalur cepat di Bunderan Senayan atau 
naik ke atas Jembatan Semanggi sebelum waktu yang diperkenankan. 
Mengapa? Karena di wilayah itu para polisi menegakkan disiplin de-
ngan tanpa kompromi. 

Pemikiran tentang penggunaan hukuman (dan hadiah) ini menja-
di bahan kajian teori motivasi dukungan (reinforcement theory). Peri-
laku menurut teori ini berkaitan dengan akibat dari pemahaman terha-
dap pengalaman-pengalaman masa lalu. Sebagai contoh, seorang pega-
wai akan mengikuti peraturan karena berdasarkan pendidikan atau pe-
ngalamannya ia mengetahui bahwa mereka yang melanggar peraturan 
akan menerima hukuman. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang 
terus-menerus dipuji akan mengharapkan pujian di masa yang akan da-
tang apabila mengerjakan hal serupa. Menurut Greenberg dan Baron 
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(2008) serta Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014), hal ini di-
sebut dengan istilah hukum akibat (law of effect). 

Meskipun hadiah dan hukuman dapat membantu mendukung pe-
rilaku yang dikehendaki, sangat tidak praktis atau malahan tidak disa-
rankan untuk memberikan hadiah kepada para pegawai setiap kali me-
reka malakukan pekerjaan yang baik. Secara teoretis, memberikan ha-
diah dan hukuman kepada setiap respon yang dibuat disebut dukungan 
berkesinambungan (continuous reinforcement), yaitu memberikan hadi-
ah (atau hukuman) setiap perilaku yang dikehendaki (atau tidak dikehen-
daki) muncul. Contoh pengendara sepeda motor di Jembatan Semanggi 
yang penulis kemukakan sebelumnya adalah contoh ini. Di dalam orga-
nisasi sangat jarang pegawai selalu diberi dukungan berkesinambungan, 
sebagaimana polisi di tempat lain di wilayah Jakarta sehingga masih ba-
nyak dijumpai para pengendara sepeda motor yang tidak tertib lalu 
lintas. Demikian pula dengan manajemen yang mempunyai kecende-
rungan untuk memberikan dukungan secara sporadis (intermittent rein-
forcement atau partial reinforcement), yaitu ada respon yang diberi ha-
diah dan ada yang tidak. Dukungan ini dapat berupa suatu rasio ataupun 
interval, dan dapat terdiri dari empat metode sebagai berikut: 

 Agenda interval yang tetap (fixed interval schedules), yaitu
pemberian dukungan untuk terjadinya perilaku setelah ber-
lalunya suatu periode tertentu. Sebagai contoh adalah ke-
naikan gaji berkala bagi ASN setiap dua tahun sekali.

 Agenda interval yang tidak tetap (variable interval sche-
dules), yaitu pemberian dukungan untuk terjadinya perila-
ku tanpa memperhatikan periodenya. Istilah sidak (inspek-
si mendadak) adalah contoh penerapan metode ini.

 Agenda rasio yang tetap (fixed ratio schedules), yaitu pem-
berian dukungan untuk terjadinya perilaku setelah bebera-
pa kali terjadi, misalnya pemberian bonus atau pujian apa-
bila pegawai mencapai suatu tingkatan produksi tertentu.
Artinya, apabila pujian atau bonus tersebut diberikan seti-
ap pegawai mencapi sepuluh keluaran, maka setiap men-
dekati kelipatan sepuluh maka pegawai tersebut akan me-
ningkatkan produktivitas mereka, meskipun mungkin se-
telah tingkatan tersebut mereka akan menurunkannya kem-
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bali menunggu periode yang mendekati kelipatan sepuluh 
tersebut. 

 Agenda rasio yang tidak tetap (variable ratio schedules),
yaitu pemberian dukungan untuk terjadinya perilaku sete-
lah terjadi dalam jumlah yang tidak tetap. Contoh penerap-
an ini misalnya bonus yang diberikan kepada petugas pen-
jual apabila mereka telah melakukan penjualan sebanyak
angka tertentu yang kadang-kadang 100, kadang-kadang
120, bahkan kadang-kadang 130. Karena tidak tahu dalam
jumlah berapa mereka akan memperoleh bonus (hadiah),
para petugas penjual mungkin akan bekerja keras agar da-
pat memperoleh bonus atau hadiah. Karena keteidaktahu-
an mengenai apa yang akan terjadi inilah yang membuat
selang rasio yang tidak tetap ini begitu efektif dalam mem-
pertahankan kinerja organisasional.

Penghargaan (reward) masih merupakan metode untuk memoti-
vasi yang sangat ampuh, terutama bila dikaitkan dengan teori kebutuhan. 
Akan tetapi kelemahan utama metode ini adalah apabila tidak diiringi 
dengan mekanisme hukuman (punishment). Contoh-contoh penerapan 
hukuman yang berkesinambungan ternyata ampuh untuk meniadakan 
perilaku yang tidak dikehendaki, dan pemberian hukuman yang tidak te-
rus-menerus ternyata juga tidak membuat perilaku yang tidak dikehen-
daki berakhir. Banyaknya pengemudi kendaraan umum yang tidak me-
naati peraturan bahkan beberapa diantaranya menimbulkan korban jiwa 
hingga kini masih terus berlangsung. Pemaksaan seperti yang dilakukan 
oleh Gubernur DKI beberapa tahun lalu kepada para pemilik bus Kopaja 
bisa diatasi, akan tetapi kepada para pemilik Metro Mini menimbulkan 
demo para sopir. Tetapi Gubernur DKI tetap bergeming sehingga beraki-
bat tidak boleh dioperasikannya bus Metro Mini. Untungnya muncul ar-
mada baru berupa bus-bus besar bantuan dari Kementerian Perhubungan 
yang beroperasi dari wilayah pinggiran Jakarta (Depok–Tangerang–Be-
kasi) sehingga dapat menggantikan peranan Metro Mini untuk menam-
pung penumpang di Jakarta. Tapi bisa dibayangkan apa jadinya jika Pe-
merintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Perhubungan) tidak turut 
campur dalam menyediakan kendaraan pengganti Metro Mini sementara 
bus-bus yang lama dilarang beroperasi padahal bus-bus baru belum siap? 
Kalau sudah seperti ini biasanya Tentara Nasional Indonesia yang “ha-
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rus” turut campur menyediakan kendaraan-kendaraan mereka untuk 
mengangkut penumpang yang terlantar karena tidak adanya kendaraan 
umum. 

Selain itu, kesulitan lain ada pada pihak pemimpin yang tidak da-
pat mempraktikkan hal ini secara terus-menerus sehingga perilaku yang 
diharapkan tidak terjadi, sementara perilaku yang tidak dikehendaki ma-
sih terus dilakukan. Karena itu jika Anda bermaksud menggunakan ha-
diah dan hukuman sebagai “sesuatu” untuk memotivasi atau untuk meng-
ubah perilaku tertentu, misalnya mau menerapkan revolusi mental, hen-
daknya Anda mengiringinya dengan hukuman yang dilakukan secara ber-
kesinambungan. Tanpa itu jangan harap akan memotivasi atau terjadi 
perubahan perilaku yang Anda harapkan. 

Asesmen 
Untuk mengetahui apakah Anda orang yang cocok untuk mene-

rapkan mekanisme hadiah dan hukuman, cobalah jawab pertanyaan-per-
tanyaan berikut ini dengan memilih angka 1 jika Anda merasa sangat ti-
dak setuju dengan pernyataan tersebut; 2 jika Anda tidak setuju; 3 jika 
Anda agak tidak setuju; 4 jika Anda setuju juga tidak, tidak setuju pun 
tidak; 5 jika Anda agak setuju; 6 jika Anda setuju, dan 7 jika Anda sangat 
setuju.  
1. Saya selalu memberi umpan balik yang positif kalau

anak buah saya bekerja dengan baik 1 2 3 4 5 6 7 

2. Saya memberi pengakuan khusus kalau kinerja anak
buah saya sangat baik 1 2 3 4 5 6 7 

3. Saya dengan cepat bisa melihat perbaikan kualitas
pekerjaan anak buah saya 1 2 3 4 5 6 7 

4. Saya memuji anak buah saya kalau mereka melaku-
kan pekerjaan lebih dari rata-rata 1 2 3 4 5 6 7 

5. Saya memberi penghargaan secara pribadi kalau anak
buah saya melakukan pekerjaannya dengan sangat ba-
ik

1 2 3 4 5 6 7 

6. Saya akan memberitahukan orang lain dalam organi-
sasi kalau anak buah saya melakukan pekerjaan me-
reka dengan sangat baik

1 2 3 4 5 6 7 

7. Kalau anak buah saya melakukan pekerjaannya de-
ngan baik, mereka tahu kalau saya akan memberi
penghargaan pada mereka

1 2 3 4 5 6 7 



204 Memotivasi Diri dan Pengikut 

8. Saya akan melakukan semampu saya untuk memban-
tu anak buah saya pindah unit yang mereka sukai di
organisasi ini kalau mereka secara konsisten berki-
nerja di atas rata-rata

1 2 3 4 5 6 7 

9. Kinerja baik anak buah saya sering tidak saya hargai 1 2 3 4 5 6 7
10. Anak buah saya sering bekerja dengan baik dan saya

biasa tidak memuji mereka 1 2 3 4 5 6 7 

11. Kalau anak buah saya berkinerja di bawah tingkat ke-
mampuan mereka, saya akan menunjukkan ketidak-
senangan saya

1 2 3 4 5 6 7 

12. Saya akan menunjukkan ketidaksenangan saya kalau
anak buah saya bekerja di bawah standar yang dise-
pakati

1 2 3 4 5 6 7 

13. Saya akan memberi tahu anak buah saya kalau mere-
ka berkinerja buruk 1 2 3 4 5 6 7 

14. Saya akan memperingatkan anak buah saya kalau anak
buah saya bekerja di bawah standar yang disepakati 1 2 3 4 5 6 7

15. Kalau pekerjaan anak buah saya tidak mencapai tar-
get, saya akan menunjukkan kepada mereka 1 2 3 4 5 6 7 

Interpretasi 

Untuk mengetahui apakah Anda lebih mengutamakan penghar-
gaan atau hukuman, jika untuk pertanyaan 1 sampai dengan 10 Anda le-
bih memilih jawaban 5, 6 atau 7, maka Anda adalah seorang pemimpin 
yang lebih mengutamakan penghargaan. Sebaliknya jika untuk perta-
nyaan 11 sampai dengan 15 Anda lebih memilih jawaban 5, 6 atau 7, 
maka Anda adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan hu-
kuman. Dari pertanyaan 1 sampai dengan 8 dan pilihan terbalik dari per-
tanyaan 9 dan 10 (kinerja baik dihargai dan dipuji), apakah Anda semua-
nya memilih 5, 6, atau 7? Dari pertanyaan 10 sampai dengan 15 apakah 
Anda juga semuanya memilih 5, 6, atau 7? Jika ya, Anda merupakan 
orang yang tepat untuk menerapkan metode ini (sistem hadiah dan hu-
kuman) sebagai media untuk memotivasi. Ataukah Anda bukan salah 
satu dari tipe “ekstrem” tersebut? 

Jika ternyata tidak semua jawaban atas pertanyaan 1 sampai 10 
Anda pilih 5, 6, atau 7, cobalah Anda amati kembali apa penyebabnya. 
Apakah “hanya” karena tidak bisa memujinya di hadapan orang lain? 
Apakah ini karena Anda sendiri adalah seorang yang introvert yang ti-
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dak bisa atau sulit mengungkapkan perasaan Anda? Atau karena Anda 
tidak terbiasa memberi penghargaan khusus kepada orang lain (perta-
nyaan 2)? Atau karena Anda tidak ikhlas melepaskannya pindah ke tem-
pat yang disukainya meski masih dalam organisasi Anda (pertanyaan 
8)? Jika ya, Anda perlu belajar bagaimana memberdayakan anak buah 
sebagaimana dibahas pada Bab 8. 

Sementara itu untuk pertanyaan 10 sampai 15, apa yang menye-
babkan Anda tidak setuju atau kurang setuju dengan pernyataan terse-
but? Apakah karena tidak enak menunjukkan kejelekan orang lain? 
Atau karena Anda menghindari konflik karena khawatir anak buah An-
da tidak bisa menerima Anda salahkan? Jika ya, apakah tidak terpikir-
kan oleh Anda untuk memanggil anak buah Anda secara pribadi ke ru-
ang kerja Anda dan menyampaikan hal tersebut secara pribadi? Apakah 
kekhawatiran Anda tersebut karena Anda tidak menyadari bahwa Anda 
adalah atasan mereka? 

Setelah Anda evaluasi penyebab tidak dipilihnya pilihan jawaban 
yang berorientasi setuju tersebut, dapatkah Anda manangani permasa-
lahan-permasalahan tersebut sehingga Anda tetap dapat menggunakan 
metode ini untuk memotivasi? Atau apakah Anda perlu menggunakan 
metode penerapannya seperti misalnya dengan agenda rasio yang tidak 
tetap (variable ratio schedules) sebagaimana diuraikan pada hal. 202 
agar tetap bisa efektif? Hal ini disebabkan karena jika cara dukungan 
yang Anda lakukan adalah sporadis dan “dapat dibaca” oleh anak buah 
Anda, maka kemungkinan keberhasilannya menjadi rendah alias bakal 
menghadapi kegagalan. Mungkin memang Anda bukan orang yang te-
pat untuk menerapkan penggunaan hadiah dan hukuman. Tetapi bukan-
kah masih ada cara lain untuk memotivasi? 

MENGGUNAKAN RANCANGAN PEKERJAAN TER-
TENTU UNTUK MEMOTIVASI 

Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana orang-orang 
bekerja di Google? Bagaimana bentuk kantor Google? Bagaimana kon-
tribusi pegawai Google pada organisasi? Amy Lyman (2012) memasuk-
kan Google ke dalam bukunya sebagai salah satu dari seratus perusaha-
an yang paling baik untuk bekerja. Dalam buku tersebut Lyman bahkan 
sengaja mewawancarai mantan pegawai Google yang ternyata bukan 
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hanya memuji tetapi juga menyebutkan bedanya dari kantor lain yang 
orang tersebut pernah bekerja. Salah seorang pegawai lainnya yang di-
kutip Lyman (2012) menyatakan berikut ini mengenai visi perusahaan 
yang dirasakan oleh pegawai tersebut. 

Keluarga saya berasal dari desa kecil di India. Orang tua 
saya besar di daerah yang tidak ada aliran listrik atau air 
PAM (leding), dan mereka tidak punya pendidikan sam-
pai perguruan tinggi. Ketika saya mudik dan melihat seko-
lah tempat ibu saya dulu belajar, masih kelihatan sama ke-
cuali satu hal: anak-anak di desa itu, dengan keterhu-
bungannya pada komputer dan perlengkapan seperti Goo-
gle, kini bisa memiliki akses ke informasi yang sama de-
ngan anak-anak yang bisa sekolah ke Stanford. Tingkatan 
yang sama dalam arena ruang gerak inilah yang menjadi 
misi Google. Mereka melakukannya sedemikian rupa tan-
pa rasa khawatir mengenai laba atau uang. Para pendiri 
perusahaan ini dan para insinyurnya yang membuat pro-
duk-produk benar-benar terikat dengan gagasan itu. Da-
lam beberapa hal, setiap orang di sini adalah bagian dari 
satu misi, yaitu menyamakan arena ruang gerak untuk 
produk yang kini menjadi sumber daya penting abad ini, 
yaitu informasi. 

Selain itu, Chandrataruna dan Wibowo (2013) melaporkan bah-
wa “Setiap 25 detik, Google diduga menerima satu lamaran pekerjaan. 
Bahkan, dalam sehari perusahaan raksasa Internet dibanjiri oleh 40.000 
lamaran pekerjaan dan magang.” Selain menyenangkan untuk bekerja 
sebagaimana dikemukakan oleh Lyman (2012), banyak hal yang dita-
warkan oleh perusahaan raksasa ini yang bukan hanya menarik tetapi 
juga unik. Sebagian besar berkaitan dengan motivasi sebagaimana diba-
has sebelumnya, baik dari sisi konten maupun proses, sebagaimana dila-
porkan Chandrataruna dan Wibowo (2013) sebagai berikut: 

Mulai dari dua kolam renang ombak, game interaktif, 
sampai makanan. Semua bebas digunakan secara gratis 
oleh para karyawan Google di kala senggang. 
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Di kantor pusat Google di Santa Clara County, Califor-
nia, Amerika Serikat, ada beberapa fasilitas yang sangat 
menarik yang bisa Anda temui, seperti tidur siang dengan 
pemandangan pegunungan, makanan gourmet gratis yang 
disajikan tiga kali sehari, skuter listrik untuk berkeliling 
di kompleks kantor, dan masih banyak lagi.  

Tak hanya itu, Anda juga akan dapat fasilitas pijat, gym 
untuk olahraga, dan dibolehkan menggunakan pakaian 
bebas, seperti jeans dan kaos... 

Menurut Adam Lashinsky, penulis senior di Majalah For-
tune, kantor Google adalah tempat yang paling nyaman 
dan menyenangkan, surga bagi karyawan. 

“Anda akan mendapat fasilitas potong rambut gratis, bi-
natu, dan dry cleaning, periksa kesehatan gratis bagi kar-
yawan dan anak-anaknya, serta membawa anjing saat be-
kerja,” kata Lashinsky. 

Sementara menurut Marissa Mayer, mantan karyawan 
Google yang kini menahkodai Yahoo, semua orang di 
Google bekerja dengan sangat keras, tapi mendapat hi-
buran yang sangat menyenangkan. 

Hasilnya? Al-Mufti et al. (2019) melaporkan sebagai berikut: 

... meningkatkan kreativitas dan inovasi karyawan Goo-
gle, adanya kebebasan berekspresi sehingga karyawan 
akan tidak merasa terkekang karena bisa mengekspresi-
kan dirinya, serta desain kantor yang menarik serta fasi-
litas yang lengkap membuat karyawan nyaman bekerja di 
Google. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa teori kebutuhan digunakan 
untuk memberi motivasi, bahkan sampai pada kebutuhan dasar seperti 
dikemukakan oleh Maslow juga disediakan. Jika sekiranya model seru-
pa dijadikan peraturan Gubernur, misalnya adanya keharusan bagi ge-
dung-gedung yang tinggi untuk menggunakan basement-nya menjadi 
food court, maka sebenarnya kemacetan lalu lintas di kota-kota besar 
bisa dikurangi karena pada jam istirahat orang pun banyak yang berken-
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daraan untuk mencari makan sehingga kemacetan di kota-kota besar ter-
jadi sampai empat kali dalam sehari: pagi hari ketika hendak masuk 
kantor, siang hari ketika hendak istirahat, siang hari ketika habis istira-
hat dan hendak memulai kerja lagi, serta sore hari ketika hendak kem-
bali dari selesai bekerja. Fasilitas pesan antar makanan juga kini sangat 
diminati karena bisa mengurangi kejenuhan akibat macet. 

Berbagai kebutuhan yang disediakan juga menunjukkan bahwa 
Google menerapkan Teori Y dari McGragor sehingga tidak perlu risau 
bahwa pegawai akan menghabiskan waktu mereka untuk berenang, ti-
dur siang, pijat, gym, potong rambut atau bermain-main dengan hewan 
peliharaan mereka yang bisa dibawa ke kantor. Karena itu tidak meng-
herankan jika mereka bekerja keras sebagaimana dikemukakan oleh sa-
lah seorang mantan pegawainya. Mereka yang risau pegawai akan jadi 
malas dan tidak produktif mungkin sesuai Teori X-nya McGregor. 

Google bukanlah satu-satunya organisasi yang merancang fisik 
dan pekerjaannya sesuai dengan teori motivasi. Google juga bukan satu-
satunya organisasi yang mempunyai budaya kerja atau bentuk kantor 
yang tidak seperti kebanyakan organisasi. Hal ini berarti bahwa Anda 
sebagai pemimpin pun dapat merancang atau merancang ulang pekerja-
an mendasarkan pada teori-teori yang disebutkan di atas. Akan tetapi 
perlu Anda perhatikan bahwa untuk mengubah struktur organisasi maka 
Anda perlu memperoleh persetujuan dari Kementerian PAN-RB terle-
bih dahulu karena bisa jadi akan menambah atau mengurangi jumlah 
pegawai. Bahkan Presiden yang dalam Undang-undang Dasar 1945 di-
beri kewenangan untuk mengangkat Menteri pun berdasarkan Undang-
undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya bisa 
membentuk sebanyak-banyaknya 34 Kementerian, selain kalau hendak 
memisahkan atau menggabungkan Kementerian harus dengan pertim-
bangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Bagi Anda yang bukan Presiden tentu hal ini bukan tanpa solusi. 
Jika menghadapi kesulitan, Anda bisa membentuk tim yang tidak perlu 
ijin Kementerian PAN-RB, dan tim tersebut dalam batas-batas tertentu 
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dapat Anda berikan honor 
sehingga dapat sekaligus memberi penghargaan dalam bentuk finansial. 
Akan tetapi jika tidak diberi honor tidak menjadi masalah sebagaimana 
banyak tim yang dibentuk di Kementerian Keuangan yang tidak diberi 
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honor, maka pekerjaan yang sesulit apapun akan lebih mudah untuk di-
capai. 

Dengan membentuk tim maka pada dasarnya Anda menerapkan 
berbagai model atau teori tentang motivasi ke dalam bentuk pekerjaan 
yang dalam konteks bisnis dapat berupa peningkatan pekerjaan (job 
enlargement), pengkayaan pekerjaan (job enrichment), integrated work 
team, autonomous work group atau model karakteristik pekerjaan (job 
characteristic model). Bagaimana mekanismenya yang dapat mening-
katkan motivasi, salah satunya diuraikan pada subbagian berikut ini. 
Sementara itu penggunaan tim untuk memberdayakan anak buah akan 
dilakukan pada Bab 8. 

Sementara itu dalam kaitannya dengan bentuk ruangan, jika An-
da ingin meniru konsep yang digunakan di Google, saat ini dikenal isti-
lah desain arsitektur industrial yang menjadikan kantor atau tempat be-
kerja pada umumnya menjadi lebih terbuka seperti yang digunakan oleh 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. 
Atau bentuk lain yang digunakan di Central Transformation Office (CTO) 
Kementerian Keuangan seperti dikemukakan oleh Philips Vermonte 
Direktur CSIS yang banyak beredar di media sosial sebagai berikut: 

CTO adalah unit khusus yang ditugaskan untuk melaku-
kan dan mengawal reformasi birokrasi internal Kemenkeu, 
melakukan inovasi dan adaptasi teknologi dan semacam-
nya. Kantor CTO adalah pilot project kantor Kemenkeu 
yang dibuat berdasarkan activity-based design, berupa co-
working space dan rileks. Tidak ada hirarki birokratis se-
bagaimana umumnya ditemukan dalam lingkungan biro-
krasi. Menkeu Sri Mulyani memang berusaha menjadikan 
ini kelak sebagai bentuk standar working-space yang lebih 
egaliter di Kemenkeu. Kalau di kantor perusahaan tekno-
logi semacam Google atau Facebook di Jakarta, hal sema-
cam ini tentu sudah biasa. Juga beberapa perusahaan swas-
ta yang beberapa kali saya masuki seperti misalnya Astra 
di gedung baru mereka di jalan Sudirman dan juga kantor 
pusat Bank BTPN sudah mengadopsi design ruang kerja 



210 Memotivasi Diri dan Pengikut 

menyenangkan yang serupa.4 

Menggunakan pola pikir yang sama, Anda juga dapat mereali-
sasikannya pada unit Anda masing-masing seperti yang sudah dilaksa-
nakan di Kementerian Keuangan. Hanya saja yang perlu Anda perhati-
kan adalah bahwa apakah orang-orang yang Anda tugaskan itu tidak 
akan masalah untuk bekerja ekstra tanpa honor seperti pegawai Ke-
menterian Keuangan. Jika itu menjadi masalah, maka memotivasi pe-
gawai sebagai tujuan Anda bisa terdemotivasi oleh ketiadaan honor 
tersebut karena, seperti disebutkan sebelumnya, uang tidak menjadi 
masalah, akan tetapi di Indonesia terutama ASN yang dinilai gajinya 
kecil, uang adalah salah satu motivator yang sangat berpengaruh se-
hingga perlu Anda perhatikan juga dampaknya bila tidak ada. 

Integrated Work Team 

Tugas dan fungsi masing-masing pegawai biasanya sudah dirinci 
dalam peraturan tentang Uraian Jabatan. Akan tetapi tugas dalam tim 
tidak diatur dalam Uraian Jabatan, sehingga Anda dapat memaksimalkan 
tugas tim. Salah satunya adalah melalui integrated work team. Integrat-
ed work team pada dasarnya merupakan peningkatan pekerjaan (job en- 
largement) yang dilaksanakan oleh kelompok. Secara sederhana pening- 

4CTO adalah singkatan dari Central Transformation Office, semacam 
Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang biasa diben-
tuk di Kementerian/Lembaga. Kementerian Keuangan beberapa kali meng-
gunakan nama tim dalam bahasa Inggris seperti Shadow Structure ketika 
memfinalisasi pembentukan Kemenkeu Corporate University. Dalam Sha-
dow Structure ini setiap pimpinan unit sebagai chief diperkenankan untuk 
mengangkat anggota tim yang berasal dari unit struktural lainnya. Sebagai 
contoh, jika pekerjaan chief ini menyangkut pegawai padahal dia sendiri bu-
kan berasal dari unit sekretariat, maka dalam Shadow Structure ini dia dapat 
mengambil anggota tim dari Bagian Kepegawaian yang secara struktural ada 
di unit Sekretariat. Demikian juga dengan anggota-anggota lainnya, dipilih 
berdasarkan kompetensinya, bukan unit asalnya.  

Nama-nama dalam bahasa Inggris ini tidak menjadi masalah karena 
bukan struktural dan tidak diberikan honor atau tunjangan jabatan yang ke-
tentuannya harus mengacu pada Kementerian PAN-RB atau Badan Kepe-
gawaian Negara. Jika dijadikan struktural, Kementerian PAN-RB tidak akan 
mengijinkan penggunaan nama dalam bahasa asing untuk unit pemerintah. 
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katan pekerjaan (job enlargement) adalah dua pekerjaan atau lebih yang 
sebelumnya dikerjakan oleh pegawai yang berbeda dijadikan satu dan 
dilakukan oleh satu orang. Dengan demikian integrated work team ada- 
lah tim yang dibentuk untuk melakukan sejumlah besar pekerjaan, dan 
selanjutnya tim tersebut membagi tugas untuk setiap anggota dan meng-
adakan rotasi, jika diperlukan. Tujuan dari tim ini adalah untuk mening-
katkan diversitas pada pekerjaan yang memerlukan kerjasama. 

Dalam tim yang dibentuk oleh instansi pemerintah, penanggung 
jawab tertinggi biasanya adalah pemimpin unit itu. Dengan demikian ti-
dak semua prinsip integrated work team dapat diaplikasikan, akan tetapi 
konsepnya bisa. Dalam Surat Keputusan pembentukan tim tersebut diu-
raikan tugas masing-masing dari mulai penanggung jawab hingga ang-
gota. Akan tetapi jenis tugas yang bisa diemban bisa sangat fleksibel 
menyesuaikan dengan tugas dan fungsi pemimpin yang membentuk tim 
tersebut. Untuk itu syarat penting yang perlu Anda miliki jika ingin me-
nerapkan model ini adalah kompetensi anggota untuk mengerjakan tu-
gas-tugas dalam tim tersebut dan kepercayaan Anda pada mereka. Se-
makin kompeten mereka dan semakin tinggi tingkat kepercayaan Anda 
pada mereka, semakin sedikit pengendalian yang harus Anda jalankan 
pada mereka, yang sekaligus dapat Anda manfaatkan untuk pemberda-
yaan (empowerment) yang akan dibahas tersendiri dalam Bab 8. 

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ten-
tang Aparatur Sipil Negara maka dimungkinkan untuk mengangkat Pe-
gawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bukan Pega-
wai Negeri Sipil (PNS) sepanjang warga negara Indonesia, diangkat ber-
dasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka me-
laksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pe-
merintah dan sesuai dengan Undang-undang ASN tersebut. Dengan de-
mikian apabila Anda seorang Kepala Daerah dan ada orang-orang yang 
mempunyai kompetensi yang Anda butuhkan untuk merealisasikan jan-
ji-janji yang Anda tawarkan ketika kampanye, maka kontrak dengan me-
reka bisa selama pemerintahan Anda. Jika Anda berhenti sebagai Kepa-
la Daerah setelah dua kali masa jabatan, maka perjanjian dengan mereka 
pun berakhir. Akan tetapi jika Anda bisa bergandengan tangan terus de-
ngan Wakil Anda sebagaimana nanti akan dibahas tersendiri pada Bab 
8, jika para anggota tim yang non PNS ini dipercaya juga oleh Wakil 
Anda, maka keberadaan mereka dapat bertahan lebih lama lagi.
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ASESMEN 
Setelah mengetahui berbagai faktor yang dapat memotivasi orang 

lain, tibalah saatnya untuk mengetahu diri Anda sendiri mengenai apa 
yang paling memotivasi Anda. Untuk itu cobalah jawab pertanyaan-
pertanyaan berikut ini dengan memilih jawaban yang paling sesuai de-
ngan diri Anda. Sekali lagi, bersikaplah jujur pada diri Anda sendiri 

karena tidak ada benar atau salah dalam jawaban yang Anda berikan, 
di samping kalau Anda tidak jujur maka Anda tidak dapat mengetahui 

kondisi Anda yang sebenarnya sehingga saran-saran yang diberikan
menjadi tidak tepat. (Dikembangkan dari www.testcafe.com/mot/mot. 
html).

1. Jika dibuka lelang jabatan, termasuk pemilu, apakah Anda akan
mendaftar?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

2. Apakah Anda pernah menang dalam pemilihan? (Ketua Rukun
Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Kelompok ter-
tentu, Kepala Daerah, dan sebagainya?)
a. Ya, beberapa kali.
b. Sekali-sekali.
c. Tak pernah menang.
d. Tak pernah ikut.

3. Apakah Anda berharap suatu saat menjadi pejabat tinggi?
a. Tentu saja.
b. Paling-paling Kepala Bagian.
c. Tidak.

4. Apakah Anda senang memberi tahu orang lain tentang apa yang
harus mereka lakukan?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.
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5. Apakah Anda senang berganti-ganti mobil baru setiap beberapa
tahun sekali?
a. Ya.
b. Tidak.

6. Apakah Anda sering merencanakan untuk liburan besar setidak-
tidaknya setahun sekali?
a. Selalu.
b. Saya maunya begitu, tapi kadang-kadang tidak bisa.
c. Mikirpun tidak.

7. Apakah Anda berharap bisa sering-sering makan di rumah makan
yang mewah?
a. Sekali seminggu.
b. Kadang-kadang.
c. Mikirpun tidak.

8. Apakah Anda merasa paling bahagia jika telah menciptakan sesu-
atu yang baru? (menulis, memasak, dan sebagainya)
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

9. Apakah Anda merasa bermasalah atau jadi bosan kalau diminta
untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang sangat konvensio-
nal?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

10. Apakah Anda pernah mempublikasikan tulisan, pameran lukisan/
foto atau menyanyi dalam band?
a. Ya.
b. Waktu masih muda dulu.
c. Tidak pernah.

11. Apakah Anda ingin bekerja di bidang artistik?
a. Tentu saja.
b. Ya, tapi saya punya rencana cadangan.
c. Tentu saja tidak.
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12. Seberapa penting posisi sosial Anda di masyarakat?
a. Sangat penting.
b. Biasa saja.
c. Agak penting.
d. Sama sekali tidak.

13. Apakah Anda kecewa bila tidak diundang pesta oleh teman dekat
Anda?
a. Ya.
b. Tergantung situasinya.
c. Biasa saja.

14. Kalau memungkinkan, apa Anda akan memasang foto perkawin-
an Anda di koran?
a. Ya.
b. Boleh juga.
c. Sama sekali tidak.

15. Apakah Anda hanya menggunakan pakaian dari merk tertentu atau
yang berkualitas tinggi saja?
a. Ya.
b. Maunya sih begitu, tapi tidak bisa.
c. Mikirpun tidak.

16. Apa Anda tersinggung bila orang menjelek-jelekkan profesi Anda?
a. Tentu saja.
b. Kemungkinan besar.
c. Bisa jadi.
d. Biasa saja.

17. Ketika sedang menjalankan otoritas Anda, apakah Anda jengkel
bila tidak diperlakukan seperti layaknya pejabat negara atau ese-
lon tertentu?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.
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18. Apakah Anda lebih suka kelihatan terhormat dibandingkan meng-
hasilkan banyak uang?
a. Ya.
b. Tidak.

19. Apakah Anda ingin punya rumah yang terbesar di lingkungan
Anda?
a. Ya.
b. Memikirkannyapun tidak.

20. Kalau boleh memilih, apakah Anda mau bekerja di organisasi in-
ternasional?
a. Tentu saja.
b. Mungkin.
c. Tidak mau.

21. Apakah Anda berharap bahwa orang akan memperhatikan Anda
dan minta tolong pada Anda?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

22. Apakah Anda pernah membayangkan menjadi terkenal?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

23. Apakah Anda ingin masuk menjadi berita koran-koran ternama,
apapun caranya, baik secara positif maupun negatif?
a. Ya, tentu saja.
b. Kemungkinan besar.
c. Bisa jadi.
d. Tentu saja tidak.

24. Apakah Anda mau mengorbankan keyakinan Anda demi untuk
bisa tampil sehari di TV?
a. Ya.
b. Mungkin saja.
c. Tentu saja tidak. 
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25. Sejak berhenti sekolah, seberapa sering Anda pindah rumah atau
tempat tinggal?
a. Lebih dari lima kali.
b. Dua sampai empat kali.
c. Sekali.
d. Tidak pernah.

26. Apakah Anda senang menciptakan kebiasaan?
a. Ya.
b. Tidak.

27. Apakah Anda senang berganti-ganti pekerjaan atau senang pin-
dah dari satu kota ke kota lainnya?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

28. Apakah sahabat Anda sekarang adalah sahabat Anda sejak Anda
mulai dewasa?
a. Ya, hampir semua.
b. Satu atau dua orang masih sama.
c. Tak punya sahabat.

29. Apakah tujuan hidup Anda adalah jadi kaya?
a. Tentu saja.
b. Diantaranya.
c. Cukup saja sudah senang.
d. Saya benci uang.

30. Apakah Anda berencana pensiun dini dengan ratusan juta rupiah
dalam tabungan di bank?
a. Ya.
b. Itulah mimpi saya.
c. Mimpipun tidak.

31. Kalau harus memilih, apakah Anda lebih suka pekerjaan yang ber-
gaji besar tapi kurang menyenangkan dibanding pekerjaan yang
benar-benar Anda sukai?
a. Ya.
b. Hanya untuk jangka pendek saja.
c. Tidak juga. 
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32. Jika tempat kerja cukup ditempuh dengan berjalan kaki, apa itu
akan berarti besar bagi Anda?
a. Ya.
b. Sepertinya ya.
c. Tidak juga.

33. Apakah Anda tidak keberatan menghabiskan banyak waktu ber-
kendaraan (mobil/kereta) agar bisa pulang ke rumah setelah be-
kerja?
a. Ya, keberatan.
b. Seringnya begitu.
c. Kadang-kadang.
d. Tidak juga.

34. Apakah Anda bersedia pindah kota untuk pekerjaan yang Anda
sukai?
a. Ya, tentu saja.
b. Mungkin saja.
c. Bisa jadi.
d. Mungkin tidak.

35. Bila harus memutuskan untuk pindah kota, apakah cuaca menjadi
pertimbangan Anda?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

36. Apakah Anda senang membaca buku?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

37. Apakah Anda senang jika tur ke musium?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.
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38. Apakah liburan Anda lebih bersifat pendidikan ketimbang hibur-
an (misalnya lebih suka melihat monumen dibanding pergi ke
pantai?)
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

39. Apakah Anda senang belajar selama masa karir Anda?
a. Ya.
b. Tidak.

40. Apakah Anda suka berderma?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

41. Seberapa sering dalam setahun Anda travel untuk liburan?
a. Lebih dari lima kali.
b. Beberapa kali.
c. Sekali.
d. Tidak pernah.

42. Apakah Anda lebih menyukai perjalanan wisata yang avonturir
(berbentuk petualangan)?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

43. Apakah Anda bisa menghadapi kritik negatif?
a. Sangat bisa.
b. Seringnya bisa.
c. Kadang-kadang bisa.
d. Jarang.

44. Apakah tujuan utama Anda menafkahi keluarga?
a. Ya.
b. Ya, bersama penghasilan pasangan hidup saya.
c. Tidak juga. 
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45. Apakah Anda merencanakan untuk tinggal bersama keluarga seu-
mur hidup Anda?
a. Tentu saja.
b. Maunya sih begitu, tapi kadang2 tidak bisa seperti itu.
c. Tidak juga.

46. Apakah Anda merencanakan untuk atau sudah mengikuti jejak
karir orang tua Anda?
a. Ya.
b. Mungkin juga.
c. Tidak juga.

47. Apakah keberhasilan Anda untuk membuktikan kepada orang yang
tidak mempercayai Anda bahwa dugaan mereka adalah salah?
a. Ya.
b. Ya tapi hanya untuk saya saja.
c. Keberhasilan saya tak ada hubungannya dengan orang lain.

48. Apakah Anda senang menantang diri Anda sendiri (pekerjaan yang
baru atau sulit, perjalanan yang mendebarkan)?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

49. Apakah Anda bisa menerima perintah dari orang lain?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

50. Apakah Anda senang mengatur jadwal Anda sendiri?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

51. Apakah Anda bisa menerima kekalahan atau kesalahan?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang. 



220 Memotivasi Diri dan Pengikut 

52. Apakah Anda mau menerima bantuan dari orang lain?
a. Selalu.
b. Sering.
c. Kadang-kadang.
d. Jarang.

Interpretasi 

Memperhatikan definisi motivasi yang bisa apa saja (“segala 
sesuatu”) tentu menjadi beragam, sehingga pertanyaan pun menjadi ber-
tambah banyak. Dari ke-52 pertanyaan di atas, kuis ini mengelom-
pokkan 14 faktor yang dapat memotivasi, yaitu: 

 Kekuasaan.
 Gaya hidup.
 Kreativitas.
 Status.
 Pengakuan dan/atau penghargaan.
 Stabilitas.
 Lokasi.
 Sumbangan atau amal.
 Intelektualisme.
 Travel.
 Perbaikan diri.
 Kemewahan dan/atau kompensasi.
 Keluarga.
 Independensi.

Berdasarkan 14 faktor tersebut, faktor-faktor apa saja yang paling
memotivasi Anda dapat ditabulasikan menjadi sebagaimana tampak pa-
da Tabel 7.3 pada halaman berikut ini. 
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Faktor Pilihan Jawaban 

Kekuasaan Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 1 – 4, 21 dan 
sesuatu yang berarti tidak pada pertanyaan 52 

Gaya hidup Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 5 – 7 
Kreativitas Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 8 – 11 dan 48 
Status Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 12 – 20 
Pengakuan dan/atau 
penghargaan 

Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 20 – 24 

Stabilitas Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 25 – 28 
Kemewahan dan/atau 
kompensasi 

Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 20 dan 29 – 31 

Lokasi Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 32 – 35 
Intelektualisme Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 36 – 39 
Sumbangan atau amal Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 40 
Travel Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 41 – 42 
Perbaikan diri Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 43 dan 51 – 52 
Keluarga Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 44 – 46 
Independensi Bila Anda menjawab sesuatu yang berarti ya pada pertanyaan 47 – 52 dan 

sesuatu yang berarti tidak pada pertanyaan 49 dan 52 
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Tabel 7.3. 
Faktor Apa yang 

Paling 
Memotivasi 

Anda 

Sumber: Diolah dari www.testcafe.com/mot/mot.html. 
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 KESIMPULAN 
Banyak definisi motivasi yang diuraikan pada bab ini, tetapi da-

pat disederhanakan menjadi segala sesuatu yang menyebabkan seseo-
rang untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal tertentu 
(dorongan) secara konsisten, dan mengarahkan perilakunya ke arah 
pencapaian suatu tujuan tertentu. Kata-kata “segala sesuatu” tersebut 
bisa berupa apa saja, baik fisik maupun non fisik, dan akan sangat 
sempurna apabila “sesuatu” tersebut adalah Tuhan. Jika ini yang dipi-
lih, maka hasilnya adalah kebaikan dan kesempurnaan karena dariNya 
segala kebaikan, dan Dia Yang Maha Sempurna. Akan tetapi karena 
tidak semua orang mampu menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang me-
motivasi, Anda sebagai pemimpin juga bisa menjadi “sesuatu” terse-
but. Selain itu, dalam bab ini sesuatu tersebut juga diuraikan dalam 
tujuh kelompok atau kategori, yaitu: 

 kebutuhan,
 menyesuaikan individu dan pekerjaannya,
 tujuan,
 harapan,
 sikap yang adil,
 hadiah dan hukuman, serta
 rancangan pekerjaan yang dibuat sedemikian rupa, yang

pada bab ini juga diuraikan perlunya menggunakan tim yang
sekaligus dapat digunakan untuk mencegah timbulnya “pe-
cah kongsi” dengan Wakil.

Sementara itu dalam praktik, yang menggunakan kuesioner untuk
mengasesnya, diketahui adanya 14 hal yang biasanya memotivasi seseo-
rang, yaitu: 

 Kekuasaan.
 Gaya hidup.
 Keluarga.
 Kreativitas.
 Status.
 Pengakuan dan/atau  penghargaan.
 Stabilitas.
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 Intelektualisme.
 Sumbangan atau amal.
 Travel.
 Perbaikan diri.
 Kemewahan dan/atau kompensasi.



Sumber: https://katmut.com/motivasi-sukses/ 
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erdayaan 

PENTINGNYA PENDELEGASIAN DAN PEMBERDAYAAN

Robert Kaplan dalam salah satu acara Inc. Leadership Forum 
(2012) menyatakan bahwa pemimpin yang merasa dirinya paling pin-
tar akan lebih banyak menghadapi masalah. Antara lain disebabkan 
karena tidak mau mendelegasikan kepada anak buahnya. Ini berarti bah-
wa tanpa pendelegasian seorang pemimpin akan harus mengerjakan 
banyak sekali pekerjaan yang mustahil akan dapat dilakukannya sen-
diri. Sebagaimana tampak pada Apendiks 2 pada Bab 1 (lihat hal. 4), 
tanpa pendelegasian hanyalah akan menyita banyak waktu dan energi, 
di samping “mengkerdilkan” diri sendiri karena bawahan akan menilai 
atasan mereka bukanlah pemimpin melainkan seorang pejabat. Manz 
dan Sims (1989) bahkan menobatkan pemimpin yang dapat membe-
sarkan anak buah mereka sebagai pemimpin yang super (super leader) 
serta mengutip pernyataan Lao Tzu yang mengatakan bahwa “pemim-
pin akan menjadi paling hebat ketika orang hampir-hampir tidak tahu 
kalau dia itu ada ... ketika pekerjaan sudah selesai yaitu tujuannya ter-
penuhi, mereka akan berkata: kita mengerjakannya dengan cara kita.” 
Ini tentu tidak bisa dilakukan kalau tidak menggunakan mekanisme pen-
delegasian dan dorongan (Manz dan Sims tidak menggunakan istilah 
pemberdayaan melainkan encouragement dan guidance). 

Di samping itu, sebagaimana dikemukakan dalam teori konti-
ngensi situational leadership theory (SLT), empat situasi anak buah 
meminta pemimpin untuk menyesuaikan perilaku (gaya) kepemim-
pinannya. Pertama, jika para pengikutnya tidak mampu melakukan 
pekerjaan tanpa bimbingan dari pemimpin dan tidak mau melakukan 
tugas mereka, alias pengikut tidak kompeten dan tidak konfiden, maka 

PENDELEGASIAN 
DAN PEMBERDAYAAN 

8



226 Pendelegasian dan Pemberdayaan 

pemimpin harus memberikan arahan yang spesifik dan jelas. Paul Her-
sey dan Ken Blanchard menggunakan istilah telling dengan simbol S1, 
yaitu pemimpin perlu memberitahukan, menunjukkan dan mengin-
struksikan secara rinci apa yang harus dilakukan, bagaimana melaku-
kannya, kapan dan di mana hal tersebut harus dilakukan, dan selanjut-
nya mengawasi pelaksanaan pekerjaan para pengikutnya. 

Kedua, jika pengikutnya tidak mampu tetapi mereka mau me-
lakukan tugas yang dituntut dari mereka, maka pemimpin tersebut 
perlu memperbanyak arahan (direktif) tetapi sedikit dukungan. Paul 
Hersey dan Ken Blanchard menggunakan istilah selling dengan 
simbol S2 yaitu pemimpin menjelaskan keputusan yang sudah diam-
bilnya dan menunjukkan orientasi yang tinggi pada pekerjaan agar 
pengikutnya menjadi paham, kemudian memberi kesempatan berta-
nya bagi para pengikut yang merasa kurang atau tidak jelas atau 
sekaligus berorientasi pada hubungan kemanusiaan yang tinggi sehing-
ga mereka mau mengikuti keinginan pemimpin tersebut untuk tetap 
berkomitmen dengan tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Gaya di-
rektif akan menutupi kekurangan para pengikut, sedangkan gaya su-
portif akan membantu mengikat pengikut dengan pemimpin mereka. 

Ketiga, jika pengikutnya mampu tetapi mereka tidak mau mela-
kukan tugas mereka, maka pemimpin harus menunjukkan gaya kepe-
mimpinan yang berorientasi pada pada hubungan kemanusiaan yang 
tinggi. Paul Hersey dan Ken Blanchard menggunakan istilah partici-

pating dengan simbol S3, yaitu pemimpin memberi kesempatan untuk 
menyampaikan (share) keahlian mereka dalam pengambilan keputus-
an sambil mendorong keinginan para pengikut untuk melaksanakan 
pekerjaan. Peranan utama pemimpin dalam kondisi semacam ini 
adalah memberi fasilitas dan berkomunikasi. 

Keempat, jika pengikutnya mampu dan mereka mau melakukan 
tugas mereka, maka pemimpin bisa tidak harus berbuat banyak seba-
gaimana dalam gaya kepemimpinan yang suportif dan partisipatif. 
Paul Hersey dan Ken Blanchard menggunakan istilah delegating de-
ngan simbol S4, yaitu pemimpin dapat membiarkan pengikut untuk 
melaksanakan pekerjaan mereka karena mereka sudah memahami apa 
tugas mereka sehingga tidak perlu banyak arahan, dan pengikut pun ti-
dak memerlukan banyak partisipasi pemimpin karena mereka mempu-
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nyai kemauan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka sendiri. 

Keempat kondisi pegawai atau anak buah yang menyebabkan pe-
mimpin perlu mengubah atau menyesuaikan gaya kepemimpinannya 
tersebut digambarkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard dengan 
bentuk sebagaimana tampak pada Gambar 8.1. 

Selain itu, Mosley Jr., Mosley Sr dan Pietri (2015) mengemuka-
kan banyak alasan mengapa pemimpin harus melakukan pendelega-
sian dan pemberdayaan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Jika anak buah Anda juga bisa mengerjakan pekerjaan
tertentu sama baiknya dengan yang Anda lakukan.

Gambar 8.1. 
Dimensi Kepemimpinan Situasional 

Menurut Hersey dan Blanchard 
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 Masih ada sisa pekerjaan yang belum selesai sehingga
harus dikerjakan di rumah.

 Sering lembur.
 Mulai berpikiran bahwa Anda adalah satu-satunya orang

yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut.
 Menyadari bahwa Anda adalah seorang perfeksionis.
 Untuk mengembangkan anak buah agar mereka merasa

penting dan memiliki tanggung jawab.
 Untuk menciptakan rasa percaya diri pada anak buah dan

meningkatkan motivasi mereka.
 Untuk menunjukkan kepercayaan Anda pada anak buah.
 Untuk berbagi kekuasaan dan tanggung jawab.

Butir yang terakhir, berbagi kekuasaan dan tanggung jawab, me-
rupakan hal yang sangat penting bagi Kepala Daerah atau bahkan Ke-
pala Negara jika Wakil mereka bukan berasal dari partai atau organi-
sasi yang sama. Pengalaman menunjukkan bagaimana kurangnya pem-
bagian kekuasaan dan tanggung jawab diantara keduanya mengakibat-
kan pemilihan umum periode kedua muncul banyak kandidat mantan 
Kepala Daerah bersaing dengan mantan Wakil mereka. Bahkan Indone-
sia pernah mengalami, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
bersaing dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memperebutkan kur-
si Presiden pada pemilu 2009 meskipun keduanya bersaing bukan ka-
rena tidak ada pembagian kekuasaan di antara mereka. Padahal pada 
periode 2004 – 2009 SBY dan JK adalah Presiden dan Wakil Presiden. 

Fenomena “pecah kongsi” semacam ini membuat sebagian ma-
syarakat menilai bahwa Wakilnya tidak diberi cukup mandat, kekua-
saan dan tanggung jawab. Sebagian lagi menilai kurangnya keperca-
yaan diantara keduanya sehingga menimbulkan keraguan: siapa yang 
layak dipercaya diantara keduanya? Sebagian lainnya menilai tidak 
pandainya keduanya menjaga keharmonisan hubungan. Dan masih ba-
nyak lagi penilaian negatif mengenai perebutan kekuasaan antara Ke-
pala Negara/Daerah dengan Wakil mereka. Karena itu, agar pemimpin 
dapat menerapkan konsep pemikiran tut wuri handayani untuk mem-
besarkan anak buah, atau agar hidup menjadi lebih tenang karena ma-
sih cukup waktu untuk mengurusi banyak hal lainnya, atau karena 
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Anda percaya bahwa Wakil yang Anda pilih adalah orang yang mam-
pu dan mau sebagaimana dikategorikan oleh Paul Hersey dan Ken 
Blanchard, karena itu dapat membiarkan Wakil Anda untuk melaksa-
nakan pekerjaannya lantaran dia sudah memahami apa tugasnya se-
hingga tidak perlu banyak arahan, maka Anda perlu mendelegasikan 
dan, bahkan, memberdayakan, Wakil Anda. 

Memang tidak semua orang mudah untuk mendelegasikan, apa-
lagi memberdayakan anak buah. Tanda-tanda berikut ini jika Anda mi-
liki berarti Anda mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendele-
gasikan. Karena itu, jika ya, Anda disarankan untuk meningkatkan self 
awareness Anda atau meminta bantuan profesional untuk mengatasi-
nya. Beberapa buku mengenai pendelegasian dan pemberdayaan bisa 
juga membantu Anda karena umumnya mereka mengajari mengenai 
cara-cara praktis untuk membantu mendelegasikan dan memberdaya-
kan anak buah secara lebih efektif. Daft (2015) menyebutkan gejala-
gejala berikut ini yang jika ada pada diri Anda berarti Anda mempu-
nyai potensi yang besar untuk sulit mendelegasikan: 

 Anda cenderung ingin tahu pekerjaan secara rinci dan
bukannya gambaran besarnya saja.

 Anda senang mengerjakan pekerjaan Anda secara rinci
sebaik yang bisa Anda lakukan.
Semakin tinggi jabatan Anda, perilaku pada dua butir
yang pertama ini sangat tidak dianjurkan. Bahkan Hill 

(2003) menyatakan agar pada saat menjadi manajer ting-
kat pertama saja kebiasaan menjadi teknisi, yang oleh
Hill disebut spesialis dan pelaku (doer), sudah harus mulai 

ditinggalkan dan berubah menjadi generalis dan pengatur
agenda (agenda setter) dan menjalankan fungsi laksana
seorang dirigen.

 Anda sering menyelesaikan pekerjaan sendirian.
 Anda merasa lebih senang mengendalikan perilaku anak

buah Anda ketimbang membiarkan mereka melakukan de-
ngan cara mereka atau ketimbang mencari cara-cara agar
mereka bisa lebih optimal.

Meskipun demikian, sulit bukan berarti tidak bisa. Semoga dari
uraian pada bab ini Anda, dengan peningkatan self awareness Anda, 
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bisa mengatasinya dan pada akhirnya mampu mendelegasikan dan 
memberdayakan anak buah Anda, termasuk Wakil Anda, jika ada. 

PENGERTIAN 

Apakah Anda pernah membayangkan jika Menteri Keuangan 
tidak mendelegasikan sebagian dari kewenangannya kepada pegawai 
Kementerian Keuangan? Cobalah kita amati sebentar salah satu fungsi 
Menteri Keuangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke-
uangan Negara menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerin-
tahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai ba-
gian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan tersebut dikuasakan 
kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerin-
tah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam 
melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan 
mempunyai tugas antara lain melaksanakan pemungutan pendapatan 
negara dan sebagai bendahara umum negara. 

Dengan wilayah kerja dari Sabang sampai Merauke, belum lagi 
pelaksanaan tugas-tugas luar negeri dimana Menteri Keuangan mewa-
kili Pemerintah Republik Indonesia menjabat di beberapa lembaga ke-
uangan internasional karena Indonesia menjadi anggotanya, maka se-
tiap orang yang hendak menyetor sebagai penerimaan negara atau se-
tiap orang hendak menagih kepada negara, bendahara haruslah selalu 
ada di sana. Demikian pula bila akan menyetor pendapatan atu peneri-
maan negara. Belum lagi jika setiap unit Kementerian/Lembaga akan
mengusulkan anggaran maka Menteri Keuangan harus menyetujui-
nya. Seorang super man pun, seandainya ada, tidak akan sanggup melak-
sanakan pekerjaan semacam itu sendirian. Karena itu Menteri Keu-
angan banyak membuat keputusan yang mendelegasikan kepada ba-
nyak pegawainya untuk melaksanakan sebagian dari tugas-tugasnya 
sehingga unit pemerintah yang ada dari Sabang sampai Merauke serta 
luar negeri dapat dengan mudah memperoleh uang karena ada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara. Demikian seterusnya tugas-tugas 
dan fungsinya yang lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta peraturan perundang-
undangan lainnya. 
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Hal ini sejalan dengan pengertian pendelegasian sebagaimana 
dikemukakan oleh Daft (2016) sebagai cara yang digunakan untuk 
mentransfer otoritas dan tanggung jawab ke jabatan-jabatan di bawah-
nya yang ada dalam hierarki. Artinya, kewenangan dan tanggung ja-
wab tersebut dialihkan ke orang-orang yang ada dalam hierarki. Bukan- 
kah wakil Anda juga ada dalam hierarki? Dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bukan-
kah disebutkan pula bahwa Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Ba-
dan, Kepala Dinas atau Kepala Lembaga Teknis serta Kelompok Staf 
Ahli semuanya berada dalam hierarki Kepala Daerah? 

Kebalikan dari itu, Koestenbaum (2002) bahkan sama sekali 
tidak menggunakan istilah pendelegasian, melainkan pemberdayaan, 
sekaligus memberikan formula agar pemberdayaan menjadi efektif. 
Secara lebih rinci Koestenbaum (2002) menyatakan sebagai berikut: 

Kata kerja memberdayakan (empower atau E) berarti me-
lepaskan energi gunung berapi dan kreativitas yang dimi-
liki oleh para pegawai. Secara lebih spesifik hal itu berar-
ti menantang mereka untuk menggunakan kewenangan 
(autonomy atau A)–untuk bertanggung jawab sepenuh-
nya. Mintalah mereka untuk bersikap dewasa. Tantang 
mereka untuk memahami arti dari kebebasan sebagai ma-
nusia, pentingnya mempunyai inisiatif, dan menyadari rea-
lita bahwa segala sesuatu akan terjadi karena mereka me-
realisasikannya. Berilah mereka arahan (direction atau 
D)–yaitu tujuan (goal) yang hendak dicapai, dan kemudi-
an dukunglah mereka (support atau S) untuk melegalisir 
keberadaan mereka atau mengakui siapa mereka sesung-
guhnya. Beri mereka perhatian dan bantuan atau dukung-
an. Perhatikan apa yang mereka kerjakan, dan beri tahu-
kan kepada mereka kalau yang mereka kerjakan itu pen-
ting bagi Anda. Dengan demikian ajaran kepemimpinan 
atau formula untuk memberdayakan adalah: 

E = A × D × S atau P = K × A × D 

Kita kalikan kebaikan kepemimpinan (leadership vir-
tues) tersebut satu sama lain agar kita memahami bahwa 
nilai nol (0) pada salah satunya akan menghasilkan angka 
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nol (0) juga. Ketiganya–kewenangan, arahan dan dukung-
an–adalah sangat penting agar pemberdayaan bisa ber-
langsung. Melupakan salah satunya berarti membatalkan 
keseluruhan proses. 

Selain itu meskipun beberapa penulis menyamakan istilah pen-
delegasian dengan pemberdayaan atau empowerment, beberapa penu-
lis lainnya selain menyebutkan beberapa persyaratan untuk dapat dika-
takan sebagai diberdayakan, juga tidak mengharuskan adanya hierarki 
karena dapat diaplikasikan kepada sebuah tim. Fred Luthans (2011), 
misalnya, menyebutkan bahwa meskipun pemberdayaan dan pendele-
gasian keduanya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan 
tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu dari orang lain, dalam pember-
dayaan terdapat dua karakteristik unik. Pertama adalah adanya dorong-
an untuk menggunakan inisiatif pihak-pihak yang diberdayakan terse-
but, dan kedua adalah pihak-pihak yang diberdayakan bukan hanya di-
berikan otoritas tetapi juga sumber daya sehingga mereka dapat meng-
ambil keputusan dan kewenangan untuk mengimplementasikan kepu-
tusan-keputusan tersebut. McShane dan Von Glinow (2018) menam-
bahkan perasaan dari mereka yang diberdayakan sebagai pembedanya, 
yaitu memiliki kebebasan, bekerja serasa lebih bermakna, dianggap 
memiliki kompetensi dan bisa memberi pengaruh dalam organisasi. 

Sementara itu Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014) 
serta Hellriegel dan Slocum (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan 
dapat diaplikasikan ke dalam tim yang tidak terikat dengan hierarki.
Hellriegel dan Slocum (2011) juga menambahkan bahwa persepsi dari 

mereka yang diberdayakan merupakan pembeda antara pendelegasian 

dan pemberdayaan. Persepsi tersebut adalah sebagai berikut: 

 Merasa memiliki kompetensi dan mampu untuk melaksa-
nakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan tugas dan
fungsi mereka (potensi).

 Merasa ditugaskan untuk melakukan pekerjaan penting
dan bermakna (bekerja rasanya menjadi lebih bermakna).

 Merasa bebas untuk melakukan bagaimana caranya un-
tuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tu-
gas mereka (otonomi, atau memiliki pilihan dalam hal
bagaimana menyelesaikan tugas).
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 Merasa penting dan signifikannya (diri) mereka dalam tu-
gas-tugas yang dilakukan dan dalam pencapaian tujuan
(pengaruh).

Tabel 8.1 merangkum perbedaan antara pendelegasian dan pem-
berdayaan. Sebagaimana tampak pada Tabel 8.1, pemberdayaan berka-
itan dengan hasil akhir, sehingga apabila permasalahannya terkait de-
ngan prosedur, seperti misalnya bagaimana caranya melakukan sesua-
tu, maka pendelegasian sudah memadai. Di sisi yang lain, pemberdaya-
an berkaitan dengan bagaimana peranan orang yang diberdayakan ter-
sebut, bukan bagaimana caranya orang itu melakukannya. Selain itu, 
kepercayaan menjadi dasar bagi pemberdayaan, sedangkan pendelega-
sian berkaitan dengan masalah perintah, arahan dan pengendalian ka-
rena berkaitan dengan hierarki sebagaimana didefinisikan oleh Daft
(2016). 

 
 

 

Mengingat besarnya pengaruh pemberdayaan pada anak buah, 
serta mengingat banyaknya pekerjaan yang harus Anda selesaikan ka-
lau harus ditangani sendiri, dan mengingat banyaknya pecah kongsi 
yang terjadi di Indonesia antara Kepala Daerah, bahkan Kepala Nega-
ra, dengan Wakil mereka, maka pendelegasian dan/atau pemberdaya-
an menjadi pilihan satu-satunya yang harus Anda lakukan, terlebih apa-

Aspek Utama Pendelegasian Pemberdayaan 

Akuntabilitas Orang yang didele-
gasikan 

Individu atau tim yang dide-
legasikan 

Fokus Prosedur, pengen-
dalian dan arahan 

Hasil dan pencapaian 

Sifat 
Berbasis pekerjaan, 
terbatas 

Berbasis strategis dan tujuan, 
memunculkan kreativitas dan 
menimbulkan kebebasan 

Pengukuran Pemantauan yang 
konstan 

Capaian-capaian tertentu dan 
hasil akhir 

Masalah budaya Perintah Kepercayaan 
Masalah organi-
sasional 

Manajerial Kepemimpinan 

Tabel 8.1. 
Perbedaan 

Antara 
Pendelegasian 

dan 

Pemberdayaan 

Sumber: Diolah dari www.alagse.com/ 
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bila Anda merencanakan untuk melakukan perubahan sebagaimana di-
bahas pada Bab 8 sebagai salah satu unsur pembeda antara pemimpin 
dengan pejabat. Untuk itu tinggal melihat apakah anak buah Anda yang 
memang enggan untuk menerima pendelegasian atau pemberdayaan. 
Mosley Jr., Mosley Sr dan Pietri (2015) menyebutkan adanya tiga alasan 
mengapa anak buah enggan menerima pendelegasian atau pemberda-
yaan, yaitu: 

 Mereka tidak mau menerima pekerjaan-pekerjaan dan
tanggung jawab yang ambigu atau tidak jelas.
Meskipun secara teoretis tanggung jawab ada pada yang
memberi pendelegasian maupun pemberdayaan, dalam
praktik pada umumnya yang menerima pendelegasian atau
pemberdayaan itulah yang bertanggung jawab. Karena itu
menjadi wajar apabila untuk tugas-tugas yang ambigu atau
tidak jelas mereka enggan menerimanya. Untuk itu Anda
sebagai pemimpin yang melimpahkan pendelegasian atau
pemberdayaan dituntut untuk menetapkan tanggung ja-
wab dan kewenangan yang jelas kepada yang Anda dele-
gasikan atau berdayakan serta memberi kepercayaan yang
besar kepada mereka untuk melaksanakan tugas atau ke-
wenangan tersebut disertai dengan dukungan kepada me-
reka agar tujuan dapat tercapai yang menurut Koesten-
baum (2002) merupakan syarat untuk bisa efektif.

 Mereka takut jika berbuat salah.
Gambaran mengenai pemberdayaan dapat terlihat de-
ngan jelas dari analogi orang tua yang mengajari anaknya
naik sepeda ketika masih kecil. Sebagai anak kecil tentu
takut jatuh atau salah, sehingga meminta orang tuanya un-
tuk selalu memegangi sepedanya sambil anak itu menga-
yuh. Akan tetapi karena ingin agar anaknya bisa mandiri,
orang tuanya tidaklah akan selalu memegangi sepeda se-
perti keinginan sang anak melainkan dilepaskan. Jika ter-
nyata dengan dilepas anaknya tersebut jatuh dan malahan
mungkin menangis, sang orang tua tentulah tidak mema-
rahi anaknya atau mengkhawatirkan akan rusaknya sepe-
da, tetapi bahkan menghibur dengan mengatakan anak
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jatuh dari sepeda waktu berlatih itu hal biasa. Yang tidak 
biasa adalah bila jatuh tidak menangis, sehingga meminta 
anaknya untuk tidak lagi menangis. Sementara itu jika ber-
hasil dan tidak jatuh, maka akan didukung pula misalnya 
dengan pernyataan yang menunjukkan apa jadinya kalau 
selalu dipegangi padahal tanpa dipegangi pun sebenarnya 
anaknya itu sudah bisa sendiri. 

Dari analogi tersebut, tugas pemimpin adalah menghibur 
dan membesarkan hati apabila pelaksanaan pendelegasi-
an atau pemberdayaan tersebut belum sempurna, dan
memberi ucapan selamat dan memberikan penghargaan 
apabila berhasil. Dari kegagalan tersebut selanjutnya di-
evaluasi apa penyebabnya dan apa mereka memerlukan 
pelatihan atau coaching. 

 Mereka mencoba untuk menghindari stres akibat pekerja-
an yang harus mereka lakukan.
Pada Bab 4 sudah diuraikan mengenai tiga cara sederha-
na berikut ini untuk mengelola stres, yang dapat Anda gu-
nakan untuk bersama anak buah Anda atau mengajarkan-
nya kepada mereka untuk mengatasinya:

o Kenali apa yang menjadi penyebab stres yang dialami,
yaitu siapa namanya jika ia adalah orang, di mana tem-
pat atau lokasinya jika ia merupakan tempat, apa nama
barangnya jika ia berbentuk benda, atau kombinasi dari
ketiganya (orang, tempat dan benda).

o Kenali penghilang stres apa yang paling disukai. Apa-
kah dengan berkaraoke bisa terhibur dan tidak lagi
merasakan stres? Atau dengan bepergian dapat menik-
mati perjalanan dan bisa tidak lagi merasakan stres?
Atau dengan mengkonsumsi makanan, sayur-sayuran
atau buah-buahan tertentu bisa merasakan kenikmatan
dan tidak lagi merasakan stres? Jika Anda dapat me-
ngenali hal-hal yang dapat menghilangkan stres, Anda
seperti orang yang sakit dan menemukan obatnya. Pa-
da saat Anda kehilangan stres tersebut, Anda dapat mu-
lai berpikir jernih lagi untuk mengetahui apa yang men-
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jadi penyebab stres yang Anda alami dan kemudian me-
nyelesaikan permasalahannya. 

o Hiduplah dengan penuh rasa syukur pada Yang Maha
Kuasa dan nikmati dan berbahagialah dengan apa yang
sudah dimiliki atau dicapai. Sampaikan betapa menja-
di bagian dari tim atau pegawai yang memperoleh pen-
delegasian atau pemberdayaan ini merupakan amanah
atau keistimewaan dibanding kolega mereka yang ti-
dak menerimanya, sehingga oleh karena itu harus di-
syukuri dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan
bahkan jika kita ikhlas melaksanakannya, bisa menja-
di ladang amal buat semua.

Jika ketiganya dapat dikelola dengan baik dan Anda merasa per-
caya pada orang atau orang-orang yang akan Anda delegasikan atau 
berdayakan, maka tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk tidak melaku-
kan pendelegasian atau pemberdayaan. Atau Anda masih merasa be-
rat? Cobalah ases kesiapan Anda untuk mendelegasikan dari kuis pada 
bagian Asesmen berikut ini beserta evaluasinya. Sebagaimana dengan 
kuis-kuis sebelumnya, cobalah untuk menjawab dengan jujur agar re-
komendasi yang diberikan memang benar-benar sesuai untuk Anda. 

ASESMEN 
Lingkarilah pilihan jawaban yang menurut Anda paling tepat 

menggambarkan diri Anda saat ini. Jangan memilih jawaban yang se-
mestinya atau sebaiknya Anda lakukan tetapi tidak pernah Anda laku-
kan atau Anda setujui (www.mfitzgerald.com, 2009). 

1. Tidak perduli pekerjaan apa yang akan didelegasikan, saya berusa-
ha untuk selalu membuatnya menantang.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

2. Pendelegasian bagi saya berarti menyerahkan tanggung jawab un-
tuk suatu hasil, bersama-sama dengan otoritas yang diperlukan dan
kekuasaan untuk mengambil keputusan.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang 



Dari Pejabat Menjadi Pemimpin 237 

3. Saya cenderung untuk mendelegasikan kepada anak buah yang su-
dah mempunyai pengalaman terbaik mengenai pekerjaan yang se-
jenis.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

4. Saya menghindari untuk memberi saran-saran tentang apa yang ha-
rus dilakukan sewaktu saya mendelegasikan sesuatu.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

5. Saya percaya penuh pada kemampuan anak buah saya untuk me-
laksanakan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan yang kian me-
ningkat.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

6. Saya memastikan bahwa keputusan-keputusan penting pada peker-
jaan-pekerjaan yang didelegasikan tetap berada dalam kewenangan
saya.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

7. Saya meminta agar pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan
dilakukan sesuai dengan metode-metode yang saya gariskan.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

8. Saya memastikan diri bahwa pengendalian diletakkan pada semua
pekerjaan dan proyek yang saya delegasikan.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

9. Saya bisa juga mengakui bahwa beberapa anak buah saya mampu
melaksanakan pekerjaan sebaik atau bahkan lebih baik dari saya.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang
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10. Saya memastikan diri untuk mengakui kinerja yang bagus.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

11. Kalaupun saya harus mengkritik, maka saya melakukannya secara
fair, objektif dan konstruktif.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

12. Saya merasa bahwa sepanjang waktu saya harus mengendalikan
semua pekerjaan yang didelegasikan.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

13. Anak buah saya melimpahkan semua keputusan dan permasalahan
yang timbul kepada saya.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

14. Saya melihat bahwa pekerjaan menjadi menurun secara signifikan
bila saya jauh dari kantor.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

15. Saya enggan memberikan umpan balik bila ada anak buah yang
jelek kinerjanya.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

16. Saya selalu dibuat tergesa-gesa oleh hal-hal yang darurat yang ti-
dak diperkirakan.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang 

17. Kegiatan sehari-hari adalah sangat rutin sehingga tersisa sedikit
sekali waktu bagi saya untuk memikirkan perencanaan jangka pan-
jang.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang
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18. Banyak dari pekerjaan saya yang diluar jangkauan anak buah saya
untuk bisa mereka tangani.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

19. Anak buah saya tidak cukup termotivasi untuk bekerja dengan baik.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

20. Saya sangat terganggu apabila ada urusan yang tidak selesai.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

21. Saya harus tetap mengendalikan setiap rincian pekerjaan agar bisa
diselesaikan dengan baik.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

22. Saya mengharapkan kesempurnaan pada setiap hal yang saya laku-
kan.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

23. Saya bisa menerima penyelesaian pekerjaan meskipun tidak sem-
purna.
a. Selalu c. Kadang-kadang e. Tidak pernah
b. Biasanya d. Jarang

24. Saya selalu tertunda oleh hal-hal rinci yang tidak ada akhirnya.
a. Setuju b. Tidak setuju 

25. Saya sering bekerja lembur.
a. Setuju b. Tidak setuju 

26. Saya sering membawa pekerjaan ke rumah baik pada hari kerja ma-
upun akhir pekan.
a. Setuju b. Tidak setuju



240 Pendelegasian dan Pemberdayaan 

27. Ada kejadian dimana saya harus mengambil alih pekerjaan yang ti-
dak terselesaikan tanpa alasan apapun.
a. Setuju b. Tidak setuju

28. Saya bekerja lebih keras dibanding kebanyakan orang di tempat
saya bekerja.
a. Setuju b. Tidak setuju

29. Bawahan saya jarang datang kepada saya mengemukakan ide-ide
mereka.
a. Setuju b. Tidak setuju

30. Bawahan saya jarang menunjukkan inisiatif mereka.
a. Setuju b. Tidak setuju

31. Saya jarang meminta anak buah saya untuk melakukan sesuatu
yang saya sendiri tidak ingin melakukannya.
a. Setuju b. Tidak setuju

32. Saya sering menangani pekerjaan rutin agar kelihatan sibuk.
a. Setuju b. Tidak setuju

33. Beberapa anak buah saya keluar untuk mengerjakan pekerjaan saya.
a. Setuju b. Tidak setuju

34. Jika saya dipromosikan hari ini dan saya harus menunjuk penggan-
ti, saya sama sekali tidak kesulitan untuk menunjuk siapa pengganti
saya.
a. Setuju b. Tidak setuju

35. Jika saya harus meninggalkan organisasi saya hari ini, maka bagian
atau (departemen) tempat saya bekerja akan tetap berjalan dengan
baik.
a. Setuju b. Tidak setuju

36. Saya sering heran terhadap ketidakkompetenan anak buah saya.
a. Setuju b. Tidak setuju

Untuk mengetahui apa makna dari jawaban-jawaban Anda, beri-
lah nilai masing-masing jawaban Anda dengan mekanisme sebagai ber-
ikut:  
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 Untuk pertanyaan 1 sampai 23, tulis nilai masing-masing
jawaban Anda pada kolom (7) Tabel 8.2 pada halaman ber-
ikut ini sebesar nilai yang ada pada kolom (2) hingga (6)
sesuai pilihan jawaban Anda.

 Untuk pertanyaan 24 sampai 36, tulis nilai masing-masing
jawaban Anda pada kolom (7) Tabel 8.2 pada halaman ber-
ikut ini sebesar nilai yang ada pada kolom Setuju atau ko-
lom Tidak Setuju sesuai pilihan jawaban Anda.

 jumlahkan angka-angka pada kolom (7) tersebut.

Sebaik apakah Anda mendelegasikan? Lihat penafsirannya pada
subsubbab Interpretasi berikut ini. 

Interpretasi 

Pilihan jawaban paling tinggi untuk pertanyaan 1 – 23 adalah 5 
atau 6, sedangkan untuk pertanyaan 24 – 36 adalah 4 atau 5. Sementara 
itu pilihan jawaban paling rendah untuk pertanyaan 1 – 23 adalah 0 atau 
1, sedangkan untuk pertanyaan 24 – 36 adalah 0, 1, 2 atau 3. Dengan 
demikian jumlah nilai yang paling banyak yang bisa Anda peroleh 
adalah 185 dan yang paling rendah adalah 29, dengan gambaran diri 
Anda sebagai berikut: 

 Nilai 150 atau lebih berarti Anda sudah bagus dalam men-
delegasikan. Meski demikian, jika jawaban Anda masih
belum sempurna 185, selisihnya masih merupakan ruang
untuk perbaikan (room for improvement). Apa penyebab-
nya?

o Apakah karena Anda tidak memilih “Selalu”? Jika ya,
uraian pada bab ini mudah-mudahan membuat Anda 

bisa mengevaluasi diri: apakah hal itu disebabkan ka-
rena kekurangmampuan anak buah Anda? Jika ya,
maka perlu diingat bahwa pelatihan bisa mening-
katkan kemampuan. Apakah Anda sudah menugaskan
mereka mengikuti pendidikan atau pelatihan? Atau su-
dahkah Anda meng-coach mereka? Kurang mampu
semestinya  difasilitasi  oleh  organisasi  agar  menjadi
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Perta-

nyaan 

Sela-

lu 

Biasa-

nya 

Kadang-

kadang 

Jarang Tidak 

Pernah 

Nilai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 6 4 2 1 0
2 0 1 3 4 5
3 0 1 2 3 5
4 1 2 3 4 5
5 6 5 3 1 0
6 1 2 3 4 5
7 0 1 3 5 6
8 6 5 3 1 0
9 6 5 3 1 0
10 6 5 3 1 0
11 6 5 3 1 0
12 1 2 3 4 5
13 0 2 4 5 6
14 0 1 2 3 5
15 1 2 3 4 5
16 0 1 3 4 5
17 1 2 3 4 5
18 1 2 4 5 6
19 1 2 3 4 5
20 1 2 3 4 5
21 0 1 3 4 6
22 1 2 3 4 5
23 5 4 3 1 0

Jumlah
Setuju Tidak setuju

24 1 4
25 2 4
26 2 4
27 3 5
28 3 5
29 1 5
30 0 5
31 2 4
32 1 4
33 2 5
34 5 1
35 5 1
36 1 5

Total

Tabel 8.2. 
Mekanisme 
Penilaian 
Kuesioner 

Pendelegasian 
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mampu, sehingga dengan demikian Anda tidak punya 
alasan lagi untuk tidak mendelegasikan. 

o Ataukah karena Anda terlalu rigid meminta anak buah
Anda untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan me-
tode-metode yang Anda gariskan sehingga tidak mem-
beri ruang gerak bagi mereka untuk berinovasi? Jika
ya, cobalah Anda ganti mekanismenya menjadi: kesa-
lahan apa yang masih bisa Anda tolerir? Jika kesalah- 
an mereka kurang dari yang Anda tolerir, Anda ikh-
laskan saja hasil pekerjaan anak buah Anda tidak se-
hebat jika Anda lakukan sendiri. Terlebih apabila ke-
hebatan Anda tersebut karena banyaknya pengalaman
Anda (seperti banyaknya jam terbang bagi pilot), ma-
ka anak buah Anda sudah pasti tidak akan sehebat An-
da karena “jam terbang” mereka belum sebanyak An-
da. Sebaliknya, jika kesalahan mereka melebihi batas-
an tersebut, Anda jelaskan kepada mereka bahwa yang
seperti itu masih belum sempurna dan meminta agar
mereka memperbaikinya atau bahkan mengulanginya.

o Ataukah karena Anda tidak bisa selalu mengontrol atau
mengendalikan pekerjaan yang Anda delegasikan? Ji-
ka ya, Anda harus memilih orang yang benar-benar da-
pat Anda percaya karena, sebagaimana tampak pada
Tabel 8.1 (lihat hal. 233), pengendalian masih merupa-
kan fenomena umum dalam pendelegasian.1 Atau apa-
kah karena Anda tidak membedakan antara pendele-
gasian dan pemberdayaan? Jika Anda menganggap

1Bagi seorang muslim barangkali sudah paham bahwa Tuhan meski-
pun Maha Kuasa juga melakukan pendelegasian, dan untuk yang sifatnya 
“prosedural dan repetitif” Dia pun memastikan hasilnya. Lihat misalnya QS 
6:61 yang artinya: “Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas 
semua hamba-Nya, dan diutusNya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, 
sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia 
diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu ti-
dak melalaikan kewajiban mereka.” 
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kedua hal tersebut adalah sama, maka tidak ada yang 
bisa dikomentari karena, sebagaimana tampak pada Ta-
bel 8.1 (lihat hal. 233), pemberdayaan memperhatikan 
hasil sedangkan pendelegasian memperhatikan pro-
ses. Anda tinggal menunggu hasil akhir atau proses-
nya saja, dan itu hanyalah masalah waktu. 

o Ataukah karena Anda tidak selalu bisa mengakui bah-
wa anak buah Anda mampu melaksanakan pekerjaan
sebaik atau bahkan lebih baik daripada Anda? Jika ya,
ketahuilah bahwa di atas langit masih ada langit seba-
gaimana pepatah China. Justru dengan mengakui ada-
nya orang lain yang mampu melakukan suatu hal ter-
tentu, kita bisa memanfaatkan kemampuan mereka un-
tuk mencapai tujuan bersama. Apakah Anda pernah
memperhatikan bahwa bagi laki-laki yang tidak kidal,
membuka kancing baju sendiri dengan tangan satu itu
akan lebih cepat apabila dengan tangan kanan hanya
bila dari kancing bawah naik ke kancing atas dan de-
ngan tangan kiri hanya bila dari kancing atas? Masing-
masing mempunyai spesialisasi.

o Ataukah karena Anda susah untuk mengakui kinerja
baik anak buah Anda sehingga tidak selalu memuji bi-
la mereka berhasil? Sebagaimana dengan analogi
mengajari sepeda pada anak-anak, ketika ternyata ber-
hasil tanpa dipegangi, sang orang tua akan memuji de-
ngan mengatakan apa jadinya kalau terus dipegangi.
Pujian membuat anak buah merasa diakui penting,
kompeten dan signifikannya mereka serta bangga
memperoleh pengakuan dari atasan mereka. Semakin
tinggi atasan, semakin membanggakan pengakuan ter-
sebut. Karena itu jika pilihan Anda bukan “Selalu”,
mulailah untuk menerapkannya setiap anak buah An-
da berkinerja baik.

o Ataukah karena Anda bukan mengkritik perbuatan
anak buah Anda melainkan mengkritik pribadi mere-
ka? Jika ya, mulailah untuk bersikap objektif bahwa
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yang bersangkutan melakukan hal seperti itu mung-
kin karena kekurangmampuannya, bukan karena 
berasal dari daerah tertentu atau menganut keyakin-
an tertentu atau karena berjenis kelamin tertentu 
atau faktor-faktor demografis lainnya. 

o Ataukah karena anak buah Anda selalu melimpah-
kan keputusan dan permasalahan kepada Anda? Jika
ya, Anda bisa mulai melimpahkan permasalahan
yang prosedural dan repetitif untuk bisa mereka se-
lesaikan sendiri. Jika perlu, buat Peraturan atau Su-
rat Keputusan untuk melimpahkan sebagian dari ke-
wenangan Anda pada mereka sehingga mereka bisa
mengambil keputusan sendiri. Dalam uraian menge-
nai kewenangan Menteri Keuangan disebutkan bah-
wa seluruh unit Kementerian/Lembaga dapat me-
minta uang kepada Kantor Pelayanan Perbendahara-
an Negara sepanjang ada anggarannya dan sesuai
peruntukannya (prosedural dan repetitif) tanpa harus
Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Nega-
ra sendiri yang membayarnya.

o Ataukah karena banyaknya pekerjaan Anda yang ti-
dak bisa ditangani anak buah Anda? Ataukah karena
Anda selalu harus tetap mengendalikan setiap rinci-
an pekerjaan agar bisa diselesaikan dengan baik? Ji-
ka ya, mulailah untuk berpikiran bahwa di atas la-
ngit masih ada langit sebagaimana disebutkan sebe-
lumnya. Atau, cobalah untuk berpikiran bahwa An-
da sudah bukan kalibernya lagi untuk mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan tersebut karena masih banyak
hal-hal besar yang harus Anda tangani sendiri. De-
ngan cara demikian Anda bisa terhindar dari keku-
rangan waktu untuk melakukan hal-hal kecil.

o Ataukah karena Anda setuju dengan pertanyaan-per-
tanyaan pada butir 24 – 36? Jika ya, butir-butir yang
diajukan dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut ada-
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lah alasan-alasan yang biasa digunakan oleh orang 
yang tidak bisa atau tidak mau mendelegasikan. 

 Nilai 131 atau lebih rendah adalah nilai yang moderat
atau sedang. Anda kadang-kadang mengerjakan peker-
jaan dengan baik, tetapi kadang-kadang sikap dan peri-
laku Anda mencegah diri Anda sendiri untuk mendele-
gasikan secara efektif. Karenanya Anda perlu mening-
katkan kemampuan mendelegasikan ini. Butir-butir di
atas semoga bisa Anda gunakan untuk menjadi pedoman.

 Nilai 67 atau kurang adalah angka yang menunjukkan
rendahnya kemampuan Anda untuk mendelegasikan
pekerjaan. Cermati di sisi mana Anda lemah dengan
membandingkan nilai tertinggi dalam tabel dengan ni-
lai yang Anda peroleh untuk masing-masing pertanya-
an dalam asesmen tersebut. Kemungkinan besar Anda
merasa seperti diuraikan dalam butir sebelumnya, yaitu
memiliki argumen untuk tidak mau atau tidak bisa men-
delegasikan. Cobalah cermati butir-butir di atas untuk
mengubah perilaku Anda agar mulai bisa mendelegasi-
kan kepada anak buah atau Wakil Anda.

MEMBERDAYAKAN TIM
Bagian Menggunakan Rancangan Pekerjaan Tertentu untuk Me-

motivasi pada Bab 7 (lihat hal. 206) menyebutkan bahwa apabila pem-
bentukan unit organisasi yang membutuhkan persetujuan Kementeri-
an Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-
RB) dan itu menjadi hambatan bagi Anda, maka solusinya antara lain 
adalah dengan membentuk tim yang dalam batas-batas tertentu sesuai de-
ngan Peraturan Menteri Keuangan dapat diberikan honor sehingga dapat 
sekaligus memberi penghargaan dalam bentuk finansial. Pada bagian ter-
sebut juga diuraikan mengenai persyaratan penting yang perlu dimiliki 
para anggota tim, yaitu: 

 Kompetensi apa yang dibutuhkan oleh para anggotanya
untuk dapat mengerjakan tugas-tugas tim tersebut?

 Seberapa besar kepercayaan pada anggota tim Anda?
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Semakin kompeten mereka dan semakin tinggi tingkat keperca-
yaan Anda pada mereka, semakin sedikit pengendalian yang harus An-
da jalankan, yang sekaligus dapat Anda manfaatkan untuk pemberdaya-
an (empowerment). Tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh tim ter-
sebut, yang anggotanya bisa terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/ 
atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dapat meru-
pakan pekerjaan lintas sektor yang harus segera diselesaikan, atau inisi-
atif strategis yang merupakan rencana kerja Anda ketika kampanye atau 
saat menjalani fit and proper test. Salah satu nomenklatur yang dapat 
Anda gunakan untuk berbagai jenis kegiatan strategis misalnya adalah 
Tim Reformasi Birokrasi .... Dengan memakai nama reformasi maka An-
da bisa melakukan banyak hal sekaligus: pendelegasian, pemberdayaan 
dan perubahan (lihat Bab 9 tentang Perubahan). 

Untuk lebih memahami bagaimana tim dapat dimanfaatkan un-
tuk hal-hal sebagaimana disebutkan sebelumnya, berikut ini kutipan 
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah 
Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional 
Periode Tahun 2020 – 2024. Untuk menekankan mengenai berbagai 
hal yang diuraikan sebelumnya, penulis sengaja menggunakan font de-
ngan warna yang berbeda dari aslinya (www.setkab.go.id). 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2020 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode 
Tahun 2020 – 2024. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010 – 2025, pelaksanaan Re-
formasi Birokrasi perlu dilakukan secara 
berkesinambungan; 

b. bahwa agar pelaksanaan program Refor-
masi Birokasi sebagaimana dimaksud da-
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lam huruf a dapat berjalan dengan opti-
mal, perlu ditetapkan Komite Pengarah 
Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim 
Reformasi Birokrasi Nasional untuk pe-
riode tahun 2020 – 2024;  

c. bahwa pembentukan Komite Pengarah
Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim
Reformasi Birokrasi Nasional ditetapkan
dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 19945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia No-
mor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembar-
an Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali di-
ubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 5679); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG 
KOMITE PENGARAH REFORMASI BI-
ROKRASI NASIONAL DAN TIM RE-
FORMASI BIROKRASI NASIONAL PE-
RIODE TAHUN 2020 – 2024. 

Pasal 1 
Membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasi-
onal dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Ta- 
hun 2020 – 2024. 

Pasal 2 
(1) Susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasi-

onal sebagai berikut: 

a. Ketua : Wakil Presiden;

b. Sekretaris : Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara dan Reformasi Birokrasi; 

c. Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan; 

2. Menteri Koordinator Bidang Pereko-
nomian;

3. Menteri Koordinator Bidang Pemba-
ngunan Manusia dan Kebudayaan;

4. Menteri Koordinator Bidang Kema-
ritiman dan Investasi;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Kepala Staf Kepresidenan.

(2) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional ber-
tanggung jawab kepada Presiden. 

(3) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional ber-
tugas: 
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a. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai lan-
dasan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk me-
wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. Menetapkan program strategis pelaksanaan refor- 
masi birokrasi;

c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelak-
sanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat dise-
lesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

d. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewak-
tu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 3 
(1) Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai 

berikut: 

a. Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara dan Reformasi Birokrasi; 

b. Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasio-
nal/Kepala Badan Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional;

4. Menteri Sekretaris Negara;

5. Sekretaris Kabinet.

(2) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung ja-
wab kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
Nasional. 

(3) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas: 

a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional re-
formasi birokrasi nasional;

b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksana-
an reformasi birokrasi nasional; 
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c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan un-
tuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar ba-
gi pelaksanaan program reformasi birokrasi;

d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders);

e. Memberikan persetujuan dan penetapan besaran
tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga se-
telah mendapat masukan dari Unit Pengelola Re-
formasi Birokrasi Nasional;

f. Memberikan pertimbangan terhadap standardisasi
perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah
Daerah;

g. Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi biro-
krasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasional.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Reformasi Biro-
krasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Refor-
masi Birokrasi Nasional serta didukung oleh Tim Inde-
penden Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Pen-
jamin Kualitas Reformasi Birokrasi.  

Pasal 4 
Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi 
membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam pe-
rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis termasuk da-
lam memberikan usulan penetapan besaran tunjangan ki-
nerja untuk Kementerian/Lembaga.  

Pasal 5 
Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi 
memberikan saran dan masukan secara independen ke-
pada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan 
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang 
pelaksanaan reformasi birokrasi.  
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Pasal 6 
Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi berfungsi me-
lakukan penjaminan kualitas kebijakan reformasi biro-
krasi secara nasional.  

Pasal 7 
Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasio-
nal, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan 
Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Refor-
masi Birokrasi Nasional. 

Pasal 8 
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite 
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi 
Birokrasi Nasional, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi 
Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasio-
nal, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi di-
bebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Pasal 9 
Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Ke-
putusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pem-
bentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasio-
nal dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional 2015 – 2019, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 10 
Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal di-
tetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Maret 2020 

PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA, 

ttd. 
JOKO WIDODO 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Deputi Bidang Hukum dan 
Perundang-undangan, 

ttd. 

Lydia Silvanna Djaman 

Dari Keputusan Presiden tersebut dapat diketahui hasil akhir te-
tap dipegang oleh pimpinan tertinggi karena meskipun ketua dari tim 
tersebut bukanlah pimpinan tertinggi, akan tetapi tim tersebut harus te-
tap melapor dan bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi (Pasal 2). 
Pasal 2 ini menggambarkan pemberdayaan pemimpin kepada wakilnya. 
Jika pemberdayaan kepada wakil tersebut semakin banyak, dalam artian 
kepada tugas-tugas pemimpin yang lainnya bukan hanya untuk satu pe-
kerjaan saja, maka hal ini dapat mengurangi kemungkinan pecah kongsi 
pada akhir periode kepemimpinan. Dengan demikian jika Anda adalah 
Kepala Daerah atau bahkan Kepala Negara, pada lima tahun akhir masa 
pemerintahan Anda masih akan dapat bersama kembali “menyelesai-
kan” kegiatan-kegiatan lain yang perlu dibenahi untuk menjadi lebih ba-
ik bagi rakyat, dan bukannya bersaing memperebutkan kursi Kepala Dae-
rah atau Kepala Negara dengan “mantan” wakil Anda. Dan akan sema-
kin ideal jika setelah sepuluh tahun Anda memerintah bersama wakil 
Anda, Anda mendukung wakil Anda untuk menjadi Kepala Daerah atau 
Kepala Negara pada tahun kesebelas. Endorsement Anda untuk memi-
lih “mantan” wakil Anda untuk menjadi Kepala Daerah atau Kepala Ne-
gara akan memperbesar kemungkinan atau peluang untuk terpilih: ke-
berhasilan Anda berdua selama sepuluh tahun, kemesraan hubungan 
Anda berdua, dan dukungan Anda menunjukkan hal yang sangat positif 
kepada rakyat pemilih bahwa “mantan” wakil Anda adalah orang yang 
sama-sama kapabel seperti Anda untuk melakukan perubahan ke arah 
yang lebih baik. 

Tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tim juga diuraikan 
dengan rinci pada Pasal 2 dan Pasal 3, masing-masing untuk Komite 
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Pengarah dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Dengan demikian tu-
gas dan kewajiban digambarkan dengan jelas sehingga tidak ambigu 
guna mengurangi keengganan anggota tim untuk melaksanakan tugas 
mereka. Selain itu, hak-hak para anggota tim tersebut juga disebutkan 
dalam Pasal 8. 

KESIMPULAN

Pendelegasian dan pemberdayaan sebenarnya sangat banyak 
manfaatnya bagi seorang pemimpin, akan tetapi hal ini justru yang pa-
ling sulit dilakukan. Padahal tanpa pendelegasian dan pemberdayaan 
seorang pemimpin harus menyediakan banyak waktu bahkan untuk se-
kedar melakukan hal-hal kecil. Hal ini sering berdampak pada masih 
adanya sisa pekerjaan yang belum selesai sehingga harus dikerjakan di 
rumah atau harus sering lembur. Akibatnya bukan hanya waktu untuk 
keluarga menjadi berkurang, pekerjaan-pekerjaan besar yang semesti-
nya menjadi fokus perhatian pemimpin pun menjadi terabaikan. Ini 
tentu saja “mengkerdilkan” diri sendiri karena bawahan akan menilai 
atasan mereka bukanlah pemimpin melainkan seorang pejabat. Model 
semacam ini merupakan kebalikan dari prinsip tut wuri handayani dari 
Ki Hadjar Dewantoro, yang berarti memberi kesempatan kepada anak 
buah untuk tumbuh. Manz dan Sims (1989) menyatakan pemimpin 
yang dapat membesarkan anak buah mereka sebagai pemimpin yang 
super (super leader). 

Alasan lain mengapa pemimpin perlu mendelegasikan sebagai-
mana diuraikan dalam bab ini adalah sejalan dengan teori kontingensi 
situational leadership theory (SLT) yang menyatakan bahwa jika anak 
buah sudah mampu dan mereka mau melakukan tugas mereka, maka 
pemimpin tidak harus berbuat banyak dan bahkan perlu melakukan 
pendelegasian, yaitu pemimpin membiarkan pengikut untuk melaksa-
nakan pekerjaan mereka karena mereka sudah memahami apa tugas 
mereka sehingga tidak perlu banyak arahan, dan pengikut pun tidak 
memerlukan banyak partisipasi pemimpin karena mereka mempunyai 
kemauan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka sendiri. 

Dampak lain yang sering dialami pemimpin dengan wakilnya 
adalah munculnya fenomena “Pecah Kongsi”. Hal ini bukan hanya di-
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alami oleh Kepala Daerah saja, akan tetapi bahkan pernah dialami oleh 
Presiden dan Wakil Presiden.  

Memang tidak mudah untuk mendelegasikan kepada anak buah. 
Pada bab ini diuraikan mengenai beberapa tanda yang jika Anda meng-
alaminya maka Anda bisa kesulitan mendelegasikan. Akan tetapi jika 
Anda bisa melakukannya, maka Koestenbaum (2002) memberikan 
formula agar pemberdayaan menjadi efektif, yaitu: 

E = A × D × S atau P = K × A × D 

atau 

Pemberdayaan (empowerment atau E) berarti melepaskan ke-
wenangan (autonomy atau A) dengan tetap memberi arahan (direction 
atau D) yaitu tujuan (goal) yang hendak dicapai, dan dukungan (sup-
port atau S) untuk melegalisir keberadaan mereka atau mengakui siapa 
mereka sesungguhnya. Dukungan tersebut tidak cukup dengan Surat 
Keputusan saja, tetapi misalnya hadir dalam, atau bahkan cukup mun-
cul sebentar ketika tim sedang rapat yang dipimpin oleh wakilnya dan 
sekedar bertanya, misalnya: “aman semuanya kan? Kalau ada yang 
mau disampaikan, silahkan. Ijin ya, pak Wakil?”  

Formula yang dikemukakan oleh Koestenbaum (2002) tersebut 
menggunakan perkalian untuk menunjukkan bahwa nilai nol (0) pada 
salah satunya akan menghasilkan angka nol (0) juga. Artinya, tidak 
akan ada pemberdayaan kalau tidak ada kewenangan, arahan ataupun 
dukungan. 

Di sisi yang lain, bab ini juga menjelaskan mengenai adanya 
anak buah yang enggan untuk menerima pendelegasian atau pember-
dayaan, yaitu (1) apabila pekerjaan dan tanggung jawab yang didele-
gasikan tersebut ambigu atau tidak jelas, (2) karena mereka takut jika 
berbuat salah, atau (3) karena takut stres. Agar mereka menjadi mau 
maka Anda sebagai pemimpin perlu menjelaskan apa tugas yang harus 
mereka lakukan. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi 
Birokrasi Nasional yang dijadikan contoh pada bab ini menjelaskan 
dengan rinci apa tugas-tugas yang harus dilaksanakan sehingga meng-
hilangkan ambiguitas yang dikhawatirkan. Selain itu Anda juga harus 
bisa mentoleransi kesalahan sebagaimana Anda bisa mentoleransi anak 
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Anda ketika mengajari mereka naik sepeda dan jatuh. Di samping itu, 
Anda perlu mempraktikkan manajemen stres kepada anak buah Anda 
sehingga mereka bisa mengelola tingkat stres mereka dengan baik. 

Di samping asesmen dan penafsirannya yang dijelaskan dalam 
bab ini, pada bagian akhir bab ini juga diuraikan contoh pendelegasian 
dan pemberdayaan Presiden kepada Wakil Presiden dalam bentuk Ke-
tua Dewan Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 

Sumber: https://miro.medium.com/max/11232/1* 
r8GRKSP2mOxmGxd-p40BHg.png 

Sumber:https://i2.wp.com/ilmumanajemenindustri.com/wp 
content/uploads/2018/06/pendelegasian- 
wewenang.png?fit=640%2C280&ssl=1 
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Memimpin Peru- 

an 

PENDAHULUAN

James M. Kouzes dalam Kata Pengantar buku Business Leader-
ship: A Jossey-Bass Reader (The Jossey-Bass Business and Manage-
ment Team, ed., 2003) menyatakan bahwa “perubahan adalah pekerja-
an para pemimpin,” dan “pemimpin memfokuskan pada masa depan.” 
Menurut Kouzes, orang cenderung menilai hebatnya seseorang seba-
gai pemimpin adalah apabila pemimpin tersebut bisa mengatasi perso-
alan yang amat pelik, berani mengambil inisiatif atau berkonfrontasi 
dengan rezim yang tengah berkuasa, yang mampu memobilisasi massa 
saat terjadinya resistensi yang sedemikian kuat dari pihak yang berse-
berangan, atau yang mampu mengarahkan upaya-upaya masyarakat ke 
masa depan yang lebih baik atau lebih cerah. Lech Wawensa dari Po-
landia atau Habib Rizieq Syihab adalah contoh-contoh orang yang 
amat berani berkonfrontasi dengan rezim yang tengah berkuasa. 

Gibson dkk (2012) juga mengutip The Handbook of Leadership 
yang menyatakan bahwa para pemimpin adalah agen-agen perubahan: 
tindakan-tindakan mereka lebih banyak mempengaruhi orang lain jika 
dibandingkan dengan tindakan-tindakan orang lain kepada mereka. Pa-
kar perubahan Indonesia, Rhenald Kasali (2013), membandingkan de-
ngan tone yang kurang positif bagi pemimpin yang tidak banyak mela-
kukan perubahan dan, sebaliknya, tone yang positif bagi pemimpin yang 
melakukan perubahan. Apa yang harus diubah? Untuk level seperti An-
da, Kasali (2013) menyarankan untuk melakukan “perubahan menda-
sar, yang mengubah cara dan kebiasaan.” 

9
MEMIMPIN PERUBAHAN 

DAN MELIHAT MASA 
DEPAN 
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Penelitian tentang kepemimpinan juga mendukung dalam kait-
annya dengan bagaimana pemimpin mengarahkan para pengikut me-
reka dalam melalui masa-masa sulit, ketidakpastian, kekacauan, trans-
formasi, transisi, maupun pemulihan akibat suatu kondisi yang tidak 
baik atau tidak enak (recovery). Atau, yang berkaitan dengan bagaima-
na pemimpin tersebut “mengusik” ketenangan status quo dan mena-
warkan hal-hal baru. Hal ini adalah wajar karena hanya tantangan saja 
yang mampu menghasilkan kesempatan untuk berubah menjadi lebih 
baik. Semakin besar tantangannya, semakin monumental pula kemung-
kinan timbulnya pemimpin besar. 

Sementara itu senantiasa melihat ke depan adalah salah satu yang 
membedakan antara pemimpin dengan orang terpercaya lainnya. Pe-
mimpin haruslah mampu menerawang masa depan dan membayang-
kan bahwa hal yang lebih besar ada di depan mata. Dia haruslah mam-
pu menciptakan hal-hal yang luar biasa, atau mampu mengubah hal 
biasa menjadi luar biasa. Beberapa penulis seperti Burt Nanus, Peter 
Drucker, James Collins dan Jerry Poras serta Gary Hamel (Kouzes, 
dalam The Jossey-Bass Business and Management Team, ed., 2003) 
bahkan menyatakan kecilnya pencapaian pemimpin bila mereka tidak 
mempunyai visi. Akan tetapi, visi yang tidak dikelola dengan baik ter-
nyata juga sulit direalisasikan dan bahkan tidak jarang tidak diteruskan 
oleh para penggantinya. 

Kedua hal ini, melakukan perubahan dan memfokuskan pada 
masa depan, jika Anda lakukan, akan membuat Anda berbeda dari pe-
mimpin lainnya. Seperti tersirat dalam tulisan Kasali (2013), Anda bi-
sa saja memimpin selama dua periode pemerintahan (sepuluh tahun, se-
suai dengan judul artikelnya), tetapi tidak dikenang orang begitu tidak 
lagi menjabat karena tidak ada peninggalan yang istimewa (legacy) 
yang Anda wariskan. Betapa banyaknya Bupati, Walikota, Gubernur 
atau bahkan Presiden yang setelah selesai menjabat “selesai” pula rak-
yatnya terhadap mereka. Sebaliknya, meskipun usia kepemimpinan-
nya bisa pendek seperti yang dialami oleh Gus Dur, orang bisa tetap 
selalu mengenangnya karena meninggalkan warisan besar. Tengok mi-
salnya pernyataan Jaya Suprana (2016) yang menulis sebagai berikut: 

Bagi saya pribadi, Imlek punya makna tersendiri. Setiap 
kali tiba saat merayakan Hari Raya Imlek, langsung saya 
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terkenang kepada Gus Dur. Saya yakin bahwa tanpa Gus 
Dur, mustahil Hari Raya Imlek di Indonesia dapat diraya-
kan semeriah, seleluasa, dan seterbuka seperti di masa ki-
ni. Saya mustahil melupakan jasa Gus Dur. 

Di sisi yang lain, jika dalam periode pertama sebagai pejabat 
publik Anda bisa meninggalkan warisan yang baik, sejarah membukti-
kan bahwa pada pemilihan periode kedua banyak pejabat yang “me-
nang mutlak” atas lawan-lawan mereka. Petahana (incumbent) yang 
sulit dilawan ini disebabkan karena mereka meninggalkan ‘sesuatu’ 
yang dirasakan rakyat banyak. Bagian-bagian berikut ini menjelaskan 
mengenai apa yang bisa dijadikan warisan (legacy) dan pandangan ke 
depan seperti apa yang bisa membedakan Anda dari pemimpin lainnya. 

PERUBAHAN SEBAGAI WARISAN PENINGGALAN

Seperti ditulis oleh Kasali (2013), “Gus Dur—tak menjanjikan 
perubahan, tetapi tergelincir perubahan-perubahan besar yang ia ge-
rakkan.” Dapat dimaklumi karena pada masa itu Presiden diangkat dan 
diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), belum di-
pilih langsung oleh rakyat sebagaimana saat ini, sehingga untuk bisa 
dipilih Gus Dur tidak berkampanye menawarkan perubahan. Tetapi se-
telah beliau terpilih menjadi Presiden, beliau melakukan berbagai per-
ubahan, banyak diantaranya yang masih dirasakan sampai saat ini. Ka- 
sali (2013) mencatat sebagian besar diantaranya, tetapi “luput” men-
catat sebagian lainnya yang kini tidak lagi dilakukan dan menjadi pem-
belajaran bagi kita bagaimana agar perubahan-perubahan “besar” yang 
sudah dilakukan tersebut terus bisa dirasakan. Kasali (2013) antara la-
in menulis sebagai berikut: 

Gus Dur membubarkan dua kementerian (Departemen Pe-
nerangan dan Departemen Sosial), menghapus larangan 
menjalankan tradisi budaya Tiongkok, dan mengganti na-
ma Irian dengan Papua. Ia membangun Kementerian
HAM, reformasi TNI, menggilir jabatan panglima TNI,
dan menjadikan Imlek sebagai hari libur resmi. Ia juga 
mengusulkan hubungan diplomatik dengan Israel dan 
menghapus Tap MPRS No XXIX/MPRS/1966 yang me-
larang segala bentuk ajaran Marxisme-Leninisme.  
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Dewasa ini karena untuk menjadi pejabat publik selain Menteri 
haruslah menawarkan “sesuatu” ketika berkampanye atau saat mengi-
kuti proses fit and proper, “sesuatu” ini sering berupa penawaran peru-
bahan untuk “membedakan” dari pejabat sebelumnya atau “menyele-
saikan” permasalahan yang sebelumnya tidak atau belum selesai dila-
kukan oleh pejabat publik terdahulu. Jika Anda termasuk kelompok pe-
jabat publik yang semacam ini, maka sisi baiknya adalah bahwa Anda 
dengan mudah dapat mengetahui apa yang pertama-tama harus dila-
kukan: bagaimana merealisasikan janji kampanye atau janji ketika 
mengikuti proses fit and proper. Sebagaimana disebutkan pada Bab 7 
(lihat hal. 189), di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mekanisme-
nya bahkan sudah dilembagakan sehingga siapapun pejabat yang terpi-
lih sebagai Pimpinan KPK, visi masing-masing pimpinan akan dituang-
kan dalam balanced scorecard (BSC) yang kemudian dengan persetu-
juan Pimpinan KPK kapan masing-masing visi tersebut akan dicapai
atau direalisasikan dengan cara dirinci menjadi berbagai kegiatan yang 
dijadikan sebagai target kinerja tahun tertentu dengan Deputi terkait 
dan Sekretaris Jenderal untuk di-kontrak kinerja-kan dengan Pimpin-
an. Dengan cara ini maka yang dijanjikan saat fit and proper test dapat 
direalisasikan. Model semacam ini dapat Anda tiru dan bahkan kalau 
Anda ingin belajar dari KPK mereka akan dengan senang hati menga-
jari Anda. Anda tinggal menulis surat kepada Pimpinan atau Sekretaris 
Jenderal KPK meminta ijin untuk melakukan kunjungan ke KPK guna 
mempelajari hal tersebut, atau meminta mereka mengirimkan pejabat 
KPK untuk menjelaskan mengenai bagaimana penerapan BSC untuk 
merealisasikan janji-janji saat fit and proper test Calon Pimpinan KPK 
di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka juga sering me-
nerima permintaan agar pejabat atau pegawai KPK menjadi nara sum-
ber pada berbagai kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L). 

Dalam buku 5: Where Will You Be Five Years from Today? Dan 
Zadra (2009) mengajukan pertanyaan yang sangat menantang sebagai 
berikut: 

Lima tahun ... 260 minggu ... 1.825 hari...2.330.000 menit. 

Apa yang akan Anda lakukan selama itu? Apa yang bisa 
Anda lakukan selama itu? 
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Setelah lima tahun Anda bisa jadi terpilih kembali, tetapi lima ta-
hun berikutnya tetap sama saja, tidak meninggalkan warisan yang dike-
nang orang. Sebaliknya, setelah lima tahun mungkin Anda tidak terpi-
lih kembali bukan karena Anda tidak bagus, tetapi kandidat lain me-
nawarkan hal lain yang tidak Anda miliki atau tawarkan. Karenanya 
menjadi sangat penting untuk melakukan perubahan, karena saat ini 
masih banyak hal yang bisa diubah, dan melihat masa depan untuk An-
da tinggalkan kepada orang-orang yang Anda pimpin sehingga organi-
sasi Anda, apakah K/L, kota, kabupaten, provinsi atau apa pun, menja-
di lebih baik sepeninggal Anda dari organisasi tersebut. 

Jika Anda bukan hanya termasuk dalam kelompok yang hendak 
memenuhi janji-janji saat kampanye tetapi ingin pula melakukan peru-
bahan, atau janji-janji kampanye Anda tidak mencakup hal-hal seperti 
ini, maka beberapa “perubahan” yang sudah diapresiasi masyarakat 
dan sudah terpublikasi di berbagai media antara lain adalah sebagai 
berikut tanpa bermaksud untuk mengurutkan bahwa yang nomor satu 
berarti yang terbaik dan yang terakhir adalah yang terburuk, atau seba-
liknya. Selain itu, tentu saja, hal-hal berikut ini serta contoh-contoh 
yang disebutkan di sana tidak berarti bahwa Anda tidak memiliki hal 
positif lain untuk ditawarkan. Masih bisa dan masih sangat banyak. 
Cerita dalam bab ini hanya untuk memudahkan upaya perubahan dan 
meninggalkan warisan untuk generasi masa depan. Perubahan-peru-
bahan tersebut adalah Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Keu-
angan (Kemkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)1 dan bebera-
pa keberhasilan para Kepala Daerah. Uraian mengenai keduanya ma-
sing-masing tampak pada bagian-bagian berikut ini. 

REFORMASI BIROKRASI DI KEMKEU DAN DI BPK 
Meskipun belum dapat dikatakan sempurna, RB di kedua K/L 

tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik. Karena itu untuk mela-

1Sebenarnya bersama Mahkamah Agung (MA) merupakan tiga K/L
yang pertama kali melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia. Akan teta-
pi perkembangan Reformasi Birokrasi (RB) di MA tidak sebagus di Kemkeu 
maupun BPK. Bukan berarti semua agenda RB di MA gagal, tetapi lebih ka-
rena indikator kinerja yang penting atau utama di MA seperti hilangnya mafia 
peradilan hingga kini belum bisa hilang, sehingga dalam contoh ini penulis 
mengesampingkan MA. 
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kukan perubahan sebagaimana yang sudah dilakukan di kedua K/L ter-
sebut Anda dapat melakukan studi banding ke sana, atau berkirim su-
rat ke Menteri Keuangan dan/atau Ketua BPK untuk menugaskan peja-
bat mereka untuk menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang sudah 
dilakukan oleh kedua K/L tersebut sebagaimana dilakukan oleh bebe-
rapa K/L. Saat itu Sekretaris Jenderal Kemkeu beberapa kali menugas-
kan penulis sebagai Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Pusat (TRBP)
Kemkeu untuk menjelaskan perubahan-perubahan besar yang sudah 
dilakukan oleh Kemkeu seperti digariskan dalam Keputusan Menteri 
Keuangan (KMK) Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Biro-
krasi Departemen Keuangan. Perubahan-perubahan besar yang sudah 
dan masih dilakukan di Kemkeu mencakup tiga pilar yaitu penataan 
organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan manajemen 
sumber daya manusia (SDM). Sementara itu dalam KMK Nomor 302/ 
KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Refor-
masi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS-RBTK) Kemente-
rian Keuangan disebutkan adanya empat tema yaitu Tema Sentral 
yang pada intinya mendukung tiga pilar sebagaimana disebutkan sebe-
lumnya serta tiga tema lainnya terkait dengan tugas dan fungsi utama 
unit-unit eselon 1 Kemkeu yaitu Tema Penerimaan, Tema Perbenda-
haraan dan Tema Penganggaran. 

Contoh perubahan besar melalui tiga pilar RB di Kemkeu serta 
Tema Sentral IS-RBTK tampak pada subbagian-subbagian berikut ini. 

Penataan Organisasi

Pilar yang pertama dalam RB di Kemkeu adalah penataan orga-
nisasi, yang mencakup tiga hal besar, yaitu penataan organisasi itu 
sendiri (restrukturisasi organisasi), analisis dan evaluasi jabatan, serta 
analisis beban kerja. Uraian dari ketiga hal tersebut tampak berikut ini. 

Restrukturisasi Organisasi

Penataan organisasi juga dimaksudkan untuk membangun orga-
nisasi Kemkeu yang efektif, efisien dan proporsional sehingga terben-
tuk unit-unit kerja yang tepat dan kantor pelayanan modern. Dari pena-
taan organisasi ini beberapa unit eselon I Kementerian ada yang diga-
bung, dipisahkan dan dipertajam fungsi mereka seperti misalnya Ba-
dan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebelum menjadi Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) digabung dengan Direktorat Jenderal Lembaga Keu-
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angan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
(Bapepam–LK); dua unit di lingkungan Sekretariat Jenderal juga di-
gabung, yaitu Biro Perlengkapan dan Pusat Layanan Pengadaan Seca-
ra Elektronik melebur menjadi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. 

Unit yang dipisahkan antara lain Direktorat Jenderal Anggaran 
dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) menjadi Direktorat Jenderal 
Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan dipisahkan menjadi Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang bela-
kangan menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Ri-
siko. Selain itu, fungsi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara 
dipertajam sehingga diubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Ne-
gara, dan fungsi Biro Kepegawaian juga dipertajam guna menyesuai-
kan dengan perubahan pada pilar ketiga sebagaimana diuraikan beri-
kut ini, sehingga nomenklaturnya diubah menjadi Biro Sumber Daya 
Manusia (Biro SDM). Demikian pula dengan Biro Humas yang no-
menklaturnya diubah menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Infor-
masi, serta Biro Bantuan Hukum diubah menjadi Biro Advokasi. 

Kantor-kantor pelayanan juga dibentuk, diterapkan dan dimo-
dernisasikan sehingga terbentuklah modernisasi Kantor Wilayah Pa-
jak dan Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama, KPP Wajib Pa-
jak Besar Orang Pribadi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Percontohan (KPPN Percontohan), KPPN Mobile dan Filial, Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kantor Pengawas-
an dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madya dan Kantor Pelayan- 
an Utama (KPU) Bea dan Cukai, dan sebagainya. Kantor-kantor pela-
yanan ini memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan 
mereka masing-masing sekelas pelayanan perbankan atau kantor-kan-
tor swasta pada umumnya. 

Analisis dan Evaluasi Jabatan 

Analisis dan evaluasi jabatan dimaksudkan untuk menyusun urai-
an jabatan, spesifikasi jabatan, peta jabatan, dan pemeringkatan jabat- 
an sehingga tercipta tata tugas yang lebih jelas dan pemeringkatan ja-
batan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dengan faktor know how, 
problem solving dan akuntabilitas (lihat uraian mengenai ketiga hal ini 
pada Bab 7 hal. 198–199). Berdasarkan analisis dan evaluasi jabatan 
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tersebut Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) No. 190 tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Pe-
nilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemang-
ku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan; mene-
tapkan 27 peringkat jabatan, menetapkan pejabat dan pelaksana dalam 

peringkat jabatan. Hingga tahun 2008 telah dapat disusun 19.970 urai-
an jabatan dari mulai eselon I hingga tingkat pelaksana serta menetap-
kan Pedoman Penilaian Kinerja Individu. 

Analisis Beban Kerja 

Analisis Beban Kerja merupakan sebuah teknik manajerial yang 
dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh infor-
masi mengenai jumlah kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan efi-
siensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Dengan cara ini ma-
ka Kemkeu dapat mengetahui secara lebih objektif berapa jumlah ke-
butuhan pegawai/pejabat, efisiensi dan efektivitas jabatan dan/atau unit 

kerja, serta diperolehnya standar norma waktu. Dengan demikian pena-
taan pegawai serta penataan organisasi dan tata laksana dapat dilaku-
kan secara lebih baik, serta evaluasi atas pelaksanaan tugas dan prestasi 
kerja dapat dilakukan secara lebih objektif. Saat ini PMK Nomor 140 
tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work 
Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan yang diubah de-
ngan PMK Nomor 175 tahun 2016 sudah seluruhnya diterapkan di se-
belas unit eselon I Kemkeu. 

Penyempurnaan Proses Bisnis

Pilar yang kedua dalam RB di Kemkeu adalah penyempurnaan 
proses bisnis dalam bentuk penyempurnaan standar prosedur operasi 
atau standard operating procedures (SOP) dan SOP Layanan Unggul-
an. Tujuan yang hendak dicapai adalah menyempurnakan proses kerja 
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, 
transparansi, janji layanan dan orientasi pada pemangku kepentingan 
(stakeholders). Dengan demikian akan dapat dihasilkan SOP yang te-
lah disempurnakan dan SOP Layanan Unggulan dengan kepastian wak-
tu, biaya dan syarat. Dalam praktik, SOP dan SOP Layanan Unggulan 
tersebut dipasang di setiap kantor-kantor layanan (KPP, KPPBC, 
KPPN dan KPKNL sebagaimana diuraikan pada pilar penataan organi-
sasi) sehingga para pengguna layanan kantor-kantor tersebut mengeta-
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hui apa saja yang harus mereka siapkan, berapa biaya yang harus me-
reka bayarkan (jika tidak ada maka akan ditulis biaya Rp 0,-), dan be-
rapa lama proses pengurusannya. Sebagai contoh, di KPP untuk proses 
pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selain setiap Wajib 
Pajak (WP) dapat mendaftar secara on line, layanan ini yang semula 
paling lambat diproses selama tiga hari kini, jika semua persyaratan-
nya terpenuhi, pihak KPP selambat-lambatnya harus memberikan 
NPWP kepada setiap WP selama satu hari. Perubahan yang signifikan 
juga dialami di KPPBC maupun KPPN. Proses pengeluaran barang 
impor di KPPBC yang melalui jalur hijau dari empat jam menjadi se-
lambat-lambatnya 30 menit, sedangkan yang melalui jalur merah dari 
48 jam menjadi selambat-lambatnya 12 jam. Sementara itu untuk pener-
bitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN, semula satu ha-
ri kini paling lambat hanya satu jam. 

Pelayanan di KPKNL juga mengalami percepatan. Untuk lelang 
eksekusi yang semula memerlukan 47 hari kerja saat ini tinggal 34 hari 
kerja, sedangkan untuk lelang non ekseskusi yang semula 27 hari kerja 
kini paling lama sepuluh hari kerja. 

Sebagaimana diuraikan dalam Bab 7 tentang sistem penghargaan 

dan hukuman, pemberian remunerasi bagi para pegawai Kemkeu dii-
ringi dengan sanksi sebagaimana akan diuraikan pada butir Peningkat-
an Manajemen Sumber Daya Manusia terkait peningkatan disiplin pe-
gawai. Pegawai Kemkeu yang melakukan pelanggaran disiplin bukan 
hanya dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, te-
tapi juga disertai dengan pemotongan tunjangan kinerja. Demikian pu-
la sebaliknya, pemotongan tunjangan kinerja karena terlambat hadir 
atau pulang sebelum waktunya, secara kumulatif apabila dilakukan ti-
ga kali atau lebih dalam satu bulan maka akan disertai pula dengan hu-
kuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. 
Selain itu, pegawai yang sudah menjalani hukuman disiplin hingga ba-
tas waktu tertentu tergantung tingkat hukumannya apakah ringan, se-
dang atau berat, tidak dapat dipromosi atau dimutasi ke tempat yang 
mempunyai peringkat jabatan yang lebih tinggi. Tabel 9.1 meringkas 
berbagai sanksi bagi pegawai Kemkeu yang angka-angkanya mungkin 
dengan peraturan yang baru sudah disesuaikan tetapi konsep pemikir-
annya tetap sama hingga sekarang. 



266 Memimpin Perubahan dan Melihat Masa Depan 

Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pilar yang ketiga dalam RB di Kemkeu adalah Peningkatan ma-
najemen SDM, yang mencakup tujuh hal besar, yaitu peningkatan di-
siplin pegawai, pelaksanaan Assessment Center dan diklat peningkat-
an kompetensi, penetapan pedoman pola mutasi jabatan karier, pelak-

a. Pegawai yang terlambat masuk atau pulang sebelum waktunya 
dipotong sebesar 0,5% s.d. 2,5% per hari kerja 

b. Pegawai yang tidak masuk, kecuali karena ditugaskan secara ke-
dinasan atau rnenjalankan cuti tahunan, dipotong sebesar 5% per
hari kerja.

c. Pegawai yang mendapat Surat Peringatan Pertama, dipotong se-
besar 15% selama satu bulan.

d. Pegawai yang mendapat Surat Peringatan Kedua, dipotong sebe-
sar 20% selama satu bulan.

e. Pegawai yang mendapat Surat Peringatan Ketiga, dipotong sebe-
sar 25% selama satu bulan.

f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PP No.53
Tahun 2010:
 Hukuman berupa teguran lisan, dipotong sebesar 25% selama

dua bulan.
 Hukuman berupa teguran tertulis, dipotong sebesar 25%

selama tiga bulan.
 Hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dipo-

tong sebesar 25% selama enam bulan.
 Sanksi berupa potongan sebesar 50% sesuai dengan lamanya

hukuman yang dijatuhkan untuk:
 Hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala.
 Hukuman berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaik-

an gaji berkala. 
 Hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat. 

 Sanksi berupa potongan sebesar 95% sesuai dengan lamanya
hukuman yang dijatuhkan untuk:
 Hukuman berupa penurunan pangkat pada pangkat yang

setingkat lebih rendah. 
 Hukuman berupa pembebasan dari jabatan. 

Tabel 9.1. 
Sanksi Bagi 

Pegawai 
Kementerian 

Keuangan 

Sumber: Basalamah, 2010. 
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sanaan penataan pegawai, penetapan manajemen talenta dan pengem-
bangan sistem informasi manajemen kepegawaian. Uraian atas ketujuh 
hal tersebut tampak berikut ini. 

Peningkatan Disiplin Pegawai 

Yang dimaksud dengan peningkatan disiplin pegawai adalah ber-
bagai upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai melalui serangkai-
an program yang sistematis untuk menjamin terciptanya dan terpeliha-
ranya kondisi kerja serta perilaku yang profesional. Beberapa hal yang 
tercakup dalam program ini adalah kewajiban dan larangan pegawai; 
tata tertib mengenai jam masuk, jam istirahat dan jam pulang kantor 
serta pemanfaatan jam kerja; hubungan pegawai dengan pihak-pihak 
yang mempunyai kepentingan secara kedinasan; penggunaan sistem 
absensi elektronik; serta penampilan dan pakaian pegawai. Tujuan da-
ri program-program dalam peningkatan disiplin pegawai tersebut ada-
lah untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, 
dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan integritas pegawai. 

Assessment Center 

Assessment Center merupakan suatu proses yang sistematik 
untuk menilai kompetensi perilaku individu yang dipersyaratkan bagi 
keberhasilan dalam pekerjaan dengan menggunakan beragam metode 
dan teknik evaluasi yang dilaksanakan oleh beberapa asesor (assessor) 
kepada assessee. Dalam PMK Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Peni-
laian Kompetensi Manajerial Melalui Assessment Center di Lingkung-
an Kementerian Keuangan yang sering dikatakan sebagai Kamus Kom-
petensi, disebutkan adanya empat domain kompetensi dengan total 23 
kompetensi yang berlaku bagi seluruh pegawai Kemkeu.2   

2Penulis membandingkan ke-35 (sebelum diubah menjadi 23) kompe-
tensi tersebut dengan 18 kompetensi menurut Goleman, Boyatzis dan McKee 
(2008) yang mereka kembangkan dalam empat dimensi kecerdasan emosio-
nal. Hasilnya menunjukkan bahwa 18 kompetensi seluruhnya ada dalam kom-
petensi menurut Kemkeu meski tidak dengan nama yang sama. Dengan demi-
kian ke-35 kompetensi menurut Kemkeu secara teoretis ada padanan teorinya,
bahkan merupakan kecerdasan emosional yang sudah dikenal luas. Akan teta-
pi saat ini digunakan delapan kompetensi manajerial dan satu kompetensi so-
sial kultural berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 38 Tahun 2017. 
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Keempat domain tersebut adalah kemampuan berpikir (think-
ing), kemampuan bekerja (working) dan kemampuan berelasi (relat-
ing) yang masing-masing terdiri atas enam kompetensi, serta manaje-
men diri (self managing) yang terdiri atas 5 kompetensi, dimana dalam 
Assessment Center masing-masing kompetensi dinilai tingkatan mere-
ka apakah level 1 (mengetahui dan memahami), level 2 (mengem-
bangkan), level 3 (mahir) ataukah level 4 (ahli). Keempat domain ter-
sebut beserta masing-masing kompetensinya tampak pada Tabel 9.2. 

Dalam Assessment Center pegawai diases untuk ke-23 kompe-
tensi di atas apakah nilainya 1, 2, 3 atau 4. Akan tetapi untuk mendu-
duki jabatan tertentu masing-masing kompetensi tersebut dibanding-
kan dengan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh masing-
masing pimpinan unit eselon I di lingkungan Kemkeu. Gambar 9.1 me-
rupakan contoh Syarat Jabatan Direktur Anggaran I Direktorat Jende-
ral Anggaran Kemkeu. Hanya mereka-mereka yang memiliki job-per-
son matched (JPM) sebesar minimum 72% yang dapat dipromosikan 
untuk menduduki jabatan ini atau jabatan-jabatan lainnya di Kemkeu 
(lihat uraian mengenai hal ini pada Bab 7 bagian Menyesuaikan Indi-
vidu dan Pekerjaan untuk Memotivasi). 

Diklat Berbasis Kompetensi 

Salah satu keberhasilan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indra-
wati melakukan RB di Kemkeu menurut penulis adalah karena du-
kungan penuh terhadap proses RB tersebut. Salah satunya adalah “di-
sediakannya” ruang bagi mereka yang terkena imbas RB. Diklat Ber-
basis Kompetensi, kini bernama Diklat Peningkatan Kompetensi, me-
rupakan tindak lanjut dari Assessment Center yang dilaksanakan untuk 
menutup kesenjangan (gap) antara level kompetensi yang dimiliki (ha-
sil Assessment Center) dengan level kompetensi  yang dibutuhkan da-
lam jabatan (Standar Kompetensi Jabatan) dengan tujuan untuk me-
ningkatkan level kompetensi agar sesuai dengan tuntutan jabatan. Ar-
tinya, bagi para pejabat yang sebelum RB sudah menduduki jabatan 
dan setelah diases melalui Assessment Center ternyata nilai JPM me-
reka kurang dari 72%, para pejabat ini tidak diberhentikan dari jabatan 
mereka “demi hukum” (karena peraturan yang baru mengatakan untuk 
dapat menduduki jabatan harus memiliki JPM minimal 72%), akan te-
tapi mereka dilatih untuk meningkatkan kompetensi mereka sehingga 
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Thinking Working Relating Self Managing 

• Penetapan Visi (Visi-
oning)

• Inovasi (Innovation)
• Pemahaman Bisnis

(Bussiness Acumen)
• Mengelola Perubahan

(Managing Change)
• Keahlian Berorgani-

sasi (Organizational
Savvy)

• Pemecahan dan Ana-
lisa Masalah (Problem
Solving Analysis)

• Perencanaan dan Pengorganisasi-
an (Planning & Organizing)

• Pertimbangan dan Pengambilan
Keputusan (Judgment & Decision
Making)

• Perbaikan Kualitas (Quality Im-
provement)

• Kebijakan, Proses dan Prosedur
(Policy, Process and Procedure)

• Orientasi terhadap Pemangku Ke-
pentingan (Stakeholders Orienta-
tion)

• Keselamatan Kerja dan Kesadar-
an terhadap Risiko (Safety & Risk
Awareness)

• Komunikasi (Commun-
ication)

• Memberdayakan Orang
Lain (Empowering
Others)

• Kerjasama Tim dan Ko-
laborasi (Team Work &
Collaboration)

• Kepemimpinan (Lead-
ership)

• Membangun Hubungan
(Relationship Building)

• Menangani Konflik
(Conflict Resolution)

• Keberanian Berda-
sarkan Keyakinan
(Courage of Con-
victious)

• Mendorong Hasil
(Drive for Result)

• Integritas
(Integrity)

• Ketabahan
(Resilience)

• Pengembangan
Diri (Developing
Seif)
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Tabel 9.2. 
Pengelompokan 

Kompetensi 
Menurut 

Kementerian 
Keuangan 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 219/2017. 
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kekurangan kompetensi menurut masing-masing syarat jabatan terse-
but dapat terpenuhi. Sejak tahun 2008 sudah dilaksanakan Diklat Ber-
basis Kompetensi untuk Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. 
Hingga kini Diklat Peningkatan Kompetensi sudah dilaksanakan se-
cara internal di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia sampai pada tingkat pelaksana, sedangkan untuk 
Pejabat Eselon I dan II ditingkatkan melalui mekanisme executive 
training baik dengan mengundang nara sumber dari luar negeri atau-
pun dengan mengirimkan para pejabat tersebut ke lembaga-lembaga
pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Pola Mutasi 

RB di Kemkeu yang terkait dengan pola mutasi maksudnya ada-
lah Kemkeu menetapkan sistem pemindahan pegawai dalam jabatan 
karier, yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan per-

Su
m

be
r: 

D
io

la
h 

da
ri 

D
ire

kt
or

at
 Je

nd
er

al
 A

ng
ga

ra
n,

 tt
. 

Gambar 9.1. 
Contoh Syarat Jabatan di 

Direktorat Jenderal Anggaran 
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syaratan sesuai peraturan perundangundangan dan kebutuhan organi-
sasi sehingga dapat meningkatan objektivitas, transparansi, perenca-
naan karier serta motivasi kerja. Dengan program ini, sejak 2009 hing-
ga sekarang Kemkeu telah melaksanakan pengisian jabatan secara 
terbuka, suatu sistem yang kemudian dikenal dengan istilah “lelang 
jabatan.”3 Hingga kini sistem tersebut masih terus digunakan, bahkan 
untuk memilih Pejabat Eselon I. Direktur Jenderal Bea dan Cukai ada-
lah salah satu dari belasan Pejabat Eselon I Kemkeu yang pimpinan-
nya dipilih melalui metode ini. Sayangnya ketika Menteri Keuangan 
kembali dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, yang dilelang adalah 
untuk jabatan eselon Ib, sedangkan untuk jabatan eselon Ia dipilih dari 
pejabat eselon Ib. Menurut penulis hal ini kurang memberi kesempat-
an kepada semua pegawai dari seluruh unit eselon I untuk bisa ikut 
serta dalam lelang jabatan tersebut karena jabatan eselon Ib di Kemkeu 
(Staf Ahli) sangat teknis. 

Penataan Pegawai 

Tujuan dari penataan pegawai Kemkeu adalah sebagai berikut 
(Kementerian Keuangan, 2011): 

 Menyesuaikan jumlah dan komposisi pegawai dengan ke-
butuhan masing-masing organisasi sehingga menjadi or-
ganisasi yang efektif dan efisien.

 Menyusun peta pegawai berdasarkan kinerja dan kompe-
tensi.

 Mendistribusi pegawai secara proporsional sesuai dengan
beban kerja masing-masing.

 Menyusun program pengembangan sumber daya manusia
yang mendukung peningkatan kompetensi dan kinerja. 

3Istilah resmi yang digunakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah “seleksi pengisian jabat-
an terbuka.” Meskipun demikian, di masyarakat istilah “lelang jabatan” lebih 
populer karena mengindikasikan adanya keterbukaan atau seperti lelang (ten-
der) pengadaan barang dan jasa. 
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Dari penataan tersebut diperoleh sembilan kuadran penataan pe-
gawai beserta strategi penataannya sesuai dengan masing-masing ku-
adran sebagaimana tampak pada Gambar 9.2. Seperti dilaporkan oleh 
Kementerian Keuangan (2011), setiap kuadran memiliki konsep stra-
tegi pengembangan yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan dari 
pengembangan terhadap pegawai itu sendiri. Perlu diperhatikan dari 
Gambar 9.2 bahwa strategi Manage Out yang semula direncanakan ada-
lah dalam bentuk Golden Handshake (GHS) terhadap pegawai yang 
berada pada kuadran I yaitu pegawai yang berkinerja rendah. Akan 
tetapi rencana ini belum dapat direalisasikan karena “Belum ada pera-
turan perundangan yang berkaitan dengan pemberian GHS” (Kemen- 
terian Keuangan Republik Indonesia, 2011). Sebagaimana dilaporkan 
Wedhaswary (2015), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi pada bulan Juni 2015 baru mempertimbangkan 
aturan mengenai pensiun dini bagi PNS Malas. “Nanti mudah-mudah-
an bisa diatur dalam aturannya mengenai pensiun dini.” 

Selain itu, semua kuadran pada Gambar 9.2 berisi strategi pe-
ngembangan, dan strategi-strateginya merupakan terapan dari teori-te-
ori manajemen SDM mutakhir seperti coaching, mentoring, counsel-
ing, leadership development, job shadowing, ataupun penugasan khu-
sus (special assignment). 

Manajemen Talenta 

Manajemen talenta (talent management) merupakan langkah lan-
jutan dari penataan pegawai karena ia merupakan suatu sistem yang di-
gunakan untuk mengelola pegawai yang berpotensi dan berkinerja ting- 
gi yang ditargetkan untuk menjadi kader pimpinan di masa yang akan 
datang. Sistem atau program untuk memilih, mengembangkan dan 
memposisikan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan berkinerja 
baik, yang dapat memberikan kontribusi lebih terhadap organisasi ter-
sebut. dilaksanakan melalui program Manajemen Talenta. Dewasa ini 
bahkan yang dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural adalah 
dari mereka-mereka yang berada dalam boks talenta yaitu di kuadran 
9 meskipun desain awalnya kuadran 7, 8 dan 9. 

Dengan adanya manajemen talenta tersebut Kemkeu menyiap-
kan strategi pengembangan dan pola karier bagi pegawai yang berpo- 
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Gambar 9.2. 
Kuadran Pemetaan Pegawai dan 

Strategi Penanganan Masing-masing 
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tensi dan berkinerja tinggi guna optimalisasi kinerja mereka. Rencana 
awal dari manajemen talenta tersebut disasar untuk para pegawai yang 
berada pada kuadran 7, 8 dan 9. Untuk mereka yang masih berada pada 

kuadran 7, dengan menggunakan strategi-strategi coaching, counseling, 

mentoring, pelatihan dan sebagainya (lihat Gambar 9.2) diharapkan ki-
nerja mereka dapat meningkat dari sedang menjadi tinggi. Demikian
pula dengan yang ada dalam kuadran 8, dengan menggunakan strategi-
strategi mutasi jabatan, mentoring, leadership development, pelatihan 
dan sebagainya (lihat Gambar 9.2), diharapkan kompetensi mereka da-
pat meningkat dari sedang menjadi tinggi. Dengan demikian pegawai 
yang berada pada kuadran 7 dan 8 bisa “bergeser” ke kuadran 9. Di 
Kemkeu mereka yang berada pada kuadran IX dikategorikan sebagai 
“Future Leader” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011), 
dan dengan program Leaders Factory mereka bukan hanya bisa dipro-
mosikan di Kementerian Keuangan, bisa juga mereka “ditugaskan” ke 
luar Kementerian Keuangan. 

Sistem Informasi Manajemen SDM 

Dengan jumlah pegawai yang besar dan lingkup kerja yang lu-
as, yaitu bukan hanya dari Sabang sampai Merauke tetapi juga dipe-
kerjakan pada beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia dan lem-
baga internasional, tentu membutuhkan bantuan komputer yang terin-
tegrasi. Untuk itu Kemkeu mengembangkan Sistem Informasi Mana-
jemen SDM untuk dapat “meningkatkan akurasi, dan kecepatan pela-
yanan sehingga dapat meningkatkan pembinaan kepegawaian ... [dan] 
diharapkan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan” (Kemen-
terian Keuangan Republik Indonesia, 2011). 

Serangkain kegiatan yang terkait dengan pengembangan Sistem 
Informasi Manajemen SDM antara lain adalah sebagai berikut: 

 Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan database SIM-
PEG.

 Pendataan Ulang PNS Kemkeu.
 Tersusunnya Aplikasi SIMPEG.
 Sosialisasi terkait pemberian username Tim Anggota SIM-

PEG di semua unit.
 Penyempurnaan Modul SIMPEG.
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Inisiatif Strategis RB dan Transformasi Kelembagaan 

Dengan KMK Nomor 974/KMK.01/2016 yang terkait dengan 
IS-RBTK yang kemudian beberapa kali diubah, Kemkeu mencanang-
kan beberapa program yang orientasinya diarahkan pada hasil yang ber-
dampak nasional. Karena adanya penyesuaian arah program IS-RBTK 
tersebut maka KMK Nomor 974/2016 dicabut dan digantikan oleh PMK 
Nomor 302/KMK.01/2019 yang juga tentang IS-RBTK dimana dalam 
lampiran KMK 302/2019 tersebut dirinci mengenai sebelas inisiatif 
strategis yang dikelompokkan ke dalam empat tema sebagaimana dise-
butkan sebelumnya yaitu tema sentral, tema penerimaan, tema perben-
daharaan dan tema penganggaran. Tiga tema yang terakhir terkait de-
ngan tugas dan fungsi utama unit-unit eselon 1 Kemkeu, sedangkan 
tema sentral fungsinya mendukung tiga pilar sebagaimana dibahas pa-
da bagian sebelumnya. 

Tema Sentral dari IS-RBTK mencakup empat inisiatif sebagai 
berikut: 

 Penguatan budaya Kemkeu.
Tujuan dari IS ini adalah dalam rangka mewujudkan bu-
daya kerja yang adaptif, berbasis digital dan berintegritas
untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja.

 Implementasi Office Automation dalam rangka memba-
ngun digital workplace.
Tujuan dari IS ini adalah untuk mewujudkan proses bis-
nis dan layanan yang efisien dari sisi biaya, mutu dan
waktu.

 Pengembangan organisasi dan SDM.
Tujuan dari IS ini adalah terciptanya organisasi Kemkeu
yang menerapkan konsep organisasi yang lebih datar dan
SDM yang adaptif dan melek teknologi.

 Modern e-learning sebagai alat utama pengembangan
SDM.
Tujuan dari IS ini adalah terwujudnya SDM Kemkeu yang
kompetitif melalui proses pembelajaran yang efisien, re-
levan, aplikatif, berdampak nyata dan mudah diakses, de-
ngan target pada tahun 2019 implementasi sebesar 30%
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full e-learning, tahun 2020 sebesar 50% full e-learning 
dan tahun 2021 sebesar 70% full e-learning. Untuk dapat 
mencapainya perlu didukung oleh Kemenkeu Corporate 
University dan Knowledge Management System (KMS) 
yang terintegrasi yang sudah mulai operasional sejak be-
berapa tahun lalu. 

Program-program Dukungan 

Selain perubahan besar pada ketiga pilar serta IS-RBTK seba-
gaimana diuraikan di atas, beberapa perubahan lainnya yang mendu-
kung ketiga pilar tersebut adalah sebagai berikut: 

 Pengelolaan kinerja dengan menerapkan Balanced Score-
card (BSC) hingga ke level pelaksana.

 Kode etik dan nilai-nilai Kemkeu.

 Pembangunan berbagai aplikasi komputer untuk mendu-
kung tiga pilar RB Kemkeu.

 Penerapan Whistle Blowing System.
Uraian mengenai keempat hal tersebut tampak pada subbagian-

subbagian berikut ini. 

Pengelolaan Kinerja dengan Balanced Scorecard

Sebagaimana tampak pada Gambar 9.2, untuk menentukan seo-
rang pegawai ada di kuadran mana maka selain kompetensi pegawai 
yang diukur melalui Assessment Center, maka sumbu X-nya adalah ki-
nerja pegawai yang diukur secara periodik melalui evaluasi kinerja. 
Dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja 
di Lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa pengelolaan 
kinerja mencakup pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan ki-
nerja pegawai, dengan menggunakan pendekatan sistem manajemen 
kinerja berbasis balanced scorecard. Yang dimaksud kinerja pada Gam-
bar 9.2 adalah kinerja pegawai, akan tetapi mekanisme penilaiannya 
sebagaimana diatur dalam KMK tersebut menggunakan sistem 360 de-
rajat. Artinya, jika selama ini seorang atasan memberi penilaian kepada 
anak buahnya melalui mekanisme Daftar Penilaian Pelaksanaan Pe-
kerjaan (DP3), pegawai Kemkeu juga melakukan penilaian kepada atas-
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an mereka. Setiap pegawai selain dinilai oleh atasan masing-masing ju-
ga dinilai oleh bawahan masing-masing (bila ada) dan oleh teman se-
jawat sesama pegawai. Untuk pelaksana karena tidak memiliki anak 
buah maka jumlah penilai dari teman sejawat mereka ditambah untuk 
menggantikan posisi anak buah tersebut. Demikian pula Pejabat yang 
tidak mempunyai teman sejawat maka jumlah anak buah yang meni-
lainya juga ditambah untuk menggantikan posisi teman sejawat terse-
but. Caranya adalah dengan mengakses program tertentu yang masing-
masing pegawai dapat mengaksesnya baik ketika hendak melakukan 
penilaian kepada bawahannya, atasannya maupun kepada teman seja-
watnya. Hasil penilaian inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk 
mengisi DP3. 

Dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tersebut juga disebut-
kan bahwa hasil penilaian kinerja ini juga menjadi acuan dalam pem-
berian “Tunjangan Pokok Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keu-
angan Negara.” 

Kode Etik dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina-
an Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan 
agar masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi. Dengan 
menggunakan mesin pencari Google untuk kata-kata “kode etik kemen-
terian”, “kode etik lembaga pemerintah”, “kode etik lembaga negara” 
atau “kode etik kementerian/lembaga” diperoleh hasil yang menun-
jukkan cukup banyak nama K/L yang sudah memiliki kode etik untuk 
seluruh pegawai K/L mereka masing-masing. Selain itu Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 
juga membuat peraturan mengenai kode etik untuk Aparat Pengawas-
an Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana ditetapkan dalam Peratur-
an Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 
2012 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pen-
dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Nama-nama K/L yang tidak muncul dari pencarian tersebut ten-
tu saja tidak dapat disimpulkan belum memiliki kode etik untuk para 
pegawai mereka. Hal ini antara lain dapat disebabkan karena file ke-
putusan pimpinan K/L tersebut tidak diunggah ke situs K/L masing-
masing sehingga tidak ditemukan oleh mesin pencari Google atau se-
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jenisnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan K/L terse-
but memang belum memiliki kode etik bagi seluruh pegawai K/L yang 
bersangkutan. 

Jika kode etik sudah cukup banyak K/L yang memilikinya, ber-
beda halnya dengan nilai-nilai K/L. Dengan menggunakan mesin pen-
cari Google untuk kata-kata “nilai-nilai kementerian”, “nilai-nilai lem-
baga pemerintah”, “nilai-nilai lembaga negara” atau “nilai-nilai ke-
menterian/lembaga” maka nama-nama K/L yang diperoleh hanyalah
tinggal beberapa saja, yaitu antara lain Kemkeu, Kementerian Agama, 
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pereko-
nomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kemen-
terian Komunikasi dan Informatika. 

Intinya adalah bahwa nilai-nilai tersebut merupakan perwujud-
an dari berbagai hal yang diinginkan oleh suatu organisasi, yang pan-
tas dan tidak pantas untuk dilakukan di sana, yang dinomorsatukan 
atau yang berharga bagi organisasi tersebut serta dapat menimbulkan 
pengaruh terhadap perilaku orang-orang di dalam organisasi yang ber-
sangkutan. Di Kemkeu nilai-nilai tersebut adalah Integritas, Profesio-
nalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Pegawai Kemkeu se-
ring menyingkatnya menjadi I-Prospek. 

Kelima nilai tersebut di Kemkeu diaplikasikan dengan cara digu-
nakan untuk menilai perilaku para pegawai dalam evaluasi kinerja se-
bagaimana dinyatakan dalam Lampiran KMK Nomor 467/KMK.01/ 
2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keu-
angan. Pada Bab II KMK tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan kiner-
ja dilakukan dengan menerapkan Balanced Scorecard hingga ke level 
pelaksana. Kelima nilai itu sendiri beserta arti dan indikator perilaku 
yang perlu ditunjukkan oleh setiap pegawai Kemkeu sebagaimana 
tampak pada Tabel 9.3 pada halaman berikut ini ditetapkan dengan 
menggunakan KMK Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai 
Kementerian Keuangan. 

Dengan digunakannya nilai-nilai tersebut sebagai alat penilaian 
kinerja pegawai khususnya unsur penilaian perilaku individu, maka se-
lain hal ini menunjukkan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam orga-
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Nilai-nilai Makna Perilaku Utama 

Integritas 
(Integrity) 

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak 
dengan baik dan benar serta me-megang teguh 
kode etik dan prinsip-prinsip moral 

1. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya
2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal

tercela

Profesio- 
nalisme 
(Profes- 

sionalism) 

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi 
terbaik dengan penuh tanggung jawab dan 
komitmen yang tinggi 

1. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas
2. Bekerja dengan hati

Sinergi 
(Synergy) 

Membangun dan memastikan hubungan kerja-
sama internal yang produktif serta kemitraan yang 
harmonis dengan para pemangku kepentingan, un-
tuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan ber-
kualitas 

1. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan meng-
hormati

2. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

Pelayanan 
(Service) 

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan 
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan 
sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman 

1. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pe-
mangku kepentingan

2. Bersikap proaktif dan cepat tanggap

Kesempur- 
naan (Ex-
cellence) 

Senantiasa melakukan upaya perbaik-an di segala 
bidang untuk menjadi dan memberikan yang 
terbaik 

1. Melakukan perbaikan terus menerus
2. Mengembangkan inovasi dan kreativitas
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Tabel 9.3. 
Nilai-nilai 

Kementerian 
Keuangan, 
Makna dan 
Indikator 

Pengukurannya 

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/ KMK.01/2011 
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nisasi, juga telah sesuai dengan pengertian nilai itu sendiri seperti di-
sebutkan sebelumnya, yaitu berbagai hal yang diinginkan, yang pantas 
dan tidak pantas untuk dilakukan, yang dinomorsatukan atau yang ber-
harga bagi Kemkeu dan dapat mempengaruhi perilaku para pegawai 
Kemkeu. 

Pembangunan Aplikasi Komputer Dukungan bagi Tiga Pilar RB

Kemkeu adalah organisasi besar dengan banyak unit vertikal 
dari Sabang sampai Merauke dan dengan pegawai yang lebih dari 
70.000 orang. Dengan evaluasi kinerja yang menerapkan sistem 3600 
saja sulit dibayangkan betapa banyaknya paper work yang harus dilaku-
kan di luar fungsi utama Kementerian sebagai pengelola fiskal jika ti-
dak dibantu oleh aplikasi komputer. Karena itu semakin hari semakin ba-
nyak pekerjaan-pekerjaan yang semula dilakukan dengan mengguna-
kan kertas kini sudah bisa paper less bahkan makin banyak yang on 
line. Di bidang perpajakan misalnya, Wajib Pajak sudah bisa meminta 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bahkan mengisi Surat Pem-
beritahuan (SPT) Pajak tahunan secara on line. Lelang pengadaan ba-
rang dan jasa yang hingga hari ini masih merupakan media untuk 
melakukan korupsi di beberapa K/L karena ingin menunjuk langsung 
pemenang yang mungkin memberi kick back kepada pegawai K/L ter-
sebut sebagaimana hasil survai dari Indonesia Procurement Watch ta-
hun 2010, di Kemkeu sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
komputer yang memungkinkan bagi pemasok (supplier) untuk mema-
sukkan penawaran secara on line meskipun Kemkeu juga menyedia-
kan ruangan komputer bagi pemasok yang belum memiliki sarana dan 
prasarana di kantor-kantor mereka. 

Selain diwajibkan bagi seluruh unit eselon I di lingkungan Kem-
keu, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan sebagai unit pengelola 
pengadaan barang dan jasa tersebut juga menerima permintaan dari 
berbagai K/L tanpa dipungut biaya apa pun. Secara periodik unit peng-
adaan ini membuat laporan kepada para pengguna jasa mereka me-
ngenai aktivitas yang dilakukan, termasuk penghematan anggaran yang 
sudah dilakukan dengan mekanisme lelang secara elektronik ini. Salah 
satu pengguna jasa tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Di lingkungan internal Kemkeu juga sudah banyak pemanfaat-
an aplikasi komputer ini untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-
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masing unit eselon I. Di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan  
Keuangan,  misalnya, sejalan dengan IS-RBTK sebagaimana dibahas 
sebelumnya, masing-masing pegawai yang menurut Undang-undang 
No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempunyai hak untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), kini sudah dapat mengi-
kuti pelatihan secara on line (e-learning) beberapa jenis diklat. Dalam 

pelaksanaan pelatihan kepemimpinan (dulu disebut diklat kepemim-
pinan atau diklatpim) yang sudah diselenggarakan sendiri dan terakre-
ditasi A dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), baik Pelatihan Ke-
pemimpinan Pengawas (Diklatpim IV) maupun Pelatihan Kepemim-
pinan Administrator (Diklatpim III), tahap pengusulan maupun tahap 
evaluasi proyek perubahan yang diusulkan oleh masing-masing peser-
ta pelatihan, atasan langsung para peserta tersebut yang bisa berada di 
seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak perlu 
hadir di tempat penyelenggaraaan pelatihan tersebut karena bila tidak 
memiliki peralatannya sendiri, mereka bisa datang ke tempat tertentu 
di kota mereka seperti di Gedung Keuangan atau di Balai Diklat Keu-
angan yang terdekat dengan kota tempat atasan langsung peserta 
peserta (Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan) yang 
sudah menyiapkan fasilitas video conference. Dengan demikian Kem-
keu dapat menghemat biaya perjalanan dinas para mentor yang meru-
pakan elemen penting dalam pelaksanaan pelatihan sesuai kurikulum. 

Pendaftaran pegawai serta pendaftaran ujian saringan masuk 
Politeknik Keuangan Negara Stan juga sudah sejak beberapa tahun yang 
lalu dilakukan secara on line guna mengurangi interaksi antara calon 
dengan petugas atau pejabat di Kemkeu sehingga objektivitas hasil se-
leksi penerimaan pegawai atau penerimaan mahasiswa Stan bisa lebih 
dijamin. Meskipun ada anak atau keluarga dari pegawai Kemkeu yang 
juga kemudian menjadi pegawai atau mahasiswa Stan, hal itu disebab-
kan karena yang bersangkutan dapat lulus dalam seleksi. Bukan kare-
na orang tua atau keluarga mereka yang menjadi pegawai atau pejabat 
di Kemkeu. Lebih banyak anak atau keluarga dari pegawai Kemkeu 
yang tidak diterima menjadi pegawai atau mahasiswa Stan karena ti-
dak lulus seleksi ketimbang yang diterima. Hal ini adalah karena nilai-
nilai Kemkeu yang diaplikasikan, melebihi keinginan pribadi untuk 
memasukkan anak atau keluarga dari pegawai Kemkeu menjadi pega-
wai Kemkeu atau menjadi mahasiswa Stan tetapi kemudian menjadi 
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beban baik bagi Kemkeu maupun Stan. Banyak cerita yang beredar di 
Kemkeu seperti tentang pejabat tinggi Kemkeu yang bercerita sendiri 
kepada para pegawai kalau dirinya “didiamkan selama tiga hari” oleh 
istri beliau karena adik iparnya (adik istrinya) tidak diterima ketika 
mendaftar di Kemkeu. Padahal beliau adalah salah satu dari Panitia 
Seleksi. Juga ada cerita seorang Pejabat Eselon I yang menyampaikan 
kepada Menteri Keuangan dalam sebuah rapat terbuka bahwa biasa-
nya akan ada surat-surat rekomendasi (katebelece) kepada Menteri dan 
beliau diminta untuk mengabaikan saja hal tersebut. Tetapi kalau Men-
teri tetap mendisposisikan untuk diproses, “kami yang akan mengabai-
kan.” Hal seperti ini dipublikasikan oleh Kemkeu dalam situs mereka 
sebagaimana tampak pada Gambar 9.3 pada halaman berikut ini de-
ngan menyebut sistem rekrutmen mereka menggunakan “Sistem Sel.” 

Pengembangan fasilitas komputer untuk mendukung tugas dan 
fungsi Kemkeu ini juga mencakup berbagai bidang lainnya, dan juga 
dilakukan secara serius. Sebagaimana diberitakan di situs Kemkeu, 
tahun 2015 yang lalu Kemkeu memperoleh peringkat pertama dari 
Komisi Informasi Pusat untuk kategori kementerian, dengan nilai 
99,722 dan hal ini merupakan kemenangan secara berturut-turut se-
lama tiga tahun terakhir. 

Kesemuanya ini sejalan dengan sambutan Presiden Jokowi yang 
disampaikan beliau usai penyerahan penghargaan: 

... hanya dengan keterbukaan, pemerintah dapat memba-
ngun legitimasi dan kepercayaan publik ... Untuk mewu-
judkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya membu-
tuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas, peru-
bahan pola pikir, mindset di kalangan birokrasi pemerin-
tah dan badan-badan publik, namun [juga] dengan mene-
rapkan reformasi sistem dan pola kerja 

Penerapan Whistle Blowing System

Meskipun pada dasarnya sistem pelaporan ini merupakan apli-
kasi komputer secara on line sebagaimana diuraikan dalam subbagian 
Pembangunan Aplikasi Komputer Dukungan bagi Tiga Pilar RB, whis-
tle blowing system memiliki kekhususan dalam artian sistem ini diran-
cang khusus untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan atau didu- 
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Gambar 9.3. 
Informasi tentang Rekrutmen Pegawai 
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ga dilakukan oleh pegawai dan pejabat Kemkeu. Mekanismenya ditem- 
patkan di Inspektorat Jenderal Kemkeu yang secara struktural juga su-
dah memiliki unit Inspektorat Bidang Investigasi (IBI). Sebagaimana 
tampak pada situs yang digunakan oleh Kemkeu untuk menjalankan
sistem ini (www.wise.kemenkeu.go.id), para pelapor tidak perlu kha-
watir untuk menjadi pembisik (whistleblower) karena mereka selain 
menghargai informasi yang dilaporkan juga menjamin untuk tiga hal 
penting sebagai berikut yang merupakan elemen sistem pelaporan in-
ternal whistleblowing: 

 tidak mengungkap identitas diri pelapor,

 merahasiakan identitas diri pelapor,

 hanya memfokuskan pada materi informasi yang dilapor-
kan, bukan pelapornya.

Selain itu tata cara pelaporannya juga ditayangkan dalam for-
mat film sehingga mudah untuk diikuti. 

Hal terpenting dari keberhasilan RB di Kemkeu menurut penu-
lis adalah dukungan penuh dari pemimpin tertinggi, baik pada masa 
kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati maupun Agus Dermawan Win-
tarto Martowardojo serta Muhamad Chatib Basri dan Bambang Per-
madi Soemantri Brodjonegoro dan kembali Sri Mulyani Indrawati yang 
satu sama lain menyempurnakan berbagai hal yang sudah menjadi ke-
putusan Menteri Keuangan sebelumnya.4 Peran ini sangat vital karena 
kesinambungan dalam memimpin RB sangat dibutuhkan agar tidak 
kembali seperti semula sebelum ada RB. 

4Sebenarnya perubahan besar yang dilakukan di Kemkeu bukan dimu-
lai saat Sri Mulyani Indrawati menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sejak 
Jusuf Anwar sudah mulai dilakukan RB, hanya saja tidak menggunakan isti-
lah Reformasi Birokrasi. Selain itu, menurut penulis reformasi sebelum Sri 
Mulyani lebih ditekankan pada aspek tugas dan fungsi Kemkeu sebagai pe-
ngelola fiskal, bukan sebagai tugas dan fungsi institusi kementerian. Refor-
masi pengelolaan keuangan negara terjadi dengan lahirnya Undang-undang
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan 
mulai disusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) seperti saat ini. 
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Dukungan Menteri tersebut misalnya dalam bentuk kebijakan 
pegawai lama yang sudah menduduki jabatan tetapi belum memenuhi 
standar kompetensi yang dipersyaratkan maka para pejabat ini diwajib-
kan untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi di Badan Diklat 
Keuangan sehingga tetap menciptakan job safety bagi para pegawai 

Kemkeu. Pola yang sama sekarang menjadi kewajiban untuk dilaku-
kan oleh baik Gubernur, Bupati maupun Walikota meskipun hanya
dalam enam bulan pertama sejak pelantikan. Sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 162 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peru-
bahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Un-
dang-undang, Kepala Daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, da-
lam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. 

Jika Anda ingin tetap melakukan pergantian, Undang-undang 
No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meminta untuk dilaku-
kan secara terbuka. Cara lain untuk memindahkan orang yang mung-
kin tidak Anda sukai tetapi tidak kentara disingkirkan adalah dengan 
mempromosikan ke tempat lain. Kecuali bila berpikiran negatif ten-
tang jabatan atau posisi “kering” dan “basah,” tidak ada orang yang 
merasa dibuang kalau dipromosikan. Naik jabatan dari Pejabat Eselon 
IV menjadi Eselon III, atau dari Pejabat Eselon III menjadi Eselon II, 
atau dari Pejabat Eselon II menjadi Eselon I biasanya dianggap me-
nyenangkan bagi pemangkunya. Dengan demikian yang bersangkutan 
tidak merasa disingkirkan dan masih tetap dapat diminta untuk ber-
kinerja baik di tempat yang baru. 

Inilah pelajaran penting dari perubahan besar yang dilakukan 
oleh Menteri Keuangan, terutama yang dilakukan oleh Sri Mulyani In-
drawati yang meskipun mengetahui masih ada pejabat yang tidak me-
menuhi kriteria job-person matched tetapi tidak memberhentikan me-
reka, tetapi menggantinya dengan program Diklat Berbasis Kompe-
tensi sehingga menjadi program pengembangan (development strategy 
yang rinciannya tampak pada Gambar 9.2 hal. 273), bukan sesuatu yang 

mengerikan yang sering dirasakan oleh sebagian orang dalam proses 
perubahan. Mereka lebih merasakan kegiatan yang menimbulkan rasa 
aman karena posisi atau jabatan mereka tidak terganggu (job safety). 
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BELAJAR DARI KEBERHASILAN PARA KEPALA 
DAERAH SUKSES

Meskipun tidak banyak Kepala Daerah yang diberitakan sukses, 
satu buku khusus saja masih tidak akan cukup untuk menguraikan ke-
berhasilan masing-masing Kepala Daerah yang sukses tersebut. Kare-
na itu di sini penulis mengelompokkan dalam satu butir besar: belajar 
dari yang sudah sukses. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi janji 
besar yang ditawarkan ketika kampanye.  

Pada edisi pertama buku elektronik ini penulis menggunakan con-
toh janji kampanye Calon Bupati Trenggalek pada tahun 2016 yang la-
lu, Emil Dardak. Selain mengkritisi janji tersebut sebagai tidak masuk 
akal, penulis juga menawarkan solusi agar “Janji Emil Dardak” seperti 
ditayangkan Metro TV dalam acara Mata Najwa dapat terpenuhi, yaitu 
untuk menyelesaikan tujuh hal berikut ini dalam lima tahun kepemim-
pinannya (www.youtube.com, 2016): 

 Pemenuhan Pelayanan Kesehatan & Pendidikan Masya-
rakat.

 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian Berbasis
Teknologi.

 Perluasan Infrastruktur Transportasi guna Menunjang Pe-
ngembangan Wisata.

 Menciptakan Lapangan Kerja bagi SDM Terdidik.
 Meningkatkan Sinergisitas Pembangunan Masyarakat.
 Meningkatkan Pengembangan Karakter Masyarakat.
 Mengentaskan Masalah Kemiskinan Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah.

Penulis mengkritisi bahwa berjanji tujuh hal seperti itu sangat
tidak masuk akal untuk bisa diselesaikan dalam lima tahun. Tiga alas-
an yang penulis kemukakan adalah pertama, terbatasnya dana untuk 
merealisasinya, baik melalui penerimaan asli daerah (PAD), alokasi 
dari Pemerintah Pusat maupun grant dari Bank Dunia tempatnya dulu 

bekerja. Kedua, sumber daya manusia yang tersedia, selain birokrasi-
nya, belum dikenal oleh Emil maupun wakilnya. Kejadian tiga tahun
lalu yang penulis gunakan tentang betapa tidak mutakhirnya pengelo-
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Ketiga, tidak mudahnya Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk 
memberhentikan pegawai selama enam bulan pertama pemerintahan-
nya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Men- 
jadi Undang-undang. Artinya, dalam enam bulan pertama keduanya ha-
nya bisa memanfaatkan SDM yang ada pada saat ini ditambah dengan 
Staf Khusus yang bisa ditunjuk untuk membantu mempercepat proses 
perubahan yang ditawarkannya tersebut. 

Kini Emil bukan hanya tidak memenuhi janji-janjinya karena su-
dah dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur, tetapi juga melim-
pahkan janji-janji tersebut pada penggantinya, Cak Ipin. Untuk mem- 
buktikan ketidakbenaran analisis Hasan Nasbi (MetroTV, 2016) khu-
susnya butir terakhir bahwa pemilih salah pilih sehingga merupakan 
kecelakaan sejarah, maka janji-janji yang dulu ditawarkannya bersama 
Emil Dardak harus dipenuhi. Sisa kepemimpinan Cak Ipin adalah un- 

laan situs resmi Kabupaten Trenggalek, hingga finalisasi edisi ini ma-
sih berulang. Kalau pada tahun 2016 yang lalu penulis menyatakan “De-
ngan tidak adanya indikator yang menunjukkan tanggal, bulan, tahun 
dan jam pada hari ini (sehingga penulis sengaja memunculkan tanggal 
komputer)” saat ini masih seperti itu, tanpa indikator. Selain itu, pada 
edisi pertama penulis menyebutkan betapa tidak mutakhirnya konten 
situs resmi tersebut, saat ini pun masih seperti itu. Tanggal 24 Juni 
2020 (lihat Gambar 9.4) situs resmi tersebut masih menyebutkan “17. 
Dr. Emil Elestianto Dardak, MSc. (menjabat tahun 2016 – sekarang,” 
padahal media banyak memberitakan Gubernur Khofifah pada tanggal 
28 Mei 2019 lantik Cak Ipin (Muhammad Nur Arifin) menjadi Bupati 
Trenggalek menggantikan Emil Dardak. Lebih dari satu tahun  setelah 

pelantikan, situs resmi masih belum dimutakhirkan, seolah-olah belum 

ada pergantian Bupati. Tiga tahun sejak kritik ini disampaikan penulis, 
tidak juga mengubah pengelola situs resmi Trenggalek, seolah-olah 
buku elektronik ini tidak pernah sampai ke para pengelola tersebut se-
hingga tidak mengubah mereka. Dan Emil Dardak atau Cak Ipin peng-
gantinya dalam hampir empat tahun menjadi Bupati Trenggalek juga 
tidak mengubah hal itu. Suatu tanda sulitnya birokrasi berubah. 
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Gambar 9.4. 
Situs Resmi Kabupaten 

Trenggalek 
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tuk melunasi janji dan membuktikan bahwa rakyat Trenggalek tidak 
salah pilih orang dan kemenangan pasangan ini bukanlah kecelakaan 
sejarah. Tentu dua setengah tahun sisa kepemimpinannya tidak akan 
cukup untuk melunasi janji-janjinya, tetapi setidak-tidaknya posisinya 
ada pada jalur pencapaian janji-janji tersebut (on the right track).5 
Akan tetapi berbeda dengan Emil Dardak yang memiliki beberapa 
“kelebihan,” Cak Ipin harus melakukan hal lain sebelum memenuhi 
janji-janjinya bersama Emil Dardak ketika kampanye dulu. Hal lain 
ini dimaksudkan untuk “menyamakan” posisinya dengan Emil Dar-
dak, dan sesudah sama posisinya barulah dia bisa melangkah meme-
nuhi janjinya. 

Sebelum Cak Ipin didampingi Wakil Bupati yang penunjukan-
nya bisa memakan waktu lama karena tidak jarang partai-partai pen-
dukungnya saling berebut karena masing-masing berkeinginan untuk 
menempatkan anggota mereka sebagai Wakil Bupati, maka yang per-
tama harus diajak sebagai partner adalah para pimpinan dinas-dinas 

5Hasan Nasbi, CEO Cyrus Network pada acara Mata Najwa tersebut 
menjelaskan beberapa kemungkinan mengapa pasangan Emil Dardak – Cak 
Ipin menang, yaitu: (1) adanya harapan baru dari pemimpin baru, (2) pesimis 
terhadap pemimpin sebelumnya, (3) anomali karena bisa memenangkan peta-
hana dengan angka yang tinggi di atas 60% – 70%, (4) karena mereka masih 
muda, (5) artis atau [mempunyai] istri [seorang] artis, (6) pemilih memilih 
secara aneh-aneh karena frustrasi terhadap petahana, (7) jangan sampai [pe-
milih salah pilih sehingga merupakan] kecelakaan sejarah. 

Terkait dengan salah pilih tersebut, Barbara Kellerman (2004) menje-
laskan mengapa ada orang yang tidak kapabel bisa dipilih menjadi pemimpin, 
yaitu karena “[o]rdinary Indonesians had no experience with civil society. 
They had no democratic traditions, no familiarity with free elections, and no 
way of knowing how to assess the various candidates.” Kebanyakan orang In-
donesia belum berpengalaman dan belum pintar memilih serta belum paham 
bagaimana mengakses para kandidat yang ada. Beberapa Lembaga Swadaya 
Masyarakat sering menyebutkan adanya kandidat yang bermasalah, tetapi 
mereka tidak berani menyebut siapa nama kandidat yang bermasalah terse-
but. Beberapa kandidat bahkan akhirnya menang karena banyak orang yang 
merasa kandidat tersebut dizalimi. Beberapa peristiwa menunjukkan orang 
yang dizalimi memenangi pemilihan (karena masyarakat merasa kasihan), 
meskipun pada akhirnya terbukti bahwa masyarakat salah pilih, atau “kecela-
kaan sejarah” seperti dikemukakan Hasan Nasbi tersebut. 
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dan Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Cara yang termudah ada-
lah dengan meniru praktik bagus yang sudah diterapkan di Kota Bogor 
yang menggunakan perangkat lunak yang mereka namakan SiBadra 
sebagai sarana pelaporan masyarakat akan pelayanan kepada masyara-
kat. Dengan laporan dibuat di mobile apps (lihat Gambar 9.5) yang da-
pat diunduh gratis di Play Store, masyarakat pelapor diwajibkan mela-
kukan foto langsung terkait pelaporan (misalnya jalan rusak atau pipa 
air minum bocor), dan sistem secara otomatis meng-capture lokasi pe-
lapor (user). Selanjutnya laporan masyarakat tersebut masuk ke verifi-
kator di Dinas Kominfo, dan dalam hitungan lima sampai 10 menit la-
poran akan diverifikasi, dan jika ternyata valid (bukan hoax atau reka-
yasa si pelapor) maka kelurahan dan kecamatan akan memperoleh in-
formasi kalau di lokasinya ada laporan, dan laporan tersebut kalau me-
mang merupakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD), maka SKPD juga akan didisposisi secara otomatis. Kalau da-
lam 1x24 jam laporan tidak direspon oleh SKPD, maka SMS (short 
message service) secara otomatis masuk ke Kepala Dinas terkait untuk 
ditindaklanjuti. Jika dalam 2x24 jam tidak juga direspon oleh Dinas 
terkait, maka SMS akan dikirimkan ke  Walikota dan Wakil  Walikota 
sehingga mereka dapat “menegur” Kepala Dinas terkait untuk mena-
nyakan mengapa belum diselesaikan dan/atau apa hambatannya, bila 
ada, sehingga sampai dua hari belum selesai. 

Selain dari pelibatan masyarakat dan 
pemberdayaan SKPD tersebut, mekanis-
me tim sebagaimana dibahas pada Bab 8 
dapat pula digunakan oleh Cak Ipin sam-
bil menunggu penunjukan Wakil Bupati 
secara definitif. Sekda atau salah seorang 
Kepala Dinas yang dinilai mumpuni dapat 
ditugaskan dengan Surat Tugas khusus un-
tuk menjadi atau menjalankan tugas-tugas 
Wakil Bupati atau sebagai Wakil Bupati 
“bayangan”. 

Tanpa bantuan para Kepala Dinas dan Sekda maka akan semakin 
sulit untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya tersebut. Selain ma-
salah SDM seperti tergambar dalam situs resmi pada Gambar 9.4 di 

Gambar 9.5. 
Aplikasi Pengaduan 

Kota Bogor
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atas juga karena Cak Ipin tidak mengenal banyak mengenai birokrasi 
dan bahkan tidak tertutup kemungkinan usianya yang masih muda jus-
tru menjadi penghambat komunikasinya dengan para pejabat Kabupa-
ten yang bisa dipastikan lebih tua dari usia Cak Ipin sendiri.  

Setelah mendapatkan dukungan dari para Kepala Dinas dan 
Sekda, langkah berikutnya adalah menangani satu per satu janji kam-
panyenya tiga tahun lalu ketika mencalonkan diri bersama Emil Dar-
dak. Untuk memenuhi janji Dardak – Ipin yang pertama, cara tercepat 
yang dapat dilakukannya adalah meniru apa yang sudah dilakukan di 
Kabupaten Bantaeng sejak Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah hingga 
kini. Warga Bantaeng yang sakit cukup menelpon Brigade Siaga Ben-
cana (BSB) dengan nomor singkat 119 atau 0413-21408 yang dengan 
segera akan direspon dan “petugas BSB yang terdiri dari 1 dokter umum 
dan 2 perawat langsung mendatangi pasien dengan ambulance yang su-
dah dilengkapi fasilitas medis” bahkan “ibu yang mengalami hambat-
an dalam persalinannya dapat dibantu oleh Tim BSB untuk melahir-
kan di atas mobil” (JIPPSulsel, 2018). 

Beroperasinya rumah sakit mewah di Kabupaten Bantaeng ada-
lah juga karena Bupati sebelumnya, Nurdin Abdullah, memanfaatkan 
jejaring (networking) yang dimilikinya untuk memperoleh pendanaan 
dari pemerintah pusat sekitar Rp 120 miliar untuk membangun gedung 
rumah sakit 8 lantai berstandar internasional dan dari Jepang untuk 
mendanai ambulans dan BSB. 

Bagaimana cara Bupati Bantaeng memperolehnya, ada baiknya 
Cak Ipin menugasi orang untuk surfing di internet atau melakukan stu-
di banding ke Kabupaten Bantaeng, atau meminta Bupati Bantaeng 
menjadi nara sumber dengan diundang ke Kabupaten Trenggalek. 
Atau mengusulkan agar dalam acara asosiasi Kabupaten se Indonesia 
Bupati Bantaeng bisa mempresentasikan hal tersebut. Cara ini akan le-
bih murah tetapi menghasilkan keluaran yang kurang lebih sama: 
bagaimana bisa memperoleh pendanaan untuk membangun pelayanan 
kesehatan yang baik tanpa harus keluar uang dari pendapatan asli dae-
rah (PAD) Kabupaten Trenggalek. 

Selain Kabupaten Bantaeng, Provinsi DKI juga bagus untuk la-
yanan kesehatannya, baik yang melalui pusat kesehatan masyarakat 
(puskesmas) yang buka 24 jam dan bahkan dengan fasilitas rawat inap, 
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di samping kartu sehat yang menyerupai asuransi tetapi khusus bagi 
warga DKI saja, yang memberikan akses kesehatan bagi seluruh war-
ga DKI. Model semacam ini barangkali sulit untuk ditiru Kabupaten 
Trenggalek dalam waktu dekat mengingat perlunya pendataan jumlah 
penduduk yang akurat serta kondisi puskesmas yang ada agar dapat di- 
anggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Trenggalek. Model ini juga memerlukan dana yang besar 
dan kecukupan jumlah puskesmas, rumah sakit maupun dokter. Se-
perti yang terjadi pada awal program ini di DKI, akses masyarakat 
akan fasilitas kesehatan menyebabkan banyaknya penduduk yang ber-
obat ke rumah-rumah sakit di DKI sehingga menimbulkan resistensi 
dari para dokter karena mereka harus bekerja lebih banyak dan penda-
patan yang relatif lebih kecil karena Pemerintah Provinsi menetapkan 
angka per pasien yang lebih rendah dari tarif biasa. 

Akan halnya pendidikan, sudah cukup banyak daerah yang mem-
bebaskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), salah satunya ada-
lah Kabupaten Jembrana, Bali. Karena itu, sama seperti dalam hal pe-
layanan kesehatan, Cak Ipin dapat menugasi orang untuk surfing di in-
ternet atau melakukan studi banding ke Provinsi, Kabupaten atau 
Kotamadya, atau meminta para pejabat dari Provinsi, Kabupaten atau 
Kotamadya tersebut untuk menjadi nara sumber dengan diundang ke 

Kabupaten Trenggalek. Akan tetapi sebagai referensi, kajian dari Ya-
yasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD, 2005) sangat menarik untuk 
diperhatikan terkait dengan pembebasan SPP dan Badan Pembantu Pe-
nyelenggara Pendidikan (BP3). Menurut YIPD (2005), ada tiga konse-
kuensi yang perlu dicarikan solusinya jika Pemerintah Daerah (Pem-
da) ingin membebaskan SPP dan BP3: 

 Apakah Pemda mampu menyediakan anggaran untuk me-
nanggung seluruh biaya kegiatan sekolah lainnya selain da-
ri biaya gaji guru? Penelitian oleh Prasojo, Kurniawan dan
Hasan (2005) menunjukkan bahwa efisiensi anggaran meru-
pakan faktor kunci keberhasilan Kabupaten Jembrana yang
mampu membebaskan sekolah negeri dari semua pungutan.

 Seandainya anggaran tersebut tersedia, apakah kelancar-
an permintaan dana dan turunnya dana dapat sesuai de-
ngan dinamika di sekolah dari hari ke hari? Perlu diketa-
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hui bahwa jika siswa tidak lagi membayar SPP/BP3 berarti 

akan ada sebagian dari sumber pendapatan guru yang akan 

hilang atau terhapus karena sebagian besar uang BP3 se-
lama ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 
guru terutama untuk membayar kelebihan jam mengajar. 

 Apakah Pemda dengan membebaskan SPP dan BP3 ber-
maksud mengurangi partisipasi masyarakat dalam pendi-
dikan? Apakah hal ini tidak bertentangan dengan konsep
Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis
Sekolah (MPBS)? Terkait hal ini pada umumnya Pemda
hanya menggratiskan pendidikan buat sekolah-sekolah ne-
geri saja sehingga tidak menimbulkan permasalahan de-
ngan sekolah-sekolah swasta. Tetapi jika Pemda Treng-
galek mampu menyediakan dananya, ini akan sangat baik
sebagaimana dikemukakan oleh Thabrany (2005):
Pepatah Cina mengatakan, “Kalau kita mau memetik ha-
sil setahun, tanamlah sayuran. Kalau kita mau menikmati
hasil sepuluh tahun, tanamlah buah-buahan. Tapi, kalau
kita mau memetik hasil untuk 100 tahun, tanamlah manu-
sia.” Gizi, kesehatan, dan pendidikan adalah pupuk bagi
“tanaman manusia”.

Dalam hal pembangunan sektor pertanian sebagai janji kedua
Dardak – Ipin, studi banding juga bisa dilakukan ke Kabupaten Banta-
eng sebagaimana studi tentang pelayanan kesehatan. Seperti dilapor-
kan Yulianto (2015), stroberi, apel dan durian tumbuh subur di pegu-
nungan Bantaeng. Selain itu, daerah ini juga bisa menjadi penghasil 
benih unggul yang dapat menaikkan tingkat ekonomi masyarakatnya 
terutama petani. Industri pengolahan hasil pertanian dan pengepakan-
nya serta industri pengalengan hasil laut juga sukses dirintis di Banta-
eng. Bahkan hasilnya pun sudah diekspor ke berbagai negara, khusus-
nya Jepang dan Cina. Pemikiran nilai tambah bagi petani juga menjadi 
pemikiran Bupati Bantaeng. Yulianto menulis secara lebih spesisifk 
sebagai berikut: 

Menurutnya, jika dulu petani jagung menanam jagung 
dan menjual jagung, sekarang petani jagung tak hanya 
menjual jagung, tapi juga benihnya. Penjualan benih itu 
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mendongkrak penghasilan petani menjadi berlipat-lipat. 
Ia mencontohkan, jika sekilo jagung dijual dengan harga 
Rp 2.000, dgn menjual benih, penghasilan yg diperoleh 
bisa Rp 50 ribu per kilo .... Saat ini, produksi benih yg di-
kembangkan masyarakat Bantaeng ada berbagai jenis. 
Jumlahnya mencapai lima ton per tahun. ‘Dan semuanya 
adalah benih unggulan yg sudah melalui uji coba dan pe-
nelitian terpadu.’ 

Akan tetapi untuk menerapkan cara-cara yang sudah dilakukan 
Bupati Bantaeng tersebut Bupati Ipin perlu menyesuaikan dengan 
kondisi Kabupaten Trenggalek karena tidak semua aplikatif. Stroberi, 
apel dan durian yang bisa tumbuh subur di pegunungan Bantaeng be-
lum tentu bisa tumbuh subur meskipun wilayah Trenggalek juga me-
rupakan pegunungan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin bisa 
membantu, misalnya dengan rekayasa tertentu. Akan tetapi karena 
Trenggalek juga memiliki pantai dan laut, industri pengalengan hasil 
laut mungkin dapat diterapkan di Trenggalek. Tetapi karena ini me-
nyangkut investasi, baik oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah, 
maka perlu dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu. 

Terkait dengan janji perluasan infrastruktur transportasi, yang 
berarti pembangunan jalan, ini lebih rumit lagi. Situs resmi Kabupaten 
Trenggalek juga sudah menjelaskan mengenai kondisi jalan di Indone-
sia yang berjenis-jenis: jalan negara, jalan provinsi dan jalan Kabupa-
ten/Kota, dan di balik itu ada kerunyaman pengelolaannya. Yang ber-
wenang untuk mengadakan dan memperbaiki jalan negara adalah Pe-
merintah Pusat; jalan Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pro-
vinsi. Artinya, Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk mengadakan 
dan memperbaiki jalan Kabupaten/Kota. Dan keberhasilan Bupati 
Emil Dardak selama tiga tahun pemerintahannya sepertinya hanya di 
bagian ini, memperbaiki jalan-jalan yang rusak (Surya dan Fatimatuz 
Zahroh, 2018). Dengan demikian janji memperluas infrastruktur trans-
portasi hanya bisa dilakukan dengan segera khusus untuk jalan Kabu-
paten/Kota. Sedangkan untuk jalan-jalan negara dan Provinsi apabila 
berkaitan dengan objek-objek wisata yang ingin dikembangkan, perlu 
menyampaikan permasalahan ini ke Provinsi yang belum tentu bisa 
dilakukan pada tahun anggaran yang sama dengan tahun penyampaian 
masalah tersebut ke Provinsi. Demikian juga dengan jalan negara. 
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Khusus terkait jalan Provinsi, Wakil Gubernur Emil Dardak bisa di-
manfaatkan oleh Bupati Ipin sekaligus sebagai media pemenuhan janji 
kampanye mereka berdua.6 

Berdasarkan situs resmi Kabupaten Trenggalek, hanya sekitar 
50% jalan Kabupaten yang bagus. Dengan demikian apa yang sudah 
diawali oleh Bupati Emil bisa dilanjutkan oleh Bupati Ipin dengan 
memfokuskan pada 50% sisanya yang belum diperbaiki semasa Emil 
Dardak menjadi Bupati. Akan halnya jalan Provinsi dan jalan Negara, 
proses pengusulan perbaikan harus segera dilakukan karena penyele-
saian bisa memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa jadi baru di-
mulai pada tahun anggaran berikutnya karena saat pengusulan belum 
dianggarkan oleh baik Provinsi maupun Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat. 

Sementara itu, Bupati Ipin juga bisa melakukan studi banding 
ke Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur atau Kabupaten Pesisir Sela-
latan di Sumatera Barat yang relatif sudah bagus dalam mengelola dae-
rah wisata. Provinsi Bali barangkali terlalu besar untuk dijadikan studi 
banding karena terlalu banyak daerah wisata di sana. Ada baiknya meli-
hat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tambahan pembelajaran pe-
ngembangan daerah wisata. Khusus untuk pariwisata ini sebaiknya Bu-
pati Ipin datang sendiri ke daerah-daerah yang hendak dijadikan studi 
banding. Perlu juga melihat wisata Merapi di Provinsi Daerah Istime-
wa Yogyakarta dan/atau wisata Kubah Emas di kota Depok Jawa Ba-

6Keberhasilan lain yang dibanggakan Emil Dardak adalah seperti yang 
dilaporkan oleh Kurniawan (2017), yaitu (1) menyelenggarakan dua acara be-
sar di bulan Agustus yaitu “perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dan Hari 
Jadi Trenggalek yang jatuh pada 31 Agustus;” (2) menciptakan pelayanan ke-
miskinan yang berbasis musyawarah desa sebagai dasar penentuan warga 
masyarakat mana yang berhak mendapatkan bantuan; (3) memperoleh peng-
hargaan WOW Public Services Excellence Award Jawa Timur 2017 dari kon-
sultan marketing MarkPlus, Inc.; (4) meraih kembali piala Adipura tahun 
2017; (5) memperoleh akreditasi tertinggi pelayanan rumah sakit; (6) menghi-
langkan catatan negatif dalam Laporan Keuangan Trenggalek; (7) Menjadi-
kan Trenggalek masuk ke rencana induk pelabuhan nasional; (8) “membuka 
lapangan kerja dengan menggelar job market fair;” (9) mengunggulkan eko-
wisata hutan dan mendorong kawasan hutan untuk menghasilkan sesuatu se-
perti minyak asiri berbahan baku nilam dan cengkih. 
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rat untuk tidak meniru ketidakhadiran Pemerintah Daerah di sana. Ma-
syarakat yang mengelola wisata itu sendiri dan Pemda tidak dapat apa-
apa. 

Diantara ketujuh janji Emil – Ipin, salah satu janji mereka yang
absurd barangkali adalah janji yang keempat: menciptakan lapangan 
kerja bagi SDM terdidik. Mengapa absurd? Karena menciptakan la-
pangan kerja berarti kalau bukan Pemerintah Daerah yang hendak men-
jadikan mereka sebagai pegawai Kabupaten Trenggalek, berarti me-
minta pengusaha yang melakukan perekrutan. Untuk mengangkat men-
jadi pegawai daerah maka harus ada ijin dari Kementerian PAN-RB 
terlebih dahulu. Padahal Pemerintah justru ingin mengurangi. Mau me-
minta pengusaha, dengan kondisi pereknonomian yang masih lesu se-
perti sekarang ini, para pengusaha justru mengandalkan dana pemerin- 
tah untuk mendorong perekonomian. Kalau modelnya seperti ini, bia-
sanya tenaga tidak terdidik yang dapat terserap seperti misalnya de-
ngan pembangunan infrastruktur maka pekerja harian akan terserap. 
Dengan Bupati Ipin yang sudah “tidak boleh” lagi berbisnis, siapa yang 
bisa diandalkan untuk merekrut SDM terdidik di Kabupaten itu? Ba-
dan Usaha Milik Daerah sulit diandalkan. Harapan tinggal beralih ke 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana di-
atur dalam Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. Tetapi berapa banyak yang bisa direkrut? Seberapa besar ang-
garan Kabupaten yang tersedia? Rupanya menggelar job market fair 
seperti disebutkan pada catatan kaki nomor 6 pada hal. 295 sudah di-
anggap cukup. Hal ini tentunya tidak boleh diteruskan oleh Bupati Ipin 
dengan benar-benar menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Treng-
galek karena job market fair bisa diikuti oleh pengusaha dari mana sa-
ja, termasuk dari luar Trenggalek. 

Janji Emil – Ipin lainnya yang absurd adalah janji keenam: me-
ningkatkan pengembangan karakter masyarakat. Mengapa? Karena 
orang sekaliber Hoegeng Imam Santoso saja, yang oleh Gus Dur dise-
but sebagai salah satu dari tiga polisi jujur dan yang oleh Santoso dkk. 
(2009) dirinci prestasi besar yang sudah beliau raih, serta dalam Khik-
mah (2013) dikisahkan enam kejujuran Hoegeng yang menggetarkan 
hati, orang sekaliber beliau saja tidak bisa mengubah karakter polisi 
yang hingga saat ini masih sering kita lihat: polisi yang tidak bisa ber-
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buat banyak pada sesama polisi lainnya dan pada keluarga polisi yang 
melanggar lalu lintas atau yang sering diistilahkan “masa jeruk makan 
jeruk”? Akibatnya kita pernah dihebohkan oleh berita Aiptu Jaelani 
dari Polres Gresik yang menilang istrinya sendiri. Mengapa harus he-
boh? Bukankah itu sudah benar bahwa istrinya melanggar lalu lintas 
kemudian ia sebagai polisi menilangnya? Karena biasanya polisi dan 
keluarga polisi tidak diapa-apakan oleh polisi yang bertugas jika me-
reka melanggar, maka ketika ada polisi yang tidak demikian jadilah 
berita yang menghebohkan. 

Di sisi yang lain, polisi juga tidak mengajarkan budaya berlalu-
lintas yang baik pada masyarakat. Dengan karakter masyarakat yang 
cenderung “taat kalau ada yang melihat,” polisi tidak menerapkan atur-
an yang seragam di seluruh Indonesia sebagaimana yang mereka terap-
kan di Bundaran Senayan atau Jembatan Semanggi yang konsisten dan 
tegas yang menurut teori pemberian hadiah dan hukuman disebut de-
ngan istilah dukungan berkesinambungan atau continuous reinforce-
ment (lihat uraiannya pada Bab 7 hal. 201). 

Menciptakan budaya yang ideal di kepolisian saja, yang notabe-
ne ada di bawah kewenangan beliau, Hoegeng Imam Santoso tidak
mampu. Beliau hanya mampu mengajak polisi untuk “jangan sampai 

dibeli” (Khikmah, 2013) dan hanya mampu mengajarkan perilaku luhur 

beliau kepada keluarganya sendiri. Apa lagi menciptakan budaya tertib 
masyarakat dalam berlalu lintas. Dari ketika beliau masih menjabat se-
bagai Kepala Polri hingga saat ini perilaku para pengemudi kendaraan 
angkutan umum pada umumnya (kebanyakan) masih relatif sama, se-
hingga banyak yang masih bisa diperbaiki (tersedia room for improve-
ment yang masih lebar). Karena itu jika Bupati Ipin hendak mengem- 
bangkan karakter masyarakat, mengubah satu kebiasaan buruk masya-
rakat dalam berlalu lintas saja sudah akan ‘wow’ hasilnya. Beberapa 
kebiasaan buruk tersebut antara lain adalah sopir kendaraan umum ber- 
henti di sembarang tempat selain di terminal atau halte yang disediakan; 
pengendara sepeda motor yang melawan arus, boncengan lebih dari 
dua, membawa anak kecil dan diijinkan untuk berdiri sambil terus men-
jalankan sepeda motor mereka, mengemudikan sepeda motor tanpa 
helm; parkir atau menghentikan kendaraan di tempat-tempat yang di-
larang, dan sebagainya (lihat Gambar 9.6 pada halaman berikut ini). 
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Membudayakan tertib berlalu lintas jika dapat dilakukan de-
ngan baik dapat berkaitan langsung dengan kenyamanan orang berwi-
sata sebagaimana janji ketiga Emil – Ipin. Jika Bupati Ipin bermaksud 
menepati janjinya untuk mengembangkan wisata, maka membuda-
yakan tertib berlalu lintas akan membantu meningkatkan jumlah wi-
satawan sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu (2014) sebagai berikut: 
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Gambar 9.6. 
Berbagai Bentuk Pelanggaran 

Lalu Lintas 
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Berwisata di tempat yang aman dan nyaman pastinya akan 
membuat jalan-jalan Anda menjadi begitu menyenang-
kan. Nah, dengan mengetahui kota-kota mana saja di In-
donesia yang memiliki road safety terbaik melalui kom-
petisi IRSA [Indonesia Road Safety Award]7, bisa menja-
di rekomendasi Anda untuk mendapatkan liburan yang 
menyenangkan selanjutnya. 
Berdasarkan penilaian IRSA, kota-kota yang mempunyai ting-

kat kecelakaan terendah di Indonesia untuk tahun 2018 adalah seperti 
tampak pada Tabel 9.4. Sebagaimana dengan uraian pada janji-janji 
Emil – Ipin sebelumnya,  kota-kota  ini  dapat menjadi objek studi ban-
ding. Jika anggarannya terbatas untuk berkunjung ke kota-kota terse-
but, barangkali salah satu dari kota-kota Pacitan, Bandung atau Sema-
rang saja sudah memadai untuk dijadikan objek studi banding. Akan 
tetapi karena lalu lintas dapat merupakan permasalahan yang ada di 
bawah kendali Bupati, maka Bupati Ipin dapat menggunakan forum 
yang dikenal dengan istilah muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) 
untuk tertib berlalu lintas baik untuk anggota polisi maupun militer dan 
mengajak pihak kepolisian dan militer untuk melakukan operasi tertib 
lalu lintas secara bersama-sama dan kontinu sehingga menerapkan me-
kanisme penghargaan dan hukuman sebagaimana dibahas pada Bab 7. 
Hal ini bukan hanya akan membuat masyarakat menjadi patuh berlalu 
lintas, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kecelakaan (Helmi dan 
Awe, 2014). 

Kota lain yang dapat dicontoh adalah kota Yogyakarta yang 
meskipun tahun 2018 tidak menjadi juara lagi seperti tahun 2013 yang 
menjuarai “respon yang bagus jika ada kecelakaan lalu lintas.” Kota 
ini mampu mengatur angkutan kota menjadi hanya satu jenis, yaitu 
Trans Jogja yang menyerupai Transjakarta minus jalur khusus Bus 
Way. Dengan membuat halte-halte khusus dan melarang sopir menu-
runkan penumpang selain di halte-halte tersebut, ketertiban bisa dirasa-
kan. Untuk menerapkan hal ini diperlukan keberanian Bupati Ipin un-
tuk menghilangkan angkutan kota dari jenis kendaraan umum kecil 

7IRSA adalah penghargaan yang diberikan oleh salah satu perusahaan 
asuransi kepada pemerintah kota dan kabupaten dalam rangka meningkatkan 
kesadaran dan penerapan sistem keselamatan di jalan raya. 
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menjadi sekurang-kurangnya bus mini yang menampung lebih banyak 
penumpang seperti Trans Jogja. Kendaraan umum kecil dalam jum-
lah yang banyak akan menimbulkan keruwetan dan kemacetan seperti 
yang terjadi sehari-hari di kota Bogor yang jika itu terjadi akan tambah 
susah untuk dikelola. Lihat misalnya Sudarsono (2018) yang melapor-
kan mengenai benang kusut angkot Bogor dan masalahnya jika pimpin-
an di daerah tidak tegas, atau upaya perubahan rute dan konversi tiga 
angkot menjadi satu bus Trans Pakuan yang belum tentu membuahkan 
hasil (Nugroho, 2019).  

 

Belajar dari keberhasilan Gubernur DKI Ahok yang mengguna-
kan mekanisme tidak memperpanjang ijin operasi serta melakukan ope-
rasi bersama Polda Metro Jaya dengan tidak memberi ampun pada ken-
daraan yang masa berlakunya kir sudah lewat, ijin trayek sudah kadalu-
warsa atau tidak layak jalan, maka kendaraan tersebut tidak dibolehkan 
beroperasi lagi atau bahkan dikandangkan. Alternatif yang ditawarkan
Pemda DKI adalah agar Metro Mini bergabung dengan Transjakarta se-
perti yang sudah dilakukan oleh para pemilik Kopaja. Cara-cara jitu se-
perti ini layak ditiru demi meningkatkan keberhasilan penerapannya di 
Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian Bupati Ipin dapat menghi-
langkan kondisi-kondisi lalu lintas sebagaimana tampak pada Gambar 
9.6 yang masih sering dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Sebaliknya, diantara ketujuh janji Emil Dardak, satu-satunya 
janji yang realistis barangkali hanya janji yang kelima: meningkatkan 

Kategori Juara 

Tingkat kota padat penduduk Bandung 
Tingkat kota kurang padat penduduk Samarinda 
Tingkat kabupaten padat penduduk Pacitan 
Tingkat kabupaten kurang padat penduduk Bangka 
Excellent city Semarang 
Program inovasi peningkatan tata kelola keselamatan jalan Bandung 
Program edukasi keselamatan jalan Bandung 
Program peningkatkan jumlah penggunaan angkutan umum Semarang 
Konsep smart city pada program keselamatan jalan Semarang 
The most inspiring city in road safety Surabaya 

Tabel 9.4. 
Kota-kota di 

Indonesia Juara 
Keselamatan 

Jalan 2018 

Sumber: Septian (2018). 



Dari Pejabat Menjadi Pemimpin 301 

sinergisitas pembangunan masyarakat. Mengapa? Karena kendalinya
benar-benar ada di Bupati Ipin. Apa yang mau disinergikan, bagaima-
na mekanismenya, apa yang mau didahulukan dan sebagainya, semua 
tergantung pada Bupati Ipin sendiri. Untuk perluasan infrastruktur 
transportasi yang merupakan janji ketiga yang sudah diinisiasi Bupati 
Emil bisa terus dilanjutkan menggunakan selisih dana penerimaan da-
erah dengan pengeluaran daerah. Tentunya dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek sesuai me-
kanisme yang berlaku. 

Pemda lain yang layak untuk dilakukan studi banding untuk per-
baikan-perbaikan yang sudah diraih oleh provinsi atau kota tersebut 
misalnya adalah Provinsi DKI untuk e-budgeting, Kota Surabaya un-
tuk e-government, atau Kota Bandung yang meluncurkan aplikasi pen-
daftaran untuk usaha kecil dan menengah (MKN, 2016). Program ini 
jika tidak berkaitan dengan hak cipta, bisa di copy-paste dengan modi-
fikasi nama kota karena sudah dibayar anggaran (negara atau Pemda) 
sehingga mestinya sudah menjadi milik negara atau Pemda. 

JANGAN KHAWATIR DENGAN MEREKA YANG 
RESISTEN

Para ilmuwan organisasional biasanya mengingatkan untuk ber-
hati-hati terhadap orang-orang yang resisten terhadap perubahan. Akan 
tetapi pada bagian ini penulis malahan mengajak untuk tidak perlu 
khawatir terhadap orang-orang yang resisten. Ini bukan berarti Anda 
harus mengabaikan orang-orang yang potensial untuk menghambat ja-
lannya perubahan yang Anda inisiasi, melainkan mencermati siapa sa-
ja yang potensial dan bisa menganggu rencana perubahan yang hendak 
Anda jalankan untuk kemudian mengelolanya dengan cara yang tepat. 
Hal ini disebabkan karena resistensi sebagaimana dikemukakan oleh 
Uhl-Bien, Schermerhorn, Jr. dan Osborn (2014), dapat bersifat konstuk-
tif maupun disfungsional. Dikatakan konstruktif karena membuat kita 
menjadi berpikir ulang mengenai hal-hal yang tengah kita pertimbang-
kan maupun munculnya saran-saran yang lebih tepat atau lebih operasio-
nal karena disampaikan oleh mereka yang lebih paham mengenai hal-hal 
yang ingin diubah atau konsekuensi akibat perubahan yang direncana-
kan, atau memunculkan adanya dialog yang mengarah pada lebih diteri-



302 Memimpin Perubahan dan Melihat Masa Depan 

manya perubahan oleh para anggota organisasi (lihat uraian mengenai 
pengambilan keputusan oleh kelompok sebagaimana dibahas pada Bab 
5). 

Di sisi yang lain, resistensi yang disfungsional adalah disebabkan 
karena usulan-usulan perubahan yang ditawarkan tidak diindahkan atau 
bahkan ditolak. Orang-orang yang diharapkan akan melakukan perubah-
an justru malahan memutuskan proses kerjanya seperti tidak melakukan 
hal-hal yang diinstruksikan, bekerja setengah hati, atau bahkan tegas-te-
gas mengatakan “tidak” atau “tidak mau.” Beberapa faktor bisa menjadi 
sumber resistensi baik secara individual maupun organisasional. Faktor-
faktor yang menimbulkan resistensi secara individual misalnya antara 
lain adalah sebagai berikut (Greenberg dan Baron, 2008; Hellriegel dan 
Slocum, 2011; Robbins dan Judge, 2017; McShane dan Von Glinow, 
2018; Colquitt, LePine dan Wesson, 2019): 

 Kebiasaan.
 Hilangnya rasa aman atau merasa tidak aman.
 Takut akan hal yang tidak diketahui.
 Salah persepsi.
 Pernah gagal ketika melakukan perubahan.

Uraian mengenai kelima alasan mengapa orang cenderung resis-
ten terhadap perubahan beserta mekanisme penanganannya masing-ma-
sing tampak pada subbagian berikut ini. 

Kebiasaan

Gambar 9.6 pada hal. 298 menunjukkan kebiasaan sebagian 
orang Indonesia dalam berlalu lintas yang tidak memikirkan orang lain 
kecuali memikirkan kepentingan diri mereka sendiri: anak-anak di 
bawah umur (SD dan SMP) yang demi menghemat uang transport di-
ijinkan orang tua mereka untuk membawa kendaraan sendiri (dan dii-
jinkan pula parkir di sekolah-sekolah mereka oleh guru dan kepala se-
kolah) sehingga karena ingin menolong kawan atau karena solideritas 
mengajak teman-teman mereka untuk membonceng melebihi batas dan 
tanpa helm pula; menelpon dan membaca atau menulis SMS (short mes-
sage services) atau Whatsup dan sejenisnya sambil mengemudikan ken-
daraan tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri atau orang lain; 
orang tua yang tidak sadar mengajarkan pendidikan buruk kepada anak-



Dari Pejabat Menjadi Pemimpin 303 

anak mereka dari sedari kecil untuk (nantinya) merokok dan tidak me-
makai helm serta melebihi kapasitas saat berkendaraan (karena mere-
ka merokok di depan anak-anak mereka, berboncengan lebih dari dua 
dan tanpa helm) dengan alasan “punyanya cuma motor dan mereka su-
dah punya anak yang masih kecil-kecil yang tidak bisa ditinggal sendiri 
di rumah” atau mengantar sekolah pada waktu yang bersamaan sehing- 
ga tidak mungkin dilakukan satu per satu; membiarkan penumpang un-
tuk tidak duduk sebagaimana mestinya tetapi menghadap ke belakang 
pengemudi atau bahkan, kini banyak terlihat di berbagai daerah, berdi-
ri bagi anak kecil demi kenyamanan penumpang tersebut tetapi meng-
abaikan keselamatan mereka dan keselamatan pengguna jalan lain; ja-
lur khusus bus (bus way) yang dilintasi motor, mobil atau kendaraan 
umum selain Transjakarta. Meskipun orang-orang yang taat terhadap 
peraturan lalu lintas jumlahnya masih jauh lebih banyak, akan tetapi 
para pelanggar lalu lintas ini makin bertambah karena terkesan dibiar-
kan. Jika Anda seorang Kepala Daerah, tidak usah takut untuk melaku-
kan operasi gabungan bersama Muspida. Menggunakan pernyataan 
psikolog terkait dengan mengubah perilaku, apabila operasi gabungan 
ini dilakukan serentak di seluruh wilayah kerja Anda selama 90 hari 
secara terus-menerus, kebiasaan buruk ini bisa dihilangkan dan beru-
bah menjadi kebiasaan tertib berlalu lintas dan peduli terhadap peng-
guna jalan lainnya. Menggunakan istilah salah seorang pejabat Kem-
keu ketika melakukan reformasi khususnya ketika memulai mengguna-
kan sidik jari ketika absen: “Pertama mungkin terpaksa, lama-lama bia-
sa dan akhirnya menjadi kebiasaan.” 

Hilangnya Keamanan atau Merasa Tidak Aman 

Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 
selalu didemo masyarakat. Cobalah Anda ketik “demo PLTN” di Goo-
gle maka akan terlihat hasil sebanyak 41.800 laman dengan tanggal
dan tahun yang berbeda-beda. Dari tahun 2007 orang di Indonesia su-
dah menenteng pembangunan PLTN Muria di Jepara hingga tahun 
2015 rakyat Bangka Belitung juga mendemo hal serupa meskipun ka-
lau mau jujur kecelakaan nuklir tidak setiap hari terjadi dan prosentase 
kejadiannya sangat kecil yang antara lain disebabkan karena baik yang 
membangun maupun yang bekerja di tempat itu akan senantiasa mem-
perhatikan keselamatan kerja. Atau bahkan ilmuwan sekaliber B. J. 
Habibie yang juga Presiden Indonesia ketiga sampai-sampai menyata- 
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kan pula kalau bangsa Indonesia sudah saatnya memiliki PLTN. Akan 
tetapi beberapa ilmuwan lain ada pula yang menyatakan ketidaksetu-
juan mereka dengan menyanggah berbagai argumen yang dikemuka-
kan oleh pemerintah seperti kelangkaan listrik yang dijawab dengan ma-
sih banyaknya energi alternatif seperti energi angin, matahari atau air 
(PLTA). Kesemua penolakan (resistensi) tersebut disebabkan karena 
sebagian masyarakat takut akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh
nuklir apabila terjadi kecelakaan. Komunikasi dan pendidikan masya-
rakat biasanya efektif untuk mengelola resistensi yang disebabkan 
oleh rasa tidak aman ini. 

Selain ketakutan akan bahaya nuklir, kekhawatiran lain yang se- 
ring menyebabkan terjadinya resistensi adalah ketakutan akan hilang-
nya pekerjaan atau jabatan. Rencana Pemerintah Kota Bogor meng-
konversi tiga angkot menjadi satu bus mini juga dikhawatirkan para 
sopir angkot dan menimbulkan resistensi, meskipun direncanakan pa-
ra sopir akan ditugasi mengemudikan satu bus dengan tiga shift. Demi-
kian pula otomasi organisasi sering menimbulkan kekhawatiran akan 
disusul dengan pemberhentian pegawai karena bisa dilakukan dengan 
mesin seperti gerbang tol otomatis (GTO) yang tidak perlu senantiasa 
dijaga pegawai kecuali jika ada yang mengalami masalah. 

Di lingkup negara, akibat dari resistensi dan tidak dikelola de-
ngan benar maka dewasa ini rakyat Indonesia yang harus “menang-
gung nasib” menerima keputusan DPR dan Pemerintah yang menetap- 
kan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden yang antara lain menetapkan salah satu 
persyaratan untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden adalah 

serendah-rendahnya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madra-
sah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Ali-
yah Kejuruan (MAK) atau sederajat. Mengapa kita yang “menanggung 
nasib”? Karena pertama untuk menjadi pimpinan lembaga negara ter- 
tentu saja syaratnya minimal sarjana, bahkan untuk menjadi Direktur 
Anggaran seperti tampak pada Gambar 9.1 (lihat hal. 270), syaratnya 
minimal S1. Akan tetapi alasan yang lebih penting adalah karena pada 
waktu pembentukan undang-undang tersebut Partai Demokrasi Indo-
nesia Perjuangan merasa ada orang yang menghalangi seseorang untuk 
ikut dalam pencalonan Presiden seperti diberitakan dalam situs resmi 
Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut (2007): 
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Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Soetardjo Soerjogoe-
ritno menilai, persyaratan itu terlalu mengada-ada. Pendi-
dikan capres dan cawapres mendatang tidak perlu dipatok 
harus sajana karena pendidikan seorang presiden tidak
menjadi jaminan untuk mampu menyejahterakan rakyat. 
“Percuma bergelar sarjana tetapi tidak memiliki kemam-
puan memimpin,” katanya. Dia mengatakan masyarakat 
sudah mengerti mana pemimpin yang bisa menyejahtera-
kan rakyat dan mana pula yang tidak bisa berbuat apa-
apa. Yang penting presiden dan wakilnya harus sehat jas-
mani dan rohani, memiliki visi dan misi jauh ke depan. 

Sama seperti dalam kondisi ketakutan dimana perasaan sering 
menghilangkan rasionalitas, peristiwa ini juga dipicu perasaan. Dua 
Fraksi besar di DPR dengan pemimpin partainya sama-sama “baper”, 
sehingga berakibat rasio tidak jalan. Padahal, kalau berkepala dingin 
dan mengutamakan dialog dan rasionalitas serta cara-cara mengatasi 
konflik sebagaimana dibahas pada Bab 6, Pasal 5 Undang-undang No-
mor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pre-
siden dapat dinegosiasikan demi masa depan bangsa yang lebih baik 
menjadi, misalnya, seperti ini: 

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Pre-
siden adalah:  
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

.... 
l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wa-

kil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan da-
lam jabatan yang sama;

.... 
p. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata I, Diplo-

ma IV, atau bentuk lain yang sederajat kecuali bagi
yang sudah pernah menjabat sebagai Presiden atau
Wakil Presiden sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Pasal 5 huruf l;

Jika Pasal 5 huruf p berbunyi seperti itu, maka PDIP tidak perlu 
emosi merasa dihambat, dan Presiden SBY tidak perlu mengklarifika-



306 Memimpin Perubahan dan Melihat Masa Depan 

si bahwa dirinya tidak pernah berpikir untuk mengubah syarat pendi-
dikan Calon Presiden menjadi S1. Cara seperti ini sejalan dengan tek-
nik-teknik yang biasa digunakan untuk mengelola resistensi akibat kehi-
langan jabatan, yaitu dengan partisipasi, melibatkan pihak-pihak terse-
but dalam pengambilan keputusan serta jaminan tidak adanya penco-
potan jabatan kecuali bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Ka-
ta-kata “kecuali ...” pada butir huruf p di atas memberikan jaminan 
bahwa Megawati yang berijasah SLTA masih mungkin untuk maju 
menjadi calon Presiden. Dan generasi berikutnya tidak perlu bersusah 
payah mengubah Pasal 5 huruf l tersebut karena tidak sesuai lagi de-
ngan perkembangan jaman. Apa tidak aneh untuk menjadi pemimpin 
Lembaga Negara syaratnya minimal S1 tetapi menjadi Kepala Negara 
yang menjadi koordinator seluruh Lembaga Negara syaratnya cukup 
SLTA? 

Ketakutan akan Hal yang Tidak Diketahui 

Pekerjaan yang dahulu dianggap sulit oleh seseorang, dengan 
berjalannya waktu akan terasa semakin mudah karena telah dipahami 
dan terbiasa. Selain itu, pekerjaan tersebut juga bisa menimbulkan ke-
tenangan karena pihak-pihak yang berkaitan dengan pekerjaan terse-
but sudah pula dikenal dan kalau harus menjawab maka jawabannya 
pun sudah diketahuinya. Pemutusan terhadap sesuatu yang telah dike-
nal, yang menyenangkan atau menenangkan ini tentunya dapat menim- 
bulkan kegoncangan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga tidak per-
lu heran apabila usulan perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi 
semacam ini akan ditolak. Perubahan juga mungkin membuat mereka 
khawatir akan kehilangan sumber daya mereka, misalnya pengga-
bungan dua kementerian seperti yang dilakukan Presiden Jokowi ter-
hadap Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup 
bisa menyebabkan masing-masing unit tidak lagi mengelola hal yang 
biasa mereka lakukan atau “kehilangan mainan mereka”, atau kehilang-
an status pribadi mereka, atau malahan kehilangan kesempatan karier. 

Kekhawatiran semacam ini bisa diatasi antara lain dengan mela-
kukan atau mengadakan komunikasi dan edukasi terhadap pihak-pi-
hak terkait. Belajar dari Kemkeu yang “tidak menghukum” mereka 
yang tidak memenuhi kriteria job-person matched sebesar 72% tetapi 
menugaskan mereka untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi, 
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para pejabatnya dapat menerima perubahan besar yang dilakukan oleh 
Menteri Keuangan. 

Salah Persepsi 

Sering kita menjumpai orang yang merasa bahwa selain dirinya 
atau milik kelompoknya adalah jelek, salah atau tidak benar. Kondisi 
seperti ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah “menciptakan du-
nianya sendiri.” Orang-orang yang seperti ini hanya mau mendengar 
apa yang ingin didengar saja, bukan apa yang seharusnya didengar. 
Karenanya tidak mengherankan apabila orang-orang yang seperti ini 
akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah perubahan terhadap “du-
nianya” tersebut. Tidak jarang mereka berargumen kalau saat ini be-
lum waktunya untuk melakukan perubahan. Bukankah ini yang sering 
kita dengar setelah Presiden Jokowi menyampaikan rencana memin-
dahkan ibukota ke Kalimantan? Belum waktunya, kata beberapa orang 
yang tidak setuju dengan usulan tersebut. 

Cara mengelola resistensi yang seperti ini adalah sama seperti da-
lam menyamakan persepsi. Komunikasi dan edukasi yang rutin, lama 
kelamaan dapat membuka wawasan mereka. Cara seperti ini pernah 
dilakukan oleh Walikota Jokowi ketika memindahkan atau merelokasi 
pedagang kaki lima sebagaimana dilaporkan Skj (2014) sebagai beri-
kut: 

Di sana, terdapat 989 pedagang yang bergabung dalam 11 
paguyuban. Kemudian Jokowi mengundang dan menga-
jak makan para koordinator paguyuban di Loji Gandrung, 
rumah dinas Walikota. Namun pada pertemuan pertama 
ini tidak ada pembicaraan mengenai relokasi. Jokowi sa-
ma sekali tidak menyinggungnya. Dia beranggapan, hal 
itu belum waktunya disampaikan. 

Makan bersama seperti itu berlanjut hingga pertemuan 
yang ke 53, di mana Jokowi hanya makan bersama dan 
bersilaturahmi kepada para PKL. Baru pada jamuan ke-
54, dimana saat itu semua PKL yang hendak dipindahkan 
hadir, Jokowi mengutarakan niatnya untuk merelokasi 
mereka. 
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Ketika Jokowi mengungkapkan hal itu, tidak ada satu pe-
dagang pun yang menolak. Mereka setuju dengan kebi-
jakan yang diambil Jokowi sepanjang mereka mendapat-
kan tempat yang baru untuk berdagang. Jokowi berjanji 
akan memberikan lokasi baru. Dan nantinya, para peda-
gang hanya akan membayar biaya retribusi sebesar Rp 
2.600 perhari di tempat baru yang suasananya lebih ba-
gus dari tempat para PKL berdagang sekarang .... 

Jokowi juga akan mempromosikan tempat berdagang ba-
ru itu selama empat bulan di media lokal. Jokowi juga 
memperluas jalan menuju pasar dan membuat satu trayek 
angkutan kota baru. Hasilnya, Jokowi berhasil menata 
ulang pasar di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar 
Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Ga-
ding, pusat jajanan malam Langen Bogan, serta pasar ma-
lam Ngarsapura. 

Saat relokasi dilakukan, Jokowi menggelar arak-arakan 
sepanjang jalan menuju Pasar Klitikan dengan iringan 
musik “kleningan” khas Solo. Jokowi juga menghadirkan 
Prajurit Keraton agar timbul rasa kebanggaan pada diri 
para PKL. Faktanya, para PKL sangat legowo saat pindah 
lokasi ke tempat yang baru. Bahkan konsumsi dan per-
lengkapan arak-arakan mereka biayai sendiri. Ini jarang 
terjadi di daerah lain yang biasanya relokasi selalu ber-
singgungan dengan kekerasan. Sebanyak 989 PKL dipin-
dah tanpa gejolak, bahkan secara antusias para PKL itu 
mendukung program pemerintah dengan suka cita. Ini me-
rupakan sebuah terobosan yang mengagumkan. 

Dalam salah satu wawancara dengan media lokal, Jokowi 
menyatakan bahwa para PKL itu bersedia pindah bukan 
karena mereka sudah diajak makan, namun karena para 
PKL itu merasa “dimanusiakan” oleh pemimpinnya. 
Dengan mengundang makan sebanyak 53 kali tanpa satu kali 

pun bercerita niatan untuk memindahkan mereka, tentulah dapat meng-
ubah persepsi para PKL bahwa Walikota yang mengundang mereka 
orang “baik.” Mengapa? Sebelum pertemuan ke 54, setiap orang yang 
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bertanya kepada para PKL tersebut akan dijawab “tidak ada cerita apa 
pun tentang relokasi” karena memang cerita itu baru muncul pada per-
temuan ke 54, pada saat orang sudah mulai menyimpulkan bahwa Wa-
likota kali ini “memang orang baik” dan menerima tawaran yang pe-
nuh hal-hal baik tersebut: hanya ada satu pungutan sebesar Rp 2.600 
per hari, Walikota akan mempromosikan tempat berdagang baru itu 
selama empat bulan di media lokal, Walikota juga akan memperluas 
jalan menuju pasar serta membuat satu trayek angkutan kota baru. 

Kegagalan Perubahan Sebelumnya 

Apabila sekelompok atau bahkan seluruh organisasi memiliki 
pengalaman yang tidak menyenangkan dengan perubahan yang per-
nah dilakukan, bahkan Ken Blanchard (2010) menyatakan bahwa hing-
ga 70% inisiatif perubahan mengalami kegagalan, maka mereka juga 
akan enggan untuk melakukan perubahan lagi karena trauma atau takut 
mengalami kegagalan serupa. Jika ini yang Anda lihat dari unit kerja 
Anda, maka komunikasi dan edukasi yang rutin perlu terus Anda laku-
kan dengan mengajak mereka untuk terbuka mengevaluasi mengapa 
dulu perubahan tidak berhasil. Apa yang salah? Apa yang kurang? Jika 
sekiranya kurangnya adalah dukungan pimpinan, maka Anda harus 
memastikan kepada mereka bahwa dalam perubahan kali ini Anda men-
dukung sepenuhnya. Dengan kata lain, Anda perlu memastikan kepa-
da mereka bahwa faktor yang dulu menjadi penyebab kegagalan inisi-
atif perubahan, maka pada perubahan yang Anda usulkan saat ini fak-
tor tersebut Anda jamin kepada mereka tidak akan terjadi. 

Selain dari cara-cara menangani resistensi seperti diuraikan sebe-
lumnya, sebagai upaya terakhir Anda dapat pula menggunakan cara-
cara yang koersif, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu dengan 
memaksa mereka-mereka yang resisten dengan ancaman mutasi ke tem-
pat yang dianggap sebagai hukuman, menunda dan/atau membatalkan 
promosi. Cara ini meskipun memiliki risiko bisa membuat kemarahan 
orang-orang, dapat berfungsi untuk mengatasi segala jenis resistensi. 

LANGKAH PENTING SELANJUTNYA

Setelah selesai melakukan perubahan biasanya kita merasa puas 
karena inisiatif-inisiatif kita sudah mulai dilaksanakan. Tapi inilah per-
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soalannya. Jika menggunakan judul bab ini, Anda baru melakukan per-
ubahan tetapi tidak melihat ke masa depan. Masih ada lagi yang perlu 
Anda lakukan agar ketika Anda sudah tidak lagi menjabat, perubahan 
tersebut masih akan terus dilakukan oleh para penerus Anda. Kalau-
pun pada akhirnya para penerus Anda itu ingin mengubah hal-hal baik 
yang sebelumnya sudah Anda lakukan, mereka harus menempuh jalan 
berliku terlebih dahulu. 

Langkah penting selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah 
menetapkan perubahan tersebut dalam peraturan. Mencermati proses 
pembentukan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilih- 
an Umum Presiden dan Wakil Presiden yang pada Pasal 5-nya mem-
bawa dampak hingga saat ini, tentulah sulit bagi bangsa ini untuk 
mengubahnya karena sudah menjadi undang-undang. Pelajaran yang 
dapat kita petik dari kejadian ini adalah bahwa hal positif yang sudah 
dilakukan selanjutnya dijadikan peraturan. Semakin tinggi peraturan 
tersebut, semakin sulit untuk diubah. Dan, berbeda dengan pandangan 
orang pada umumnya, menurut penulis orang Indonesia pada umum-
nya adalah patuh pada peraturan. Perhatikan Gambar 9.6 pada hal. 
298. Orang-orang yang tidak masuk jalur bus way masih jauh lebih ba-
nyak ketimbang yang masuk menerabas larangan di jalur tersebut. 
Yang memakai helm jauh lebih banyak ketimbang yang tidak mema-
kainya. Demikian pula yang berboncengan lebih dari dua lebih sedikit 
ketimbang yang patuh berboncengan cuma maksimum dua orang. 
Yang menelepon atau berkirim SMS/WA ketika berkendaraan juga ma-
sih lebih sedikit ketimbang yang tidak melakukan hal-hal seperti itu. 

Peraturan apa yang bisa dibuat? Hal ini sepenuhnya tergantung 
siapa Anda. Jika Anda adalah pimpinan tertinggi di K/L, maka Anda 
dapat membuat Keputusan atau Peraturan. Sebagai contoh, di Kemkeu 
hasil Reformasi Birokrasi hingga kini dapat diakses karena ditetapkan 
menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Keputusan Menteri Ke-
uangan (KMK) atau Instruksi Menteri Keuangan (IMK). Jika ada 
Menteri Keuangan yang ingin membatalkan PMK, KMK atau IMK, 
maka Menteri harus membuat PMK, KMK atau IMK karena peraturan 
hanya bisa dianulir oleh peraturan yang lebih tinggi atau yang lebih 
baru yang membatalkan peraturan terdahulu. Dan di Kemkeu proses 
pembuatan PMK, KMK atau IMK memerlukan pembahasan seku-
rang-kurangnya dua unit eselon 1, bahkan bisa jadi seluruh unit eselon 
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1 akan terlibat dalam proses perubahannya. Jika yang akan diubah ter-
sebut sesuatu yang sudah bagus dan hanya karena instruksi Menteri 
yang tidak suka dengan Menteri terdahulu si pembuat peraturan yang 
sudah bagus tersebut, unit-unit eselon 1 tersebut akan secara bersama-
sama memproteksinya. 

Jika Anda adalah seorang Gubernur, Bupati atau Walikota, ma-
ka tetapkanlah perubahan yang sudah Anda lakukan tersebut menjadi 
Peraturan Daerah (Perda) karena hanya bisa diubah dengan Perda atau, 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme-
rintahan Daerah, oleh Gubernur atau oleh Menteri Dalam Negeri apa-
bila Gubernur tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Jika Anda 
adalah Gubernur, maka dalam undang-undang tersebut kewenangan 
Presiden untuk membatalkan Perda Provinsi dilimpahkan kepada Men-
teri Dalam Negeri. Demikian pula dengan Peraturan Gubernur, Pera-
turan Bupati atau Peraturan Walikota. 

Sementara itu “pengikatan dalam peraturan” bagi yang tidak me- 
miliki kewenangan menetapkan peraturan, bisa dilakukan dengan Su-
rat Edaran atau di-kontrak kinerja-kan dalam Balanced Scorecard se-
bagaimana dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga pa-
da tahun berikutnya atau tahun-tahun selanjutnya masih menjadi akti-
vitas rutin. Dengan demikian perubahan yang sudah Anda inisiasi akan 
terus bergulir, menjadi warisan (legacy) Anda untuk organisasi Anda. 

KESIMPULAN

Beberapa penulis buku kepemimpinan membedakan antara pe-
mimpin dengan yang bukan pemimpin. Salah satunya adalah melaku-
kan perubahan dan memfokuskan pada masa depan. Kedua hal ini 
menjadi bahasan bab ini dengan satu tarikan nafas, dalam artian bagai-
mana pemimpin dapat melakukan perubahan yang hasilnya dapat men-
jadi peninggalan (legacy) untuk masa depan. 

Melihat banyaknya hal yang bisa diperbaiki atau diubah, bab ini 
menjelaskan keberhasilan perubahan di Kemkeu dan Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) yang disebut dengan istilah Reformasi Birokrasi 
(RB). Meskipun uraiannya lebih banyak mengenai Kemkeu, bab ini 
juga memberikan masukan mengenai hal yang dapat dilakukan untuk 
mengetahui RB di BPK (ataupun di Kemkeu) serta beberapa lembaga 
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lainnya yang sudah terbukti berhasil melakukan perubahan besar. Per-
ubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh beberapa Kepala Dae-
rah juga diuraikan dalam bab ini sebagai cara cepat yang dapat ditiru. 

Karena ada Kepala Daerah baru yang relevan dengan tema buku 
ini, maka dalam bab ini juga diuraikan mengenai rencana perubahan 
besar yang ditawarkan oleh Bupati baru Trenggalek yang melanjutkan 
Bupati sebelumnya yang menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Mes-
kipun janji ini tidak logis dan ditinggalkan salah seorang yang berjanji, 
Bupati Ipin harus tetap merealisasikan tujuh janji yang pernah disam-
paikannya bersama Emil Dardak. Rencana perubahan mereka tersebut 
dijadikan contoh dalam bab ini dan dijelaskan bagaimana untuk bisa 
mencapai target-target tersebut atau, setidak-tidaknya, in the right track 
untuk mencapai target-target tersebut karena masa kerja Bupati Ipin 
tinggal sekitar dua tahun lagi. 

Bagian akhir dari bab ini menjelaskan mengenai bagaimana ca-
ranya agar perubahan yang sudah dilakukan tersebut tidak mudah dilu-
pakan, atau agar terus menjadi warisan (legacy) untuk masa depan. 
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