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KATA PENGANTAR 
 

Assalaamualaikum wa rahmatullah wabarakatuh 
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Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0”, dengan sub tema: budaya 

organisasi, iklim organisasi, manajemen konflik, kepemimpinan, birokrasi, kekuasaan, arus 

komunikasi, motivasi dan lain-lain. Era Industri 4.0 merupakan era teknologi yang memberikan 

pengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Organisasi harus mampu bersaing secara 
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organisasi mengalami berbagai rintangan yang harus dilaluinya. Dinamika komunikasi 

organisasi menjadi bagian penting yang perlu dikaji dan dianalisa sehingga mampu 

memberikan pengetahuan terhadap perkembangan organisasi tersebut. 

Book Chapter ini menjelaskan gambaran komunikasi organisasi dan perilaku organisasi 

yang berkaitan dengan budaya organisasi, iklim organisasi, manajemen konflik, 

kepemimpinan, birokrasi, kekuasaan, arus komunikasi, motivasi pada era industri 4.0. Berbagai 

penelitian mengenai komunikasi organisasi telah dilakukan oleh akademisi, praktisi maupun 

mahasiswa yang telah disusun dalam Book Chapter. Book Chapter ini memiliki peran sebagai 
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secara fundamental yang berpengaruh terhadap kehidupan organisasi. 

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para penulis baik dari internal 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran maupun dari luar Universitas Padjadjaran 

yang sudah berkontribusi dalam Book Chapter ini dan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi 

angkatan 2018 yang telah berjuang dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami 

menyampaikan  Penghargaan penghargaan kepada Tim Dosen mata kuliah Komunikasi 

Organisasi dan Perilaku Organisasi dan para reviewer yang telah memberikan pencerahan 

sehingga kami mendapatkan pengalaman yang berharga. Kami sampaikan juga terima kasih 

kepada Ketua program  studi Magister Ilmu Komunikasi dan pengelola serta Dekan Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran beserta jajaran pimpinan yang memberikan 

dukungan dan apresiasinya sehingga ORATION 2019 UNPAD dapat terlaksanakan dengan 

baik dan menghasilkan Book Chapter sebagai buah karya.  

Mudah-mudahan karya ini menjadi amal kebaikan dan memberikan konstribusi 

terhadap perkembangan pengetahuan khususnya bidang komunikasi organisasi dan perilaku 

organisasi. 
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PENDAHULUAN 
 

Indonesia merupakan negara pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satu terbesar di 

Asia Tenggara. Sampai dengan Oktober 2018, total PMI di Taiwan sebesar 60.408, dengan 

presentase 70-75% bekerja di sektor sektor informal (Pusat Penelitian Pengembangan dan 

Infromasi BNP2TKI, 2018). Sesuai dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2017, istilah 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah dirubah menjadi PMI. penempatan pekerja migran 

dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah 

mendapatkan izin dari kementerian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI).  

Salah satu P3MI yang aktif menyalurkan tenaga mingran Indonesia ke Taiwan adalah 

PT Alkurnia Sentosa International. PT Alkurnia Sentosa International merupakan perusahaan 

resmi yang terdaftar pada kementrian BNP2TKI dengn nomor izin 473 tahun 2012. 

Perusahaan yang beralamatkan di Ruko Caman Blok 1 Nomor 14 RT 08/01 Kelurahan 

Jatibening Kecamatan Pondok Gede Bekasi ini, secara khusus memeberangkatkan tenaga 

kerja informal untuk negara tujuan Taiwan, Singapura, dan Malaysia 

(pantaupjtki.buruhmigran.or.id, 2014). Lebih dari enam tahun, PT Alkurnia Sentosa 

International telah memberangkatkan ratusan PMI yang sebagian besar berasal dari Jawa 

Barat. Dari survey yang dilakukan oleh pantaupjtki.buruhmigran.or.id, PT Alkurnia Sentosa 

International mempunyai citra yang cukup baik di mata para PMI maupun masyarakat luas. 

Data survey tersebut sebagai berikut: 
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Gambar 1. 

Sumber: http://pantaupjtki.buruhmigran.or.id 

 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa PT Alkurnia Sentosa International telah 

memberikan layanan cukup memuaskan kepada para PMI. Dari survey yang diberikan, para 

responden memberikan nilai 3 untuk rata-rata 1-5, dimana 1 menunjukkan layanan sangat 

buruk dan 5 untuk penilaian sangat bagus. Penilaian ini dilihat dari kondisi penampungan, 

layanan pengurusan dokumen dan prosedur keberangkatan, waktu tunggu hingga 

mendapatkan pekerjaan, penjelasan mengenai kontrak kerja, dan kesesuaian kontrak kerja 

dengan kondisi kerja. 
 

 
Gambar 2. 

Sumber: http://pantaupjtki.buruhmigran.or.id 

 

Ada beberapa komentar yang cenderung negatif. Komentar tersebut menunjukkan 

pelayanan kurang bagus dari segi fasilitas yang diberikan selama karantina. Sebagai salah 

satu perusahaan yang fokus memberikan jasa penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, PT 

Alkurnia Sentosa International mempunyai tanaggung jawab untuk memberikan pembekalan 

kemampuan bahasa dan hard skill (memasak, merapikan rumah, mencuci menyetrika, dan 

lain-lain), memberikan perlindungan kepada PMI selama berada di negara tujuan kerja, 

mencarikan kerja PMI, dan memberangkatkan PMI ke negara tujuan, sesuai dengan UU 

Nomor 18 tahun 2017. Untuk itu dibutuhkan konsep komunikasi yang efektif agar alur 
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komunikasi organisasi antara PT Alkurnia Sentosa International dengan PMI yang bergabung 

di dalamnya dapat berjalan dengan lancar. 

Bapak Iba Nasiba selaku Direktur PT Alkurnia Sentosa International mengatakan 

bahwa posisi PMI dalam manajemen PT Alkurnia Sentosa International ditempatkan sebagai 

“komoditas utama” perusahaan. Dalam struktur manajemen perusahaan, PMI diposisikan 

sebagai pihak eksternal. Tanpa adanya PMI, perusahaan tidak dapat beroperasi karena 

pemasukan utama perusahaan didapat dari layanan penyaluran tenaga kerja migran ke luar 

negeri. Di sisi lain, tanpa perusahaan penyalur tenaga kerja ke laur negeri, seperti PT 

Alkurnia Sentosa International, PMI juga akan kesulitan untuk bekerja ke luar negeri 

khususnya untuk sektor informal (wawancara personal, 6 Oktober 2018).  

Upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor 

informal, dapat terjadi salah satunya dengan adanya koordisi antar pihak terkait dan alur 

informasi yang memadai. Beberapa upaya yang dilakukan oleh P3MI dengan memberikan 

pembekalan-pembekalan sebelum diberangkatkan ke tempat penampungan di negara tujuan. 

Upaya komunikasi selalu dilakukan melalui media sosial, seperti Facebook, sebagai upaya 

kontrol P3MI ketika para PMI sudah berada di negara tujuan (Iqlima, 2017). Namun, ada 

beberapa penghambat proses komunikasi antara P3MI dengan PMI. Beberapa diantaranya, 

(1) tingkat pendidikan PMI yang masih rendah, (2) kebijakan negara tujuan yang lebih ketat, 

(3) perbedaan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan, (d) pekerjaan yang 

diminati, (5) komitmen nasional dalam advokasi PMI kurang terwujud secara nyata. beberapa 

pihak atau departemen terkait masih mengedepankan ego masing-masing dibalik undang-

undang dan peraturan. Pelayan yang diberikan masih menyimpan kepentingan masing-

masing pihak dibaliknya (Mahardika & Pambudi, 2014).  

Dalam sebuah organisasi perusahaan, proses komunikasi bisa dibedakan menjadi 

proses komunikasi internal dan ekternal. Komunikasi internal merupakan proses komunikasi 

yang terjadi dalam oraganisasi, antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan. 

Sedang komunikasi eksternal merupakan sebuah proses komunikasi antara organisasi dengan 

beberapa pihak di luar organisasi. Sebuah organisasi tidak dapat berdiri sendiri, dan pasti 

membutuhkan bantuan, kepercayaan, partisipasi, dan kerja sama dengan pihak lain (Suranto, 

2005).  

Proses sosialisasi yang baik sangat diperlukan dalam alur informasi dalam suatu 

organisasi. Pola komunikasi yang bersinergi sangat diperlukan dalam suatu organisasi. 

Seperti, pimpinan melakukan interaksi dengan semua bawahan dengan megupayakan semua 

saluran komunikasi yang ada (Apriani, 2014). Aliran informasi dalam sebuah organisasi 

berlangsung secara ke atas, ke bawah, horizontal, dan pribadi, melalui saluran bebas. (Murti, 

Lestari, & Ali, 2017). Bentuk komunikasi vertikal merupakan bentuk penyampaian informasi 

antara atasan kepada para pegawai secara rasional, ideologi, dan timbal balik. Sedangkan 

komunikasi horizontal terjadi pada tataran pegawai dalam koordinasi pekerjaan dan adanya 

pemecahan masalah (Madhiah, 2012). Komunikasi personal merupakan proses penyampaian 

informasi secara langsung dari pimpinan kepada bawahan atau karyawan sebagai bentuk 

motivasi kerja. Proses komunikasi ini dilakukan pimpinan dengan berbicara langsung kepada 

bawahan tanpa melalui prosedur birokrasi (Kholiq, 2010). Selain memperlancar proses 

manajemen, komunikasi juga berfungsi sebagai penghubung organisasi atau perusahaan 

dengan lingkungan eksternal, seperti pertukaran informasi jenis produk dan jasa atau sebagai 

upaya untuk memperkenalkan produk perusahaan. Media yang digunakan dalam 

berkomunikasi dapat meliputi komputer, telepon, internet, email (Yudistiro, 2006). 

Penyampaian informasi yang tepat dalam organisasi berpengaruh terhadapat performan 

karyawan dalam bekerja (Roberts & O’Reilly, 1974). 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alur komunikasi yang terjadi antara PT 

Alkurnia Sentosa International sebagai P3MI dengan calon dan PMI di Taiwan, dengan 
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menggambarkan dalam pola komunikasi organisasi, termasuk alur komunikasi yang terjadi, 

sehingga penelitian ini difokuskan pada judul “Alur Komunikasi Antara Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dengan Calon Dan Pekerja Migran Indonesia Di 

Taiwan”.  

 

 

PEMBAHASAN 
 

Dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka alur komunikasi antara PT Alkurnia PT 

Alkurnia Sentosa International sebagai P3MI dengan calon PMI dan PMI yang sedang 

bekerja di Taiwan dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 
Gambar 3. 

Sumber: Hasil Penelitian 2018 

 

Aliran komunikasi organisasi adalah bagaimana menyampaiakan informasi ke seluruh 

bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian organisasi, baik 

secara internal maupun eksternal. Proses aliran komunikasi merupakan proses yang rumit. 

Apa yang dipaparkan dalam struktur kadang berbeda pada prakteknya. Aliran informasi dapat 

membantu menentukan iklim dan moral organisasi. Kehadiran teknologi baru juga 

mempengaruhi proses perubahan aliran informasi dalam organisasi (Pace & Faules, 2006).  

Organisasi PT Alkurnia terkait dengan berbagai pihak, seperti agen perekrutan daerah 

(Rekruter), perusahaan agen Taiwan, dan para PMI, baik sebagai calon maupun yang sedang 

bekerja. Sesuai dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2017, P3MI mempunyai tanggung 

jawab kepada PMI untuk mencarikan dan menempatkan para PMI sesuai negara tujuan kerja, 

memberikan pelatihan bahasa sesuai dengan peraturan undang-undang, dan bertanggung 

jawab atas penyelesaian masalah PMI di negara tujuannya. Selama proses pelatihan, PMI 

dikarantina dan bertempat tinggal di penampungan sampai proses pelatihan selesai dan 

diberangkatkan ke Taiwan. Tempat karantina calon PMI dan kantor berada dalam satu lokasi 

yang bertempat di Ruko Caman Bekasi. Ruko ini terdiri dari 3 lantai dan 1 basement. 

Basement digunakan sebagai dapur, lantai satu digunakan sebagai kantor, lantai dua 

digunakan sebagai kelas pelatihan bahasa, dan lantai empat digunakan sebagai tempat tinggal 

para calon PMI.  
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Alur komunikasi Alkurnia dengan calon PMI dilakukan secara langsung tanpa 

perantara media. Begitu pun sebaliknya. Komunikasi dilakukan dengan cara pidato di kelas 

pelatihan bahasa, disampaiakan oleh Lause atau tutor, juga oleh marketing. Strategi ini dipilih 

karena komunikasi secara langsung dianggap lebih efektif dan pesan yang disampaiakan 

langsung mengena target sasaran komunikasi. Komunikasi yang dilakuan oleh calon PMI 

dengan Alkurnia dilakukan dengan cara menemui staf atau pimpinan secara langsung. Pihak 

managemen perusahaan tidak membatasi komunikasi calon PMI dengan proses birokrasi 

yang rumit. Suatu proses komunikasi dapat dikatakan efektif jika proses pertukaran 

informasi, gagasan, perasaan, dapat merubah sikap sehingga dapat terjalin suatu hubungan 

baik antara pengirim dan penerima pesan. Efektif atau tidaknya sebuah pesan dapat dilihat 

dari tercapai atau tidaknya tujuan dari pengirim pesan (Berlo, 1960). 
 

 
Gambar 4. 

Sumber: Hasil Observasi Penelitian 2018 

 

Pesan yang disosialisakan kepada calon PMI terkait informasi kebijakan pemotongan 

gaji yang sebelumnya dilakuakan dalam waktu dua belas bulan berubah menjadi sembilan 

bulan. Selain itu, informasi berupa pekerja yang akan mereka lakukan di Taiwan, prosedur 

pengaduan masalah, dan lain sebagainya. Sedangkan Komunikasi yang dilakukan oleh calon 

PMI dengan Alkurnia terkait kepastian jadwal pemberangkatan, lowongan pekerjaan, sharing 

masalah keluarga, dan lainya. 

Sebelum berangkat ke Taiwan, PMI harus mengikuti pelatihan bahasa selama seratus 

hari sesuai dengan peraturan BNP2TKI. Setelah itu, PMI harus mengikuti ujian di Badan 

Latihan Kerja (BLK) untuk mendapatkan sertifikat pengusaan bahasa dan kesiapan kesiapan 

kerja, baik secara fisik dan mental. Setelah lulus ujian BLK dan mendapatkan sertifikat, PMI 

harus melengkapi paspor, visa, dan membayar asuransi, yang semuanya dilakukan oleh 

P3MI. Namun pada kenyataanya, ada beberapa Calon TKI yang tidak lulus ujian BLK. 

Mereka harus mengulang ujian sampai lolos. Selain beberapa syarat di atas, ada beberapa 

ketentuan lagi di luar peraturan tertulis. Beberapa agen mensyaratkan calon PMI memilik 

berat badan proporsional. Beberapa PMI yang mempunyai berat badan berlebih, harus sabar 

menunggu hingga mendapatkan berat badan proporsional. Bahkan, ada calon PMI yang 

berada di karantina lebih dari delapan bulan. Beberapa diantaranya juga memilih pulang ke 

kampung halaman. 
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 Hal ini tentu melanggar kesepakatan awal dengan Alkurnia dan menyebabkan 

distorsi alur komuniksi organisasi. Bagi calon TKI yang berada pulang ke kampung halaman, 

informasi disampaiakan Alkurnia melalui para agen-agen di daerah yang disebut juga sebagai 

Rekruter. Komunikasi dilakuakan Alkurnia melalui Whatsapp group, dan nantinya akan 

diteruskan kepada masing-masing PMI. Para rekruter ini melanjutkan informasi kepada calon 

PMI melalui Whatsapps dan telepon. Tidak jarang juga, para Rekruter memanfaatkan 

Informasi kebijkan yang menguntungkan bagi PMI, seperti pengurangan lama potongan gaji 

sebagai senjata baru untuk merekrut calon PMI baru. Distorsi alur komunikasi dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
 

 
Gambar 5. 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 

 

Dalam sebuah organisasi perusahaan, dinamika komunikasi baik dari atasan ke 

bawahan atau manajemen ke pihak eksternal pasti terjadi. Tekanan-tekanan yang terjadi dapat 

membekukan sikap dalam menyelesaikan masalah. Sehingga perlu dilakukan pemotongan, 

penyeleksian, dan manipulasi informasi (Pace & Faules, 2006). 

Arus komunikasi antara Alkurnia dengan PMI melibatkan beberapa pihak perusahaan 

agen Taiwan, seperti Dong-Chun Manpower Consultant Co., LTD dan Bao Yuan Ren Li 

Jhong Jie You Sian Gong Sih, dan lainya. Sesuai pada gambar 3.0, Komunikasi Alkurnia 

dengan agen Taiwan dilakukan melalui melalui skype, email, line, whatssapp, dan jenis 

media sosial lainnya. Komunikasi ini dilakukan untuk menyampaikan pesan terkait update 

kebijakan baru, seperti, perpanjangan dan bukti kredit bank yang telah disonkrankan dengan 

bank terkait yang bekerja sama dengan Alkurnia, perubahan gaji, perubahan peraturan 

imigrasi terkait perpanjangan kontrak, informasi pergantian majikan, dan lain sebagainnya. 

Komunikasi yang dilakakan dengan menggunakan saluran atau sarana untuk melanjutkan 

suatu pesan komunikasi kepada penerima pesan yang berjarak jauh dan berjulah banyak 

disebut dengan Komunikasi bermedia (Rakhmat, 2005). 

Pihak agen Taiwan akan menyampaikan pesan dari Alkurnia tersebut kepada PMI 

melalui postingan Facebook, iklan TV, iklan majalah, dan beberapa kantor perkumpulan 

komunitas PMI. Namun, proses penyampaian informasi tidak sepenuhnya menjangkau semua 
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PMI karena Sebagian besar PMI Alkurnia bekerja sebagai perawat orang jompo yang 

kebanyakan tinggal di pelosok, seperti di daerah Taichung, Hualien, Hausung. beberapa 

diantara mereka langsung menghubungi pihak Alkurnia untuk update informasi terkait 

keberadaan mereka di Taiwan. Model komunikasi yang terjadi antara Alkurnia dengan agen 

disebut sebagai komunikasi dua tahap. Menurut Lazarsfeld (Nurudin, 2003), tahap pertama 

dari komunikasi dua tahap, pesan disampakan oleh sumber pertama melalui media kepada 

opinion leader. Tahap ke dua, opinion leader meneruskan pesan tersebut kepada khalayak 

melalui media. Sumber pertama daalm kasus ini adalah Alkurnia, opinion leader adalah agen 

Taiwan, dan khalayak adalah para PMI Taiwan. 

Standar pengaduan di Taiwan, PMI harus menghubungi beberapa perusahaan agen 

Taiwan yang bekerja sama dengan Alkurnia. Komunikasi bisa dilakuan melalui telepon atau 

datang langsung ke kantor agen tersebut. Segala bentuk permasalahan PMI di Taiwan, 

menjadi tanggung jawab agen yang telah bekerja sama dengan pihak Alkurnia. Menghubungi 

agen secara langsung merupakan tindakat yang tepat, karena masalah akan ditangani secara 

langsung dalam waktu yang cepat. Suatu pesan yang direncanakan dengan baik dan sesuai 

dengan kebutuhan, serta bersifat informatif, persuasif, dan koersif, merupakan bentuk dari 

komunikasi efektif dan sesuai sasaran (Suryanto, 2015). 

Pada kenyataanya, ada beberapa PMI yang menghubungi langsung Alkurnia tanpa 

melalui agen. Hal ini justru membuat proses penanganan pengaduan PMI menjadi lebih lama 

karena Alkurnia harus menghubungi kembali agen terkait pengaduan PMI tersebut untuk 

dilakukan tindakan. Hal ini dilakukan oleh beberapa PMI karena tidak mendapatkan 

tanggapan dari pihak agen. Beberapa yang mendapatkan tanggapan, akan diposisikan sebagai 

pihak yang salah karena tidak menerima majaikan dengan baik. Selain itu, mereka akan 

ditampung di kantor agen dan dipekerjakan tanpa digaji dan diberikan makanan. Rata-rata 

PMI bermasalah dengan majikannya karena mereka tidak adanya libur kerja dan 

ketidakcocokan dengan karakter majikan.  

Ada beberapa PMI yang langsung melakukan pengaduan ke Disnaker atau Kantor 

Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipe tanpa melalui agen maupun. Hal ini 

dilakukan, karena dia mendapatkan perlakuan semena-mena yang tidak sesuai kesepakatan. 

Sebagai contoh, Nuriyah, di awal-awal bekerja, pernah diminta oleh agen untuk 

menandatangi kesepakatan bahwa jika tagihan listrik sang majikan naik, maka dia harus 

bersedia membayar kelebihan tersebut dengan sistem potong gaji. Nuriyah sempat mengadu 

ke Alkurnia terkait masalah ini, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. 

Akhirnya Nuriyah melapor ke KDEI untuk menindak agen. Dengan kondisi seperti ini, pihak 

KDEI juga melakukan konfirmasi kepada Alkurnia yang masih mempunyai tanggung jawab 

terhadap Nuriyah.  PMI merupakan pelanggan atau pengguna jasa layanan perusahaan agen 

Taiwan. Wyckof (Fandy, 2008) mengatakan bahwa Kualitas layanan yang baik ditentukan 

oleh keunggulan penyedia layanan dalam memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas 

pelayanan ditentukan dari sudut pandang pelanggan bukan penyedia layanan. Apabila 

pelayanan yang didapatkan sesuai dengan harapan pelanggan, maka pelayanan dianggap 

memuaskan. Begitu juga sebaliknya. 

Komunikasi dengan agen dilakukan melalui telepon, karena kendala jarak. Di sisi 

lain, PMI Taiwan tidak diperkenankan keluar rumah tanpa seijin majikan. Jika mereka tidak 

ada masalah selama kerja, PMI tidak pernah melakukan komunikasi dengan agen kecuali 

masalah pemesanan tiket kepulangan ke Indonesia. Begitu pun dengan agen. Padahal, 

beberapa PMI ingin sesekali dikunjungi agen untuk sekedar sharing kendala-kendala terkait 

pekerjaan yang selama ini mereka alami. Komunikasi PMI dengan Alkurnia, terkait 

konfirmasi pembayaran hutang pemotongan gaji dan update sisa tagihan potongan gaji yang 

perlu dilunasi. 
 

https://www.google.com/search?q=Taichung,+hualien,+hausung&safe=strict&client=firefox-b-ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiN64zbs_7eAhUQWysKHYkXDssQsAR6BAgCEAE
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PENUTUP 
 

Dalam struktur manajemen perusahaan, PMI diposisikan sebagai pihak eksternal. Alur 

komunikasi antara Alkurnia dengan Calon PMI dilakukan dengan tatap muka secara langsung 

tanpa melalui media. Begitu juga sebaliknya. PMI bisa langsung berkomunikasi dengan 

manajemen Alkurnia tanpa proses birokrasi yang rumit.  Hal ini dilakukan karena dalam 

proses karantina, PMI tinggal satu gedung dengan PT Alkurnia Sentosa International. Di sisi 

lain, pola komunikasi ini dipilih karena lebih efektif dari pada harus melalui media atau 

proses birokrasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Alkurnia berupa sosialisasi terkait update 

kebijakan dari BNP2TKI terkait kesejateraah PMI, sosialisasi jenis pekerjaan, dan prosedur 

pengaduan jika terjadi masalah di Taiwan. Komunikasi yang dilakuan PMI dengan pihak 

Alkurnia terkait kepastian jadwal keberangkatan, lowongan pekerjaan, bahkan sharing 

masalah kelauraga. 

Ada beberapa kasus yang menyebabkan distorsi alur komunikasi Alkurnia dengan calon 

PMI. Distorsi ini terjadi karena ada permasalahan pemberangkatan calon PMI ke Taiwan 

yang terkendala karena tidak terbitnya sertifikat dari BLK karena calon PMI tidak lolos ujian 

bahasa dan kesiapan kerja. Selain itu, ada kendala lain yang datangnya dari agen. Beberapa 

agen mensyaratkan PMI harus mempunyai berat badan proporsional. Akibatnya, beberapa 

PMI harus menunggu bahkan ada yang lebih dari delapan bulan berada di karantina. 

Beberapa calon PMI bermasalah, kembali ke kampung halaman sambil menuggu informasi 

keberangkatan. Agar proses komunikasi tetap berjalan, Alkurnia tetap menjalin komunikasi 

dengan calon PMI melalui Rekruter lewat Whatsapp group. Kemudian, rekruter 

melanjutnkan pesan tersebut ke PMI melalui Whatsapp dan telepon. Di sisi lain, Rekruter 

akan memanfatkan pesan tersebut sebagai alat promosi untuk merekrut calon PMI baru jika 

pesan tersebut terkait kebijakan baru BNP2TKI yang lebih menguntungkan terhadap 

kesejahteraan PMI. 

Komunikasi Alkurnia dengan PMI yang ada di Taiwan dilakukan melalui perusahaan 

agen yang telah ditunjuk. Sesuai prosedur BNP2TKI, segala bentuk komunikasi PMI terkait 

keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan selama di Taiwan, menjadi tanggung jawab agen. 

Alkurnia akan menyampaikan pesan terkait update update kebijakan baru dengan agen 

melalui melalui media sosial dan email. Agen meneruskan pesan tersebut kepada PMI 

melalui postingan Facebook, iklan TV, iklan majalah, dan beberapa kantor perkumpulan 

komunitas PMI. Namun, pada kenyataanya proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh 

agen tidak bisa menjangkau semua PMI Alkurnia. Sebagian besar PMI Alkurnia bekerja 

sebagai perawat orang jompo yang tinggal di pelosok desa. Beberapa diantaranya langsung 

menghubungi Al kurnia melalui Facebook untuk menanyakan update informasi. 

Komunikasi PMI dengan agen dilakukan melalui telepon terkait permasalahan kerja yang 

dialami seperti ketidakcocokan dengan majikan, tidak digaji, tidak diberi makan dengan baik, 

dan lain-lain. Sesuai prosedur, PMI harus mengadu melalui agen. Namun pada kenyataanya, 

ada beberapa PMI yang langsung mengadu kepada Alkurnia karena tidak mendapatkan 

tanggapan agen. Bahkan ada beberapa PMI yang langsung mengadu ke Disnaker atau KDEI 

Taipe karena tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari Alkurnia atas pemerasan 

yang dilakukan agen. Dalam penanganan kasus, KDEI tetap berkoordinasi dengan Alkurnia 

karena PMI tersebut masih menjadi tanggung jawab Alkurnia. 

Perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia perlu diperhatikan lebih lanjut lagi, 

baik oleh pemerintah maupun swasta. Pihak-pihak terkait baik dari Indonesia dan Taiwan 

harus bersama-bersama bersinergi memberikan perlindungan yang baik terhadap PMI melalui 

alur komunikasi yang tepat dan jelas. PMI bukan hanya sekedar “komoditas” bisnis, namun 

mereka juga manusia yang mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi. 
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PENDAHULUAN  
 

MUI Jabar merupakan lembaga di Jawa Barat yang memiliki kewenangan untuk 

mengeluarkan pernyataan berkaitan dengan kehalalan sebuah produk. Di dalamnya terdapat 

suborganisasi yang secara khusus dibentuk untuk menetapkan halal tidaknya suatu produk. 

Suborganisasi ini kemudian disebut dengan Komisi Fatwa Halal. Komisi inilah yang 

kemudian melakukan perumusan fatwa halal melalui proses yang cukup panjang yang 

melibatkan individu-individu lain di luar suborganisasinya. Yakni dalam sebuah pertemuan 

Sidang Fatwa Halal.  

Karena kewenangan itulah, posisi MUI Jabar dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat 

bukan hanya sebatas memberikan jaminan halal terhadap apa yang dikonsumsi, tetapi juga 

untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan produsen dari produk yang dipasarkan luas di 

masyarakat. Meski fatwa MUI Jabar hanya berlaku bagi produk yang berada di wilayah 

regional Jawa Barat, namun faktanya, ada banyak sekali produk yang berasal dari Jawa Barat 

yang menguasai pasar nasional.  Bicara fatwa halal di masa sekarang, sama halnya dengan 

membahas status produk di mata pasar. Bahkan sebuah iklan produk menyatakan bahwa saat 

ini halal bukan sebatas kebutuhan, melainkan sudah menjadi gaya hidup. Ya, selain gaya 

hidup sehat saat ini masyarakat sedikit banyak telah melengkapinya dengan gaya hidup halal.  

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, kehalalan suatu produk 

merupakan perhatian utama setelah pertimbangan unsur kesehatan dan masa kadaluarsa. 

Banyak konsumen yang memilih sebuah produk dengan alasan label halal yang tertera dalam 

kemasannya. Dengan fatwa dari MUI, sebuah produk memiliki jaminan halal yang membuat 

dirinya kemudian mendapat kepercayaan dari konsumen karena dirasa aman dari bahan-

bahan yang kotor dan najis. Bahkan lebih jauh lagi, fatwa halal dari MUI kini dianggap 

sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman dari bahan yang berbahaya. Untuk memperoleh 

kepercayaan konsumen, para produsen berlomba-lomba untuk memperoleh label halal meski 

harus melewati prosedur yang rumit dan ketat. Selain itu, di Indonesia saat ini sudah berlaku 

undang-undang yang mengatur sebuah produk untuk memiliki Jaminan Produk Halal. Dalam 

pasal 4 UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk 

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.  

Sidang fatwa halal, merupakan pertemuan yang rutin diselenggarakan setiap hari 

Rabu setiap minggunya. Sidang ini dilakukan guna merumuskan status kelayakan halal bagi 

suatu produk yang sebelumnya pelaku usaha telah mengajukan diri untuk mendapatkan 

sertifikat halal dari MUI Jabar, meliputi produk-produk yang diproduksi dan dipasarkan di 

daerah Jawa Barat. Untuk merumuskan hal tersebut, sidang ini dihadiri oleh anggota komisi 

fatwa halal yang berisikan kurang lebih sebanyak 20 orang. Komisi Fatwa Halal ini 

dikerahkan untuk mengkaji produk berdasarkan pertimbangan halal dan haram sesuai syariat 

islam yang diatur dalam Al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, di dalam komisis fatwa ini 

terdiri dari para ulama yang menguasai hal tersebut. Para ulama inilah yang kemudian 

memberikan keputusan terkait status kehalalan sebuah produk. Selain para ulama yang 

tergabung dlaam Komisi Fatwa Halal, sidang ini juga dilengkapi oleh ketua dan anggota 
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LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) sebagai sub-organisasi 

dari MUI Jabar yang bertugas untuk mengkaji produk dari aspek kandungan produk, 

termasuk bahan dan cara memprosesnya. Selain itu, sidang ini dilengkapi oleh tim Auditor 

Halal yang sebelumnya ditugaskan untuk mengkaji produk secara langsung ke tempat 

produksi. Kelengkapan anggota sidang ini menjadikan sidang selalu hangat karena selalu 

disertai dengan aliran informasi yang beragam dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan. 

Tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan hal ini. Status halal dalam bentuk 

sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI Jabar banyak dipandang sebagai hasil 

dari pengajuan yang tidak banyak diiringi dengan proses yang sangat panjang. Mengingat 

betapa pentingnya sidang ini, dikarenakan hasil sidang yang mempengaruhi kebutuhan 

masyarakat luas, maka proses komunikasi yang terjadi menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan. Termasuk dalam hal arus aliran informasi yang terjadi dalam lingkup sidang 

fatwa. Pertemuan ini merupakan lingkungan yang sarat akan aliran informasi dan juga di 

dalamnya terdapat proses komunikasi yang berlangsung dengan kompleks. Dalam sidang ini 

tentu banyak terjadi aliran informasi di antata anggota-anggotanya. Aliran informasi dalam 

suatu organisasi adalah suatu proses dimana pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan 

diciptakan, ditampilkan dan diinterpretasikan. Proses ini berlangsung terus-menerus dan 

berubah secara konstan. Terutama dalam bentuk verbal. Karena ada banyak sekali pendapat 

yang merupakan pertimbangan yang dikemukakan sebelum memutuskan sertifikat halal 

untuk suatu produk, terutama makanan dan minuman.  

Untuk menentukan hal penting seperti ini, di dalamnya terdapat banyak sekali 

pertimbangan dalam bentuk komunikasi verbal. Dengan demikian, penelitian ini dirasa 

penting untuk dilakukan, yakni untuk mengetahui arus komunikasi yang terjadi dalam forum 

diskusi penting seperti sidang fatwa halal ini. Untuk itulah, dalam penelitian ini dirumuskan 

dalam beberapa fokus yang berdasarkan kepada konsep arus komunikasi organisasi, 

diantaranya (1) bagaimana bentuk aliran komunikasi dalam sidang fatwa halal MUI Jabar? 

(2) Bagaimana pola aliran informasi dalam sidang fatwa halal MUI Jabar? (3) Bagaimana 

arah aliran informasi dalam sidang fatwa halal MUI Jabar?. 

Arus komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses dimana pesan-pesan secara tetap 

dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan diinterpretasikan. Proses ini berlangsung 

terus-menerus dan berubah secara konstan (Pace, 2006). Seperti halnya “arus” yang berarti 

sesuatu yang mengalir seperti air, pembahasan arus komunikasi dalam sebuah organisasi 

tidak akan terlepas dari pergerakan informasi yang dikomunikasikan antara individu yang 

tergabung dalam sebuah organisasi yang didalamnya terjadi sebuah interaksi untuk 

merumuskan tujuan bersama. Hal inilah yang terjadi dalam sidang fatwa halal, dimana di 

dalamnya ada informasi yang saling bertukar, yang mengalir dari individu yang tergabung 

dalam komisi fatwa halal, maupun antara individu dalam LPPOM MUI Jabar, atau diantara 

keduanya. Pergerakan informasi dalam proses komunikasi yang terjadi dalam sidang ini 

dirumuskan dalam konsep sifat aliran informasi, pola arus komunikasi dan arah aliran 

informasi (Masmuh, 2010) 

Sidang fatwa halal yang di dalamnya terdapat beberapa ahli di bidangnya, dan juga 

memabahas tentang sesuatu yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat, menjadi 

lingkungan yang sarat akan informasi. Kayanya informasi yang ada, membuat ketidakjelasan 

akan informasi tersebut seringkali terjadi. Akan ada ketidaksepahaman antara Komisi Fatwa 

yang terdiri atas para ulama yang bisa jadi kurang memahami istilah-istilah kimia dalam 

bahan makanan yang lebih banyak dipahami oleh LPPOM, begitupun sebaliknya. LPPOM 

tidak akan banyak memahami tentang dalil-dalil yang mengatur tentang halal-haram suatu 

produk. Oleh karena itu, dilakukanlah komunikasi yang di dalamnya guna mengurangi 

ketidakjelasan informasi. Hal ini selaras dengan teori komunikasi organisasi yang dicetuskan 
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oleh Karl Weick (Littlejohn, 1999). Dengan berkurangnya ketidakjelasan informasi, akan 

semakin mudah bagi peserta komunikasi untuk membuat keputusan. Namun, dalam proses 

penguraian ketidakjelasan informasi, ada sebuah rangkaian yang sangat kompleks, yaitu 

rangkaian siklus komunikasi (communication cycle) yang diatur oleh aturan tindakan 

(assembly rules). Keduanya merupakan proses yang bisa dijalankan oleh anggota organisasi 

untuk mengolah informasi yang tersebar dalam lingkungan informasi untuk kemudian 

mengambil keputusan sesuai tingkat equivocality-nya. (Roen, 2017) 

Teori Komunikasi Karl Weick ini membantu penulis dalam membingkai 

permasalahan penelitian arus komunikasi dalam sidang fatwa halal sebagai sarana 

komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian informasi guna mengambil sebuah keputusan 

yang amat penting. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa sidang fatwa merupakan pertemuan yang 

diselenggarakan oleh LPPOM MUI Jabar untuk membahas dan menentukan status halal pada 

suatu produk yang diajukan oleh masyarakat atau pelaku usaha. 

Sebagai informasi, sidang ini diselenggarakan sebagai sarana komunikasi untuk 

mempertimbangkan status kehalalan suatu produk berdasarkan pada hasil penyidikan dan 

survey bahan serta proses produksi yang telah dilakukan oleh tim auditor halal yang dibentuk 

oleh LPPOM. Yang kemudian dikaji oleh Komisi Fatwa Halal berdasarkan atas aturan halal 

sesuai syariat islam. Gambaran mengenai alur informasi menuju dilaksanakannya sidang 

fatwa halal adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. Pola arus komunikasi menuju proses penetapan fatwa halal 

 

Dilihat dari bagan di atas, arus komunikasi yang terjadi sebelum sidang berlangsung 

adalah berpola rantai. Pola rantai hanya memungkinkan peserta organisasi melakukan 

komunikasi dengan satu orang yang berada di sebelahnya (Masmuh, 2010). Sedangkan dalam 

hal sifat aliran informasi, terdapat perbedaan diantara aliran informasi dari LPPOM menuju 

ketua komisi yang menunjukkan sifat aliran informasi yang berurutan, hal ini disebabkan 

oleh sifat aliran informasi yang akan disampaikan harus menunggu informasi tersebut selesai 

di olah oleh pihak penybar pesan (sidang baru diselenggarakan setelah laporan auditing 

selesai dibuat). Haney (1962) dalam (Pace, 2006) menyatakan bahwa penyampaian pesan 

secara berurutan merupakan bentuk komunikasi yang utama, yang pasti terjadi dalam 

organisasi. Sedangkan sifat aliran informasi dari ketua komisi kepada anggota komisi yang 

menunjukkan sifat aliran informasi yang serentak karena disebarkan melalui whatsapp 

group. Suatu infromasi dapat disebarkan secara serentak jika pesan tersebut dirasa penting 

untuk disebarkan kepada orang yang banyak, yang berada di tempat yang berbeda dalam satu 

waktu yang sama. 

 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

13 

LPPOM Auditor Halal
Ketua Komisi 

Fatwa
Sekretaris 

Komisi

Gambar 2. Sifat aliran komunikasi berurutan tentang laporan pengajuan produk 

 

Gambar 3. Sifat aliran komunikasi serentak mengenai pengadaan sidang fatwa 

 

Oleh karena prosedur tersebut, maka pihak-pihak terkait yang hadir dalam sidang ini 

akan lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perwakilan LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan kosmetik), sebanyak 2 

orang 

LPPOM merupakan sub-organisasi (divisi) yang terdiri dari para ahli di bidang teknologi 

pangan, gizi dan kesehatan, serta ahli di bidang kimia. Mereka dianggap paling 

memahami perihal status gizi dan fungsi dari bahan yang menjadi dasar pembuatan suatu 

produk. Di dalam sidang, LPPOM menjadi penimbang produk melalui penilaian status 

gizi, kandungan kimia berbahaya, serta fungsi dari bahan-bahan tambahan. 

2. Tim auditor halal sebanyak 3 orang 

Tim auditor merupakan tim yang dibentuk oleh LPPOM, yang bertugas untuk 

melaksanakan auditing ke lokasi produksi. Sidang dapat terselenggara setelah tim auditor 

melaporkan hasil auditing dalam bentuk dokumen kepada ketua komisi fatwa. Di dalam 

sidang, tim auditor berperan menjawab pertanyaan dari anggota komisi terkait fakta yang 

ditemukan di lapangan. 

3. Komisi Fatwa Halal yang berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut: 

- ketua komisi berjumlah 1 orang 

Ketua komisi berperan sebagai pemimpin dalam sidang fatwa. Ia yang mengatur 

jalannya sidang dan alur informasi. Ketua komisi juga bertugas membacakan berkas 

laporan hasil temuan tim auditor di lokasi produksi serta membacakan hasil akhir dari 

sidang fatwa halal. Dalam sidang, ketua komisi memiliki otoritas yang sama dengan 

anggota komisi.  Dalam artian, hasil sidang tidak ditentukan oleh otoritas ketua 

komisi. 

- sekretaris komisi berjumlah 1 orang 

Sekretaris komisi bertugas sebagai notulen rapat sebagai dokumen autentik yang dapat 

diertanggungjawabkan. Sekretaris juga bertugas mendampingi ketua komisi dan 

menggantikan peran ketua ketika berhalangan hadir. 

- anggota komisi yang berjumlah 15 orang. 

Anggota komisi berisikan para ulama yang paham betul tentang aturan halal-haram 

sesuai syariat islam. Di dalam sidang, anggota komisi mengajukan pertanyaan kepada 

tim auditor terkait hasil laporan yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya 

atau tidak dipahami, juga apabila anggota komisi merasa bahwa hasil temuan tidak 

sesuai dengan aturan syariat. Kemudian anggota komisi mengungkapkan dalil-dalil 

terkait untuk kemudian diputuskan status halal atau haram dari suatu produk. 

Sekretaris Komisi

anggota 
komisi 1

anggota 
komisi 2

anggota 
komisi 3

dst.
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Berikut adalah rangkuman informasi yang mengalir di dalam proses penetapan halal: 
  

Tabel 1. Aliran Informasi dari pelaku komunikasi 

No. Nama Divisi Anggota Informasi yang 

diterima 

Informasi yang 

disampaikan 

1. LPPOM (Lembaga 

Pengkajian Pangan 

Obat-obatan dan 

Kosmetika) 

Ahli Gizi  

Ahli Pangan 

Ahli Kimia 

 

Info status kehalalan 

bahan pembuat dan 

proses pembuatan 

produk berdasarkan 

hasil penyidikan tim 

auditor halal ke lokasi 

produksi 

Pengertian serta fungsi dari 

suatu bahan dasar pembuat 

produk 

2. Auditor Halal (tim 

yang ditugaskan 

untuk meninjau 

lokasi produksi) 

Ahli Gizi 

Ahli Pangan 

Ahli Kimia 

Alat serta Bahan dasar 

pembuat dan proses 

pembuatan produk  

Info status kehalalan bahan 

pembuat dan proses 

pembuatan produk 

berdasarkan hasil 

penyidikan ke lokasi 

produksi 

3 Komisi Fatwa 

Halal MUI Jabar 

Ulama Info status kehalalan 

bahan pembuat dan 

proses pembuatan 

produk berdasarkan 

hasil penyidikan auditor 

halal ke lokasi produksi 

Dalil-dalil yang menjadi 

pedoman penentuan status 

halal suatu produk 

(didasarkan pada Al-qur’an, 

hadis, ijma’ dan qiyas) 

 

Dalam pembahasan berikutnya, peneliti akan memaparkan hasil temuan di lokasi 

dijalankannya sidang fatwa. Untuk kali ini, penulis diberi kesempatan untuk melakukan 

observasi, mengamati jalannya sidang fatwa halal pada yang dilakukan untuk 

mempertimbangkan status halal dari produk bubuk kopi dan coklat. Sebelum membahas 

rincian arus komunikasi, akan dijelaskan tentang posisi duduk para peserta sidang. Selain 

agar pembaca dapat lebih memahami dan mengimajinasikan proses sidang, posisi duduk ini 

yang ternyata berhubungan dengan keaktifan komunikasi para peserta. Para anggota komisi 

yang duduk di bagian depan, biasanya adalah para ulama yang sangat kritis terhadap hal-hal 

kecil dalam penentuan fatwa halal.  

 

 
Gambar 4. Denah duduk peserta sidang fatwa halal MUI Jabar 
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Selanjutnya akan dibahas mengenai arus komunikasi yang didasarkan pada fokus 

penelitian, yakni sifat aliran, pola arus komunikasi dan arah aliran informasi dalam sidang 

penetapan fatwa halal.  

1. Sifat aliran informasi 

Sidang diawali dengan pernyataan dari ketua komisi bahwa dirinya menerima berkas 

laporan auditing dari auditor halal, dan menyatakan bahwa dirinya siap 

mempertimbangkan hasil laporan tersebut untuk mendapatkan sertifikat halal. Kemudian, 

ketua komisi membacakan berkas laporan yang dilengkapi dengan tampilan informasi 

pada proyektor sehingga disaksikan oleh seluruh peserta rapat. Informasi ini disampaikan 

oleh ketua komisi kepada seluruh peserta rapat yang hadir dalam satu ruangan. 

Selanjutnya ditanggapi oleh anggota komisi, ketika ada temuan di lapangan yang diduga 

menyalahi aturan secara syar’i atau aturan kesehatan. 

Adapun contoh terduga penyalahan aturan secara syar’i, semisal ketua komisi 

membacakan temuan dalam proses pembuatan cokelat yang menggunakan gelatin. Hal 

ini menjadi masalah karena informasi yang beredar di masyarakat, gelatin yang banyak 

digunakan dalam pembuatan coklat yang berasal dari kulit babi. Maka salah satu dari 

anggota komisi bertanya mengenai gelatin apa yang digunakan, apakah auditor yakin 

tentang asal gelatin yang digunakan, serta apa fungsi gelatin sehingga dianggap penting 

dalam pembuatan coklat.  

Gelatin sendiri merupakan produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial 

kolagen, yang bersumber dari sapi (tulang dan kulit jangat), babi (hanya kulit) dan ikan 

(kulit) yang direndam dalam asam atau basa, kemudian diekstrasi dengan panas secara 

bertingkat (Dalgleish et al., 2007) Hal tersebut juga dijelaskan oleh perwakilan LPPOM 

untuk menginformasikan kepada anggota komisi yang bertanya. Kemudian dijawab juga 

oleh tim auditor bahwa produk coklat yang ditemukan di lapangan merupakan gelatin 

yang berasal dari kulit jangat sapi dan tim auditor sangat yakin akan hasil temuan 

tersebut. Adapun fungsi dari gelatin yaitu sebagai bahan pengisi, pengemulsi 

(emulsifier), pengikat, pengendap, pemerkaya gizi, sifatnya juga luwes yaitu dapat 

membentuk lapisan tipis yang elastis, membentuk film yang transparan dan kuat, 

kemudian sifat penting lainnya yaitu daya cernanya yang tinggi. (Dalgleish et al., 2007) 

LPPOM menyebutkan bahwa fungsi yang begitu kaya dari gelatin masih sulit digantikan 

dalam industri pangan, termasuk coklat. 

Dalam penyampaian tanggapan serta tanya-jawab dalam sidang tersebut, tidak 

ada aturan yang baku yang mengatur aliran informasi. Setiap informan menyampaikan 

informasi secara terbuka dan disampaikan kepada seluruh peserta sidang, meski 

dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang anggota komisi yang 

bertanya. Dikarenakan tidak ada batasan dalam penyampaiannya, informasi ini tersebar 

dan diterima dalam kurun waktu yang sama oleh semua peserta komunikasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa sifat aliran informasi dalam sidang fatwa halal MUI Jabar adalah 

serentak.  

2. Pola aliran informasi 

Dari Tabel 1., kita melihat bahwa seluruh peserta komunikasi memiliki hak yang sama 

dalam penyampaian dan penerimaan informasi. Tidak terkecuali, keseluruhan peserta 

komunikasi menjadi aktif tanpa adanya otoritas dari pihak tertentu, termasuk ketua  

komisi. Semua pihak terlibat dalam hal ini. Keterlibatan inilah yang menjadi aspek 

terpenting dalam proses pengambilan kebijakan. Yaitu banyaknya sektor yang terlibat 

dan saling berinteraksi dalam level yang sama maupun berbeda. Keterlibatan ini 

menjadikan sidang fatwa ini kaya akan proses demokrasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan proses pembuatan kebijakan dengan cara meningkatkan kesempatan 
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partisipasi semua sektor melalui distribusi informasi dan melakukan komunikasi. (E-

government & E-demokrasi, 2009) 

Oleh karena itu, terbentuk pola yang menunjukan bahwa informasi mengalir dari 

dan ke segala arah. Adalah pola bintang atau semua saluran, dimana semua anggota 

organisasi memiliki kesetaraan dalam menyampaikan pesan dan memepngaruhi orang 

lain. (Masmuh, 2010). Dalam pola ini memang tidak terlihat jelas siapa pemimpin dalam 

aliran informasi. Seperti ketua komisi, meskipun ia bertugas sebagai pemimpin sidang, 

namun dirinya bertanggungjawab dalam mengatur aliran informasi. Karena informasi 

yang disampaikan oleh satu orang akan langusng diterima oleh orang lain dalam satu 

ruangan tersebut. 

Pola arus komunikasi yang digunakan ternyata mempengaruhi jalannya 

komunikasi dalam sebuah organisasi. Adapun pengaruh dari pola bintang ini hampir 

serupa dengan pengaruh pola lingkaran terhadap komunikasi organisasi, yaitu: 

a. Aksesibilitas para anggota satu dengan yang lainnya tinggi 

Sesuai. Karena seluruh pseserta sidang dapat mengakses informasi satu sama lain. 

b. Pengawasan aliran pesan rendah 

Sesuai. Karena informasi mengalir terus-menerus tanpa pengawasan. 

c. Tingginya moral dan kepuasan 

Sesuai. Seluruh peserta sidang terlihat bermoral dan berwawasan tinggi, serta merasa 

puas dengan proses jalannya sidang fatwa. 

d. Kemunculan pemimpin yang sangat rendah 

Tidak cukup sesuai. Sidang dipimpin oleh ketua komisi yang memimpin jalannya 

sidang, meski tidak mengatur aliran informasi. Namun ketika ada bebrapa hal yang 

menyalahi (seperti tingginya perdebatan pendapat) maka pemimpin memiliki hak 

untuk menghentikan aliran informasi. 

e. Kecermatan solusi yang buruk 

Tidak sesuai. Karena sidang ini membahas status halal yang sangat penting bagi 

banyak kepentingan di masyarakat, para peserta sidang sangat cermat dalam mencari 

solusi dari setiap permasalahan yang dibahas. Termasuk pertimbangan dari segi 

kesehatan dan syariat. 

f. Kecepatan kinerja yang lambat 

Sidang tidak berlangsung lama. Karena anggota komisi hanya tinggal 

memperhatikan hasil temuan tim auditor halal. Ketika hasil temuan menunjukan 

bahan yang digunakan dalam proses membuat makanan memiliki sertifikat halal dan 

masih berlaku, maka sidang dapat berlangsung dengan cepat. 

g. Jumlah pesan yang dikirimkan sangat tinggi 

Sesuai. Karena semua pihak terlibat, ada banyak sekali pesan yang tersampaikan. 

Seperti yang dijelaskan dalam gambar 1. 

h. Sangat lambatnya kemunculan organisasi yang stabil 

Tidak sesuai. Meski pesan yang disampaikan sangat tinggi, namun kondisi sidang 

sebagai sub-organisasi dari MUI Jabar masih stabil. 

i. Cepatnya penyesuaian dengan perubahan kerja 

j. Rendahnya kecenderungan beban berlebih (Pace, 2006)  

Sesuai. Karena semua peserta sidang hadir dengan kapasitas keilmuan dan 

keahliannya masing-masing, semua pihak terlihat saling meringankan beban satu 

sama lain. 
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Gambar 6. Pola Bintang dalam aliran informasi sidang fatwa MUI Jabar 

 

3. Arah aliran informasi 

Seluruh pihak dalam sidang ini kesemuanya adalah suborganisai dari MUI Jabar yang 

bekerjasama dalam menjalankan UU no 3 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Semua pihak yang terlibat telah diatur dalam undang-undang dan memiliki tingkat 

otoritas yang setara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa arah aliran informasi dalam 

komunikasi sidang fatwa MUI Jabar adalah horizontal. 

 

Gambar 7. Arah aliran horizontal dalam sidang fatwa halal MUI Jabar 

 

Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian pesan di antara rekan-rekan 

sejawat dalam unit kerja yang sama, yang meliputi individu-individu ditempatkan pada 

tingkat otoritas yang sama  dalam organisasi dan memiliki pemimpin yang sama. (Pace, 

2006) dalam hal ini, ketiga suborganisasi ini tergabung dalam MUI Jabar yang dipimpin 

oleh Ketua MUI Jabar. Komunikasi horizontal memang paling sering terjadi dalam rapat-

rapat komisi (Pace, 2006). Kunci keberhasilan dari komunikasi horizontal ini adalah 

dengan saling percaya antara seluruh peserta komunikasi dalam organisasi, dan 

menghilangkan persaingan untuk terlihat lebih hebat dari yang lainnya.   

 

 

PENUTUP 
 

Arus komunikasi yang terjadi dalam sebuah sidang fatwa halal yang diselenggarakan oleh 

LPPOM MUI dengan Komisi Fatwa Halal MUI bersifat serentak, yakni informasi yang 

dikirimkan akan diterima secara bersama-sama karena peserta sidang tengah duduk berada 

dalam satu ruangan yang sama dan dalam dimensi waktu yang sama pula. Sidang fatwa halal 

MUI Jabar membentuk pola aliran informasi seluruh arah atau bintang, dimana seluruh 

peserta sidang memiliki wewenang untuk menyampaikan dan menerima pesan dari seluruh 

arah, tanpa batasan. Adapun arah aliran informasi dalam sidang fatwa adalah arah 

komuniaksi horizontal, karena semua pihak yang tergabung dalam sidang memiliki otoritas 

yang sama dalam struktur organisasi MUI Jawa Barat. 

 

Anggota Komisi 
Fatwa Halal

Ketua Komisi 
Fatwa Halal

Sekretaris Komisi 
Fatwa Halal

Auditor Halal

LPPOM
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PENDAHULUAN 

Kemampuan komunikasi adalah bagian terpenting dari kehidupan, karena dengan 

berkomunikasi anak dapat mengekspresikan perasaan dan mengungkapkan ide serta 

pemikirannya. Keterampilan komunikasi juga akan menentukan bagaimana khalayak sebagai 

pelanggan dalam merespons dan mencitrakan organisasi pemberi layanan. Berkomunikasi 

berarti haruslah mampu menempatkan manusia pada posisi yang terhormat sebagaimana pula 

pelayanan publik adalah sebuah ikhtiar untuk memanusiakan manusia (human humanization). 

Goesth dan Davis (dalam Tjiptono, 2005) mengemukakan bahwa mutu atau kualitas 

dapat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Mutu berkaitan dengan 

pencapaian standar yang diharapkan, dimana harus benar-benar dapat memahami apa yang 

dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan. Layanan adalah suatu kegiatan 

yang terjadi atas interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau benda secara 

fisik dan menghasilkan kepuasan pelanggan. Menurut Keputusan Menpan No. 81 Tahun 

1993, pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

pusat/ daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mutu pelayanan adalah pencapaian standar harapan pelanggan untuk memenuhi hal 

yang berkaitan dengan keinginan mereka. Pelanggan dalam hal ini adalah mahasiswa 

terhadap layanan perguruan tinggi. Menurut Tjiptono (2005) pendekatan mutu pelayanan/jasa 

yang banyak digunakan adalah model ServQual yang dikembangkan Parasuraman, Zeithaml 

dan Berry. ServQual dibangun dengan membandingkan dua faktor utama yaitu layanan yang 

diterima dibandingkan dengan harapan konsumen. Perbandingan dua faktor utama tersebut 

terdapat dalam lima dimensi kualitas layanan dari model ServQual yang telah dikembangkan, 

yaitu: 

a. Reliability (Keandalan). Keandalan merupakan kemampuan institusi dalam memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja yang 

ditampilkan harus sesuai dengan harapan pelanggan seperti ketepatan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik serta dengan 

tingkat akurasi yang tinggi. 

b. Responsiveness (Daya Tanggap). Daya tanggap merupakan kemauan untuk memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan serta cepat mengakomodasi keluhan 

pelanggan. 

c. Assurance (Jaminan). Jaminan yang ditampilkan bisa berupa pengetahuan yang dimiliki, 

sopan santun dan kemampuan pegawai menumbuhkan rasa percaya para pelanggannya 
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terhadap perusahan. Hal ini terlihat dalam komponen komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kompetensi dan sopan santun. 

d. Empathy (Empati). Empati merupakan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang 

diberikan kepada pelanggan dalam upaya memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik. 

e. Tangible (bukti fisik). Bukti fisik merupakan kemampuan perusahaan/Institusi dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Hal ini ditunjukkan oleh penampilan 

dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan untuk memberikan pelayanan 

kepada konsumen. Penampilan dan kemampuan yang diberikan meliputi fasilitas fisik 

seperti gedung, perlengkapan dan peralatan yang digunakan serta penampilan pegawai. 

Mutu pelayanan akademik yang baik didasarkan pada kinerja berbagai kalangan baik tenaga 

pengajar, tenaga administrasi bahkan hingga petugas kebersihan. Tenaga pengajar (dosen) 

harus memberikan jasa pengajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Tenaga 

kependidikan harus mendukung dan melayani kebutuhan mahasiswa yang berkaitan dengan 

administrasi sebaik mungkin sehingga mahasiswa mampu melakukan aktivitas akademiknya. 

Demikian pula dengan petugas perlengkapan dan kebersihan, petugas perlengkapan harus 

mempersiapkan sarana penunjang proses belajar-mengajar yang dibutuhkan dosen dan 

mahasiswa, petugas kebersihan harus senantiasa menjaga kebersihan fasilitas sehingga tidak 

mengganggu jalan proses belajar-mengajar di lingkungan kampus.  

Perguruan tinggi atau lebih khususnya pada tingkat fakultas sebaiknya memberikan 

pelayanan akademik yang memuaskan dan menunjang kelancaran proses belajar-mengajar. 

Pelayanan akademik yang baik akan menghasilkan output yang baik pula dan secara tidak 

langsung akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan 

tinggi. Peningkatan kualitas pelayanan oleh yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran 

harus bersifat inovatif dan berorientasi pada kepuasan mahasiswa. Namun masih muncul 

pertanyaan, apakah hal tersebut telah benar–benar dapat memberikan kepuasan bagi 

mahasiswa. 

Dalam peneliatian kali ini peneliti akan meneliti kemampuan komunukasi atau 

penyampaian komunukasi dari tenaga kependidakan di Sub Bagian Administrasi Akademik, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran (FMIPA Unpad) 

dalam mengelola layanan akademik pada tingkat Fakultas. Suatu proses pelayanan yang baik 

tidak lepas dari komunikasi yang baik pula, komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, 

dengan berkomunikasi manusia dapat berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-

hari dimanapun manusia itu berada. Komunikasi juga merupakan hal yang sangat vital dalam 

keberlangsungan dan keberhasilan sebuah interaksi, baik dalam lingkungan formal dalam 

orgasisasi/lembaga pendidikan maupun tataran interaksi pada organisasi yang bersifat umum. 

Pelayanan yang berkualitas tinggi yang berkualitas tinggi yaitu layanan yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna jasa dalam hal ini adalah mahasiswajenjang S1 

FMIPA Unpad. Kualitas layanan harus dimulia dari kebutuhan dan berakhir pada tanggapan 

pengguna jasa. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1991) (dalam Samosir 2005: 28) 

menyatakan bahwa “kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan yang 

diharapkan konsumen dengan pelayanan yang diterimanya”. Penilaian menyeluruh terhadap 

keunggulan dari kualitas suatu pelayanan ditentukan oleh tanggapan para penggunan jasa. 

Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pengguna jasa maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, tetapi sebaliknya 

jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk (Samosir, 2005: 28-29) 
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Pada umumnya, komunikasi melibatkan dua orang atau lebih, dan proses 

penyampaian pesan dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang 

biasa dilakukan oleh seseorang melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. 

Lasswell dalam Mulyana (2008) mengatakan bahwa cara terbaik untuk menggambarkan 

komunikasi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Who Says What In Which 

Channel To Whom With What Effect? atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa 

Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana? Paradigma Lasswell ini menunjukkan bahwa 

komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yaitu: 

komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell 

tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media yang menimbulkan efek tertentu. 

Menurut Himstreet dan Baty (Purwanto, 2006), komunikasi adalah suatu proses 

pertukaran informasi antarindividu melalui suatu sistem yang biasa (lazim), baik dengan 

simbol-simbol, sinyal- sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sementara itu, komunikasi 

bisnis (Purwanto, 2006) adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang 

mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi 

nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia bisnis, seorang komunikator yang 

baik di samping harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, juga harus mampu 

menggunakan berbagai macam alat atau media komunikasi yang ada untuk menyampaikan 

pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara efektif dan efisien, sehingga tujuan penyampaian 

pesan-pesan bisnis dapat tercapai. 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi antara 

orang- orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap orang menangkap reaksi orang 

lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2008). Bentuk khusus 

dari komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang. 

Ciri-ciri komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang 

dekat dan pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan 

dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para pihak yang berkomunikasi. 

Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk memengaruhi atau membujuk orang lain, 

karena kita dapat menggunakan alat indera (penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, 

pengecap) untuk mempertinggi daya bujuk pesan kita. Sebagai komunikasi yang paling 

lengkap dan paling sempurna, komunikasi antarpribadi berperan penting hingga kapan pun, 

selama manusia masih memiliki emosi. 

Salah satu teori komunikasi antarpribadi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) dari Thibaut dan Kelley. Teori pertukaran 

sosial didasarkan pada ide bahwa orang memandang hubungan mereka dalam konteks 

ekonomi (Thibaut & Kelley, 1959). Mereka menghitung pengorbanan dan 

membandingkannya dengan penghargaan yang didapatkan dengan meneruskan hubungan itu. 

Pengorbanan (cost) adalah elemen dari sebuah hubungan yang memiliki nilai negatif bagi 

seseorang. Sedangkan penghargaan (rewards) adalah elemen-elemen dalam sebuah hubungan 

yang memiliki nilai positif. 

Para teoretikus pertukaran sosial berpendapat bahwa semua orang menilai hubungan 

mereka dengan melihat pengorbanan dan penghargaan. Sudut pandang pertukaran sosial 

berpendapat bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari sebuah hubungan dengan 

mengurangkan pengorbanannya dari penghargaan yang diterima (West, 2008). Hubungan 

yang positif adalah hubungan yang nilainya merupakan angka positif; penghargaan lebih 

besar daripada pengorbanan. Hubungan yang nilainya adalah angka negatif (pengorbanan 

melebihi penghargaan) cenderung negatif untuk para partisipannya. Teori pertukaran sosial 
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bahkan melangkah lebih jauh dengan memprediksikan bahwa nilai (worth) dari sebuah 

hubungan memengaruhi hasil akhir (outcome) atau apakah orang akan meneruskan suatu 

hubungan atau mengakhirinya. Hubungan yang positif bisanya dapat bertahan, sedangkan 

hubungan yang negatif mungkin akan berakhir. 

Teori ini memiliki asumsi pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia, yaitu: (1) 

Manusia mencari penghargaan dan menghindari hubungan. Pendekatan ini berasumsi bahwa 

perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika orang merasakan 

dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya, dan proses pelaksanaanya 

merupakan hal yang menyenangkan. (2) Manusia adalah makhluk rasional. Teori ini 

didasrkan pada pemikiran bahwa di dalam batasan-batasan informasi yang tersedia untuknya, 

manusia akan menghitung pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu dan ini 

akan menentukan perilakunya. (3) Standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi 

pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dari satu orang ke orang 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya 

keanekaragaman. Tidak ada satu standar yang dapat diterapkan pada semua orang untuk 

menentukan apa pengorbanan dan apa penghargaan itu. 

Kaitan antara teori pertukaran sosial dengan penelitian ini dapat dilihat dari sisi 

mahasiswa. Para mahasiswa pasti selalu ingin mendapatkan informasi mengenai akademik 

yang lengkap dari sub bagian administrasi akademik. Mahasiswa akan merasa terpuaskan 

apabila petanyaan ataupun keluhannya mengenai akademik dapat terselesaikan di tingkat 

Fakultas. Namun jika mahasiswamerasa tidak terpuaskan atau tidak mendapatkan informasi 

seperti apa yang diharapkan, maka biasanya mahasiswa tersebut akan malas untuk kembali 

dan lebih baik mencari tahu ke lembaga yang lebih tinggi atau akan melaporkan kepada 

pimpinan bahwa tenaga kependidikan kurang menguasai informasi 

Kepuasan tidak hanya diperoleh pada saat mendapatkan informasi yang lengkap, 

tetapi juga dipengaruhi oleh pelayanan yang baik. Menurut Kotler (Laksana, 2008), 

pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Pelayanan pelanggan dapat disebut sebagai proses pemenuhan kebutuhan, yaitu 

proses untuk memenuhi permintaan pelanggan secara keseluruhan (Siagian, 2005). 

Sedangkan menurut Lupiyoadi (2006), pelayanan pelanggan didefinisikan sebagai aktivitas di 

seluruh area bisnis yang berusaha mengombinasikan antara penjualan jasa untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan mulai dari pemesanan, pemrosesan, hingga pemberian hasil jasa melalui 

komunikasi demi mempererat kerjasama dengan pelanggan. 

Untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pelayanan pelanggan, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam juga harus menyiapkan sumber daya manusia 

melalui training tentang cara menghadapi permintaan pelanggan, mengadakan komunikasi 

personal yang memberikan kesempatan bekerja sama dengan kualitas yang lebih baik. 

Pelayanan pelanggan jika dilakukan secara efektif dapat menimbulkan perubahan yang 

signifikan dalam menciptakan permintaan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan. 

Kepuasan merupakan salah satu kriteria utama dalam upaya untuk mempertahankan 

konsumen yang telah ada ataupun untuk menarik konsumen yang baru. Mowen dalam 

Tjiptono (2007) merumuskan kepuasan pelanggan sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu 

barang atau jasa setelah perolehan dan pemakaiannya. Menurut Supranto (2006), kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan kinerja yang dirasakan 

dengan harapannya. Harapan pelanggan dapat dibentuk dari pengalaman masa lalu, komentar 

dari kerabat serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara besama dengan narasumber yang berjumlah 20 orang adalah 

mahasiswa jenjang S1 FMIPA Unpad yang seringkali berkomukasi atau mencari informasi 

mengenai permasalahan akademik yang dihadapainya dan di jabarkan melalui 5 dimensi 

kualitas layanan dari model ServQual yang telah dikembangkan, yaitu: 

a. Reliability (Keandalan) dimana peneliti menanyakan mengenai apakah tenega 

kependidikan di SBAA FMIPA Unpad telah dengan baik dalam menyampaikan 

informasi akademik kepada para mahasiswa dan narasumber menjawab ya telah baik, hal 

ini dapat dilihat dengan raut muka yang merasa terpuaskan terhadap informasi yang 

diberikan kepadanya 

b. Responsiveness (Daya Tanggap). Daya tanggap merupakan kemauan untuk memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan serta cepat mengakomodasi keluhan 

pelanggan. Dalam hal ini berdasarkan wawancara, SBAA FMIPA Unpad memberikan 

pelayanan yang cepat, artinya apabila dalam pemrosesan bisa ditunggu maka mahasiswa 

dipersilahkan menunggu, namun apabila lama maka diberi tahu kapan kira kira 

mahasiswa tersebut bisa kembali lagi. kan mendesak, proses bisa didahulukan. Dengan 

demikian tidak ada penumpukan berkas persoalan akademik, smuanya di usahakan 

selesai dalam 1 hari kerja. 

c. Assurance (Jaminan). Jaminan yang ditampilkan bisa berupa pengetahuan yang dimiliki,  

santun dan kemampuan pegawai menumbuhkan rasa percaya para pelanggannya 

terhadap perusahan. Hal ini terlihat dalam komponen komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kompetensi dan sopan santun. menjadi sebuah agenda rutin yang 

dilaksanakan seminggu sekali untuk rapat evaluasi dan menerima informasi baru yang 

dikeluarkan oleh pihak Rektorat terkait aturan dan kebijakan akademik yang berlaku di 

Unpad, dengan demikian maka diharapkan tidak ada informasi akademik yang 

terlewatkan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Dan juga pimpinan Fakultas selalu  

kepada para pegawainya bahwa sejatinya kita itu adalah pelayan masyarakat, maka 

dalam melayani selain informasi yang tepat, cara bicara, bahasa tubuh juga harus dapat 

memberikan kenyamanan kepada pada mahasiswa. Dan dari hasil wawancara pun 

mahasiswa telah merasa demikian. 

d. Empathy (Empati). Empati merupakan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang 

diberikan kepada pelanggan dalam upaya memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik. Beberapa mahasiswa terkadang merasa malu atau tidak berani untuk 

mengungkapkan permasalahan akademik yang sedang dihadapinya, dan biasanya 

permasalahan itu adalah Heregristrasi semester SBAA FMIPA Unpad. Mahasiswa selalu 

mengasumsikan bahwa herregistrasi itu adalah pembayaran, namum yang sebenarnya 

herregistrasi itu adalah daftar ulang yang mencakup pembayaran, penangguhan 

pembayaranftar ulang yang mencakup pembayaran, penangguhan pembayaran dan cuti 

semester. Sosialisasi mengenai hal tersebut diatas menjadi prioritas utama karena 

merupakan portal awal untuk para mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, 

namun disayangkan banyak mahasiswa yang dikarenakan kesalahpahaman informasi 

atau malu karena belum bisa membayarkan dana herregistrasi tepat waktu sehingga 

mereka tidak terdaftar pada daftar hadir perkuliahan. Dan apabila hal itu terjadi maka 

proses penyelesaianannya pun akan menjadi panjang dan lama. Unpad memiliki suatu 

Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) yang didalamnya terdapat data mahasiswa 

dari mulai masuk diterima sebagai mahasiswa sampai dengan lulus sebagai seorang 

wisudawan. Dengan SIAT maka SBAA FMIPA Unpad dapat memonitoring keadaan 

mahasiswanya, terutama bagi mahasiswa yang bermasalah. Dengan dipanggilnya 

mahasiswa yang bermasalah lalu ditanya dimana letak permasalahannya  dan sampai 
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dengan dicarikan solusi nya agar mahasiswa tersebut dapat terus mengikuti perkuliahan 

dan tidak terkena sanksi akademik. 

e. Tangible (bukti fisik). Bukti fisik merupakan kemampuan perusahaan/Institusi dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Hal ini ditunjukkan oleh penampilan 

dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan untuk memberikan pelayanan 

kepada konsumen. Penampilan dan kemampuan yang diberikan meliputi fasilitas fisik 

seperti gedung, perlengkapan dan peralatan yang digunakan serta penampilan pegawai. 

Universitas Padjadjaran sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia selalu 

memperbaharui sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa. Dari 

mulai pembangunan gedung gedung perkuliahan, laboratorium centre, asrama asrama 

mahasiswa dan lainnya. Hal ini samata mata untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

mahasiswa sehingga mahasiswa merasa nyaman untuk belajar di Unpad. Selain itu 

penyediaan informasi teknologi dengan pemasangan internet untuk menunjang kegiatan 

belajar. Unpad membangun sebuah sistem akademik yang dapat mempermudah 

mahasiswa bahkan orang tua mahasiswa untuk memantau perkembangan akademik para 

putra putrinya. Dan berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa merasa Unpad telah baik 

dalam memberikan layanan tersebut, hanya dengan mengakses via SIAT maka banyak 

data Akdemik dari perseorangan mahasiswa dapat terlihat dan dipergunakan sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

 

PENUTUP 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Univesitas Padjadjaran dimana 

didalamnya terdapat tenaga kependidikan yang berfungsi memberikan pelayanan dirasa telah 

berhasil dalam halnya menyampaikan informasi akademik yang disampaikan dengan cara 

komunikasi yang jelas, tanggap terhadap permasalahan mahasiswa, ikut menumbuhkan 

kepercayaan diri bagi mahasiswa yang merasa hampir putus asa dengan memberikan solusi 

sehingga mahasiswa tersebut dapat kembali mengikuti kegiatan perkuliahan, sarana dan 

prasarana yang selalu diperbaharui demi menunjang kegiatan belajar mahasiswa, sistem 

informasi akademik yang selalu terbarukan. Hal ini semata untuk meningkatkan kulitas dan 

mutu khususnya layanan akademik yang prima sehingga mahasiswa merasa nyaman dan 

percaya diri untuk belajar menuntut ilmu di Unpad yang akhirnya berimbas kepada 

meningkatnya peringkat Universitas Padjadjaran di Indonesia bahkan di dunia. 
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PENDAHULUAN 

 
Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) adalah 

sebuah organisasi independent yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 yang memiliki tujuan 

mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya 

untuk keperluan militer. Dalam laman IAEA disebutkan bahwa IAEA dikenal dengan slogan 

“Atom for Peace” organization yang merupakan salah satu bagian dalam Persatuan Bangsa 

Bangsa (PBB). Badan ini bekerja dengan Negara Anggota PBB dan beberapa mitra di seluruh 

dunia untuk mempromosikan penggunaan teknologi nuklir yang aman, dan damai. 

Di Indonesia IAEA bermitra dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 

yang dibuat setingkat kementrian dan memiliki tugas mengawasi penggunaan tenaga nuklir di 

Indonesia baik dalam industry, kesehatan, maupun sehari-hari. BAPETEN memiliki misi: 

melindungi keselamatan, keamanan, ketentraman dalam pemanfaatan tenaga nuklir sesuai 

standar internasional dalam rangka meningkatkan daya saing; dan meningkatkan kapasitas 

organisasi. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam organisasi BAPETEN adalah: mandiri, 

integritas, profesionalisme, transparan, pelayanan prima dan gotong royong. Tujuan 

pengawasan sendiri termaktub dalam UU no 10/1997 psl 15, yang menyatakan bahwa: (1) 

terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat; (2) menjamin adanya 

perlindungan dari aspek keselamatan dan kesehatan terhadap para pekerja dan anggota 

masyarakat dan lingkungan hidup; (3) memelihara tertib hokum dalam pelaksanaan 

pemanfaatan tenaga nuklir; (4) meningkatkan kesadaran hokum pengguna tenaga nuklir 

untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir; (5) mencegah terjadinya 

perubahan tujuan pemanfaatan budaya nuklir; dan (6) menjamin terpeliharanya dan 

ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir. 

IAEA dan BAPETEN sangat menyadari pentingnya peran komunikasi dalam 

sosialisasi Budaya Keselamatan Nuklir ini , terlihat dari pilar yang dikembangkan dalam 

membuat keseimbangan peran pengawasan tenaga nuklir: 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Keseimbangan Peran Pengawasan Tenaga Nuklir 

Sumber: BAPETEN 
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 IAEA maupun BAPETEN menyadari bahwa standar Keselamatan Nuklir ini perlu 

dikembangkan dalam masyarakat karena kaitannya dengan pandangan ekosistem bahwa 

pembuat kebijakan atau aturan yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ekosistem 

nuklir. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pendekatan Baru dalam Keselamatan Nuklir 

Sumber: BAPETEN 

 

 Kebijakan yang dibuat oleh negara memunculkan kebijakan pengawasan yang 

menyebutkan bahwa BAPETEN wajib memperhatikan karakteristik nuklir, pada setiap 

kegiatan yang berhubungan dengan tenaga nuklir (terutama pemanfaatan tenaga nuklir) harus 

diawasi, setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin (UU 10/1997), pemanfaatan 

tenaga nuklir di Indonesia hanya diperbolehkan untuk tujuan damai dan kesejahteraan, untuk 

menjamin keselamatan dan mencegah penyalahgunaan maka setiap pemanfaatan tenaga 

nuklir harus diawasi oleh pemerintah, pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko, dan 

pendekatan pengawasan terdiri dari kombinasi/transisi prescriptive-performance. 
Aspek pengawasan sendiri terdiri dari pengawasan terhadap keselamatan (safety) 

yaitu Untuk mencegah efek radiasi yang berbahaya pada individu, publik, dan lingkungan; 

keamanan (security) yaitu Untuk melindungi, mendeteksi, dan merespons apa pun tindakan 

yang melanggar hukum dan penghapusan tidak resmi dan/atau sabotase bahan nuklir,zat 

radioaktif dan fasilitas social; dan pengawalan (safeguards) yaitu untuk mencegah pengalihan 

penggunaan bahan nuklir dari tujuan damai. 
 Fungsi pengawasan sendiri dilakukan melalui 3 fungsi utama, yaitu Regulation, 

Licensing, dan Inspection. Technical Supports sendiri disediakan untuk meningkatkan 

efektivitas fungsi pengawasan. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Fungsi Pengawasan 

Sumber: BAPETEN 

FUNGSI PENGAWASAN

REGULATION

LICENSING INSPECTION

TECHNICAL 

SUPPORTS
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 IAEA sendiri menuntut bahwa karakteristik dan atribut yang harus dikembangkan 

dalam Budaya keselamatan nuklir adalah: keselamatan nuklir adalah sebuah nilai yang jelas, 

harus bisa diukur keselamatannya, keselamatan nuklir adalah sesuatu yang terus menerus, 

terintegrasi pada semua aktivitas manusia dan diperlukan kepemimpinan dalam 

mengembangkankan keselamatan itu sendiri. 

 

 

Gambar 4. IAEA Safety culture characteristic and attributes 

Sumber: BAPETEN (IAEA) 

  

Dari karakteristik dan standar attribute yang dikembangkan oleh IAEA terlihat bahwa 

komponen utama budaya keselamatan nuklir adalah individu terutama individu yang berada 

di dalam organisasi pengawas penggunaan nuklir seperti BAPETEN. Komponen utama 

budaya keselamatan dalam organisasi adalah Sikap yang ditumbuhkan oleh individu 

manajemen yang harus mampu menyusun kerangka kerja keselamatan dalam organisasi yang 

kemudian akan ditularkan dalam organisasi tersebut. Komitmen manajer dalam membuat 

kerangka kerja keselamatan tersebut harus mampu menumbuhkan komitmen individu untuk 

bersikap ingin tahu (tidak apatis), pendekatan yang ketat dan waspada, dan bersedia 

berkomunikasi sehingga akan selalu terjaga informasi-informasi tentang keselamatan nuklir 

di Indonesia. 

 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini mendasarkan pada Teori Informasi Organisasi dimana teori ini merupakan 

salah satu teori komunikasi yang menjelaskan bahwa kelangsungan suatu organisasi 

ditentukan oleh penyebaran informasi dalam organisasi itu. Teori Karl Weick menekankan 

proses dimana individu mengumpulkan ,mengelola dan menggunakan informasi. Menurut 

Weick, organisasi melewati tiga tahap dalam mengurangi ketidakjelasan yaitu :Tahap I 

(enactment) : organisasi menganalisis input masuk sehingga jumlah ketidakjelasan menjadi 

jelas;Tahap II (seleksi) : memilih metode paling tepat dalam mencari informasi tambahan 

untuk mengurangi ketidakjelasan:Tahap III (retensi) : melihat informasi mana yang harus 

diatasi atau ditinggalkan dengan menggunakan data-data strategi yang pernah dilakukan atau 

membuat strategi baru yang lebih tepat. 

Pada prinsipnya Pendekatan Karl Weick menjelaskan bahwa: (1) Adanya ketidak 

pastian informasi yang diterima baik dari internal maupun eksternal. Hal ini bisa terjadi 

karena adanya rotasi,mutasi atau perubahan dalam organisasi; (2) Organisasi melakukan 

adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dengan meningkatkan kegiatan komunikasi dalam 
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organisasi; (3) Setiap organisasi memiliki kompleksitas dan perubahan lingkungan yang 

berbeda-beda. Kompleksitas dan perubahan lingkungan menuntut para pengambil 

keputusan/menejer untuk menyiapkan respons yang baik atas persepsiterhadap ketidakpastian 

lingkungan. 

Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengetahuan mereka terhadap 

masalah kepemimpinan yang selama ini berjalan; (2) Bagaimana komunikasi organisasi yang 

berlangsung dan; (3) Bagaimana upaya-upaya membangun budaya organisasi di dalam 

perusahaan. 

Hasil FGD dengan para eselon 1 dan 2 ditemukan; Keselamatan harus diutamakan 

sebelum yang lainnya karena berdampak pada lingkungan karena sebagai pengawas harus 

menciptakan iklim supaya pelaksana, karena pengawas membuat kebijakan dan perizinan 

supaya tidak kontraproduktif karena ini jangka panjang. Kita punya target karena sifatnya 

budaya. Sebelum mempertimbangkan yang lain harus mempertimbangkan keselamatan 

(Prinsip keselamatan  10) 

Menumbuh kembangkan budaya keselamatan dengan sosialisasi dan komunikasi agar 

kesadaran muncul dari diri mereka. Dalam pemanfaatan tenaga nuklir, manfaat harus lebih 

besar dari risiko. Kalau risiko bisa ditekan sekecil mungkin maka baru bisa dilakukan 

pemanfaatan. 

Ada komitmen yang utuh dari atasan ke bawahan. Ada sanksi lebih bagus. Ada 

pemahaman atas peraturan tersebut. Dipahami apa manfaatnya agar dapat melaksanakan. 

Tanpa apapun juga akan terwujud dengan sendirinya. 

Budaya keselamatan nuklir adalah bagaimana orang melaksanakan secara internal 

sesuai dengan aturan sehingga tidak lepas dari perilaku yang dityangkan oleh organisasi. 

Secara eksternal, bagaimana inspektorat mengawasi pemegang izin/ user. Sehingga dengan 

perilaku inspektur sesuai dengan regulasi. Kalau ada temuan tetap dicatat dan 

ditindaklanjuti.Semua berdasarkan tatanan regulasi. Pemegang izin diharapkan dapat 

menindaklanjuti rekomendasi inspektur.Aman bagi masyarakat adalah keselamatan. 

Dalam perbaikan kinerja, perlu dikembangkan fasilitas online. Ini diperlukan juga 

yang kedua penanaman integritas di kalangan para pengawas. Tapi tidak hanya internal, 

eksternal juga perlu pemahaman yang lebih luas dan mendalam dalam hal pengawasan. 

Ketidakpatuhan user adalah waktu saya melihat dari budaya keselamatan yang bagus di 

Serpong. Mungkin bisa dilakukan penelitian untuk studi banding. Di sana bersih, tidak ada 

temuan. User bisa mengerjakan dengan baik dan menindaklanjuti. 

Komitmen untuk melakukan perbaikan. Kompetensi sebagai pengawas harus 

ditingkatkan, selain itu kompetensi teknologi (teknologi yang ada), attitude (ada kode etik). 

Sudah ada majelis pengawasan kode etiknya. 

Komunikasi efektif sangat penting. Selalu ditekankan bahwa komunikasi tidak hanya 

formal tapi sekarang ada telepon dan WA. Bahkan kadang-kadang komunikasi informal lei 

efektif tapi formal juga perlu karena ada pertanggungjawaban. 

Hasil FGD dengan eselon 3 dan 4 menemukan keberadaan budaya pengawasan nuklir 

harus tertanam kuat di dalam, setelah itu baru dapat ditanamkan di luar. Pemimpin menjadi 

pihak penting dalam mengawasi dan membudayakan hal tersebut. Budaya keselamatan nuklir 

mengacu pada 3 pilar, yaitu: 1 inspeksi, 2) perijinan/ liason, dan 3) peraturan, dimana hal ini 

harus dimengerti oleh pemimpin hingga staf.  

Strategi budaya pengawasan nuklir antara lain adalah dengan dibentuknya agen 

perubahan pada tiap unit; refreshment yaitu mengingatkan kembali nilai-nilai keselamatan 

supaya tetap tertanam. Strategi yang dilakukan Bapeten semakin hari semakin baik, 

diantaranya adalah dengan melakukan hal-hal ke dalam dan keluar 

Internal (agen perubahan menyasar hal-hal sederhana dan rumit untuk melihat 

komitmen manajemen dengan menunjuk 2-3 orang dari setiap unit kerja); dengan mengundan 
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IAIA (badan nasional yang mengurus tenaga nuklir secara internasional) untuk merevisi 3 

pilar; lalu adanya PKMI, sebuah proses kerja yang berdampak pada bisnis; terdapat juga SPIP 

(resiko kegiatan; pengawasan teknis & non teknis); awareness secara personal workshop 

nasional dan internasional; sanksi 

Eksternal (adanya system online): liason online. Dahulu membutuhkan waktu 6 bulan 

dalam mengurus perizinan, sementara sekarang hanya membutuhkan waktu 1 hari “One Day 

Liason”; Inspeksi online; Pelaporan online; Kajian online; Kendala online 

Setiap peserta fgd memiliki pendapat sendiri terkait pimpinan. Semua staf seharusnya 

bekerja membantu pimpinan, tercipta tanggung jawab untuk membantu pimpinan, dan 

memiliki budaya malu jika tidak membantu pimpinan; melibatkan staf dengan kegiatan staf 

sebagai project generator, membuat staf banyak terhubung dan terlibat; rutin melibatkan staf 

sebagai project coordinator guna menumbuhkan tanggung jawab dan sense of belonging pada 

staf; dilakukan rapat rutin terkait hal teknis dan non teknis; pertemuan senen (coffee 

morning) untuk mengungkap berbagai hal : Hubungan dengan pimpinan bahwa saat ini 

penerapan budaya kerja kurang menyeluruh (dari atas ke bawah namun belum semua unit ada 

kesempatan bagi bawahan untuk memberi masukan ke atas); strategi perencanaan belum 

belum merata, masih ada yang menurunkan dana, baru menentukan pekerjaan seharusnya 

rencana dulu dbaru dana disesuaikan dengan kebutuhan. 

Setiap peserta fgd memiliki pendapat sendiri terkait keterbukaan: pada beberapa unit 

hubungan staf dan pimpinan terjalin baik. Hal-hal yang akan dikerjakan, selalu 

dikomunikasikan. Untuk itu dilakukan pertemuan setiap minggu guna mengatasi kendala atau 

kebingungan yang terjadi, serta guna menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan 

pimpinan. Ada juga yang ikut membantu masalah pribadi karyawan. 

Masalah etika berkembang baik dengan diterapkan budaya malu, namun sebaiknya 

budaya malu disosialisasikan juga leat media sosial agar lebih efektif. Saran dari peserta 

bahwa penyampaian budaya malu harus di arahkan malu kepada diri sendiri dan bukan malu 

karena orang lain, Ini dapat menumbuhkan kesadaran diri sendiri. 
Pembahasan 

Pola Komunikasi Organisasi yang terbentuk di BAPETEN adalah sebagai berikut 

 

Hasil FGD diperoleh beberapa point penting terkait pola komunikasi organisasi yang merujuk 

pada pola 1 dimana terjadi interaksi tanpa batas dalam mewujudkan program-program yang akan 

dilakukan. Dari pendekatan Teori Organisasi Karl Weick bisa dianalisa dimana kondisi awal pada saat 

diluncurkan beberapa program ,pimpinan maupun para staf tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya 
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paham akan program tersebut. Weick menyebut kondisi ini sebagai “ketidak pastian”. Hal ini adalah 

sangat wajar apabila dalam organisasi yang dinamis seperti Bapeten sering muncul gagasan-gagasan 

baru, beberapa perubahan struktur dan kebijakan yang pada awalnya menimbulkan “reaksi” dan 

kecanggungan. 

Dari berbagai masukan melalui FGD dimenemukan bahwa situasi seperti ini sudah biasa 

dihadapi para pemegang kebijakan maupun staf pelaksanan kebijakan di Bapeten. Misalnya strategi 

keberadaan Agen Perubahan, penerapan Budaya Malu,penerapan One Day Liason online, dan 

sebagainya.  

 

Pimpinan, Wakil beserta eselon 1 sampai dengan 4 saling berinteraksi satu sama lain. Dalam 

jalur komunikasinya terkesan horizontal, seakan tidak ada yang memimpin atau salah seorang yang 

mempunyai kuasa dalam mengambil keputusan. Suasana diciptakan dalam kesetaraan. Keputusan 

diambil bersama – bersama.  Menurut teori Karl Weick, organisasi melakukan adaptasi terhadap 

perubahan yang terjadi dengan meningkatkan kegiatan komunikasi dalam organisasi. 

Pola ke dua adalah komunikasi linier yang terjadi pada para peserta komunikasi dalam 

bertukar pikiran dan mencari solusi dari permasalahan. Menurut Weick pada kondisi ini para staf 

kemudian mencoba mencari dan menampung berbagai informasi dan pesan berkaitan program-

program yang belum mereka pahami. Pada saat ini organisasi melakukan adaptasi terhadap perubahan 

yang terjadi dengan meningkatkan kegiatan komunikasi dalam organisasi. Dari hasil FGD  para staf 

(eselon 3 dan eselon4) sering kali mengadakan interaksi melalui berbagai forum pertemuan, baik 

formal maupun informal. 

Disampaikan peserta FGD bahwa semua staf seharusnya bekerja membantu pimpinan, 

tercipta tanggung jawab untuk membantu pimpinan, dan memiliki budaya malu jika tidak membantu 

pimpinan. 
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Pimpinan (Kepala Bapeten) dengan dibantu Wakil/Sekretaris  memiliki peran dalam 

penyadaran kritis serta memberikan peluang akses informasi yang seluas-luasnya bagi para eselon 1 

sampai dengan 4 . Dalam prosesnya kemudian muncul strategi dan pola komunikasi yang menurut 

temuan di dalam penelitian ini merujuk kepada pola komunikasi berbasis formal ataupun informal. 

Misalnya pertemuan/rapat tetapi tidak intens, dari level atas hingga bawah, tergantung topic bahasan, 

dan kesediaan staf yang hadir dalam rapat.Jika terjadi perbedaan penafsiran dari peraturan yang telah 

dibuat, maka dapat ditentukan evaluator sebagai pemberi solusi. Evaluator ini dapat hadir tanpa ada 

pertemuan tatap muka, seluruhnya berlangsung online. Para peserta FGD sepakat bahwa rapat 

merupakan media komunikasi yang berguna untuk mengutarakan hal-hal yang dirasa tidak sesuai atau 

bertentangan, membuat komunikasi setiap unit berjalan dengan baik, dan jika ada masalah dapat 

segera ditangani. 

Menurut Karl Weick, setiap organisasi memiliki kompleksitas dan perubahan lingkungan 

yang berbeda-beda,dimana kompleksitas dan perubahan lingkungan menuntut para pengambil 

keputusan/menejer untuk menyiapkan respons yang baik atas persepsi para staf dan adaptasi terhadap 

ketidakpastian lingkungan. Salah satu strategi yang disampaikan para peserta FGD berkaitan dengan 

hal ini adalah adanya keterbukaan dengan atasan. Jika ada suatu masalah, dapat dengan mudah 

disampaikan pada atasan, dan atasan mendengarkan masalah tersebut dengan baik. 

PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan pola koomunikasi yang terbentuk merupakan pola komunikasi formal, 

lebih downward dibandingkan dengan upward. Kebijakan-kebijakan dan aturan yang dibuat lebih 

mengacu pada aturan yang dibuat oleh para eselon1 dan eselon 2 untuk dilaksanakan oleh eselon 3 

dan 4. Teknik-teknik komunikasi dengan menggunakan teknologi belum dikembangkan secara 

maksimal sehingga perlu untuk membuat inovasi dalam mengembangkan pola komunikasi yang 

upward bahkan horizontal. 
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PENDAHULUAN  

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung dalam struktur organisasinya mempunyai 

beberapa bidang yang ditangani. Satu diantaranya adalah menangani masalah ketahanan 

pangan.  Ketahanan pangan adalah situasi tercukupinya pangan bagi keluarga dalam rumah 

tangga dan tampak dari tersedianya pangan yang cukup, dilihat dari kuantitas maupun 

kualitas, aman, merata dan terjangkau.  Ketahanan pangan pada skala rumah tangga 

merupakan dasar bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi landasan bagi 

ketahanan pangan daerah dan nasional.    

Penjelasan atas Undang-undang Republi Indonesia Nomor 18 tahun 2012 

menyebutkan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan 

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia pangan harus 

senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan 

budaya masyarakat.  

Ketentuan umum dalam peraturan walikota Bandung Nomor 1423 tahun 2016 tentang 

Pengadaan dan Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung disebutkan 

bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang 

diolah maupun tidak, diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia 

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam 

proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.  

Pendistribusian pangan adalah salah satu bagian dari sistem ketahanan pangan yang 

mempunyai fungsi penting untuk mendukung keterjangkauan pangan. Distribusi merupakan 

rantai penghubung antara produsen dengan konsumen pangan dan antara wilayah sentra 

produksi pangan wilayah konsumen. Pelaksana distribusi pangan dilakukan oleh Dinas 

Pangan dan Pertanian Kota Bandung. 

Pada proses distribusi pangan akan terlihat bagaimana arus komunikasi dalam 

organisasi di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian terjadi. Menurut Pace (2005:183-184) 

dalam komunikasi organisasi bahwa informasi yang berpindah secara formal 

kemungkinannya ada beberapa dimensi diantaranya informasi datang  dari seseorang yang 

otoritasnya lebih tinggi kepada   yang otoritasnya lebih rendah,  dan informasi berjalan  dari    

yang otoritas rendah kepada otoritas   lebih tinggi, informasi  berjalan diantara orang-orang 

yang setara kedudukannya  atau komunikasi horizontal dan informasi yang menempati bagian 

fungsional  ditempat  berbeda atau komunikasi lintas saluran.   

Mulia Murti (2016: 216)) menyebutkan komunikasi ke bawah bisa tidak terjadi untuk 

kegiatan yang tidak formal karena karyawan menganggap bahwa dalam kegiatan hanya 

berperan sebagai pelaksana kegiatan dan peserta kegiatan bukan berdasarkan posisi jabatan 

mereka dalam struktural organisasi sehingga tidak adanya alur komunikasi ke bawah yang 

memiliki ciri khas adanya pesan berupa instruksi tugas atau perintah kerja.  Selain itu 

Komunikasi ke atas berlangsung secara formal karena melewati rantai formal organisasi, 

mailto:henny.sri.mulyani@unpad.ac.id
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sementara kegiatan yang tidak menganut komunikasi secara formal karena dalam 

pelaksanaannya karyawan dapat   melakukan komunikasi secara bebas, terbuka,dan melewati 

batasan tingkatan sehingga   komunikasi ke atas pun dianggap tidak terjadi.  

Selain itu Pace (2005:171) dikatakan  aliran informasi  pada  organisasi dapat terjadi 

dengan tiga cara : serentak, berurutan atau bisa variasi dari    kedua cara.  Jika informasi atau  

pesan yang sama harus  sampai  dibeberapa tempat berbeda pada saat bersamaan  harus 

dibuat  strategi  untuk menggunakan cara  atau teknik penyebaran pesan secara serempak 

misalnya dengan menulis memo yang dikirimkan kepada semua anggota organisasi pada saat 

yang sama. Dengan berkembangnya teknologi informasi tugas menyebarkan informasi 

kepada semua anggota secara serempak sudah lebih efektif dan efisien dilakukan. Pace 

(2005:172) juga menyebutkan   penyampaian pesan berurutan adalah  konteks  komunikasi 

yang utama dalam organisasi. Penyebaran pesan berurutan  memperlihatkan  patrun  “siapa 

berbicara kepada siapa”. Penyebaran informasi  terjadi  dalam waktu yang  kurang teratur. 

Jadi informasi tiba di tempat  berdeda dengan waktu yang tidak sama.  

Di lingkungan masyarakat masih terdapat  warga  masyarakat  yang   kurang mapan 

dalam masalah pangan  seperti golongan kurang mampu, ibu hamil dan anak-anak dibawah 

lima tahun,  oleh karena itu pemerintah wajib  berupaya memberikan  jaminan akses pangan 

bagi kelompok tersebut agar terpenuhi haknya untuk mendapat  pangan yang cukup. 

Dalam jurnal Jurnal Gizi dan Pangan, Juli 2006 1(1): 57-63  disebutkan pada tataran 

rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan adalah masih 

besarnya proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya  beli rendah, ataupun yang 

tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab, sehingga mereka mengalami 

kerawanan pangan kronis maupun transien. Jika kondisi yang mereka alami ini berkelanjutan, 

maka bangsa ini akan kehilangan potensi terbaik dari sebagian sumberdaya manusianya. 

Dalam RPJMD  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandung 

2014-2018 hal 101 disebutkan Pemerintah Kota Bandung telah melakukan  upaya terobosan 

di bidang ketahanan pangan diantaranya (1)  menyusun regulasi ketahanan pangan, yaitu 

Grand Design Pembangunan Ketahanan Pangan yang diatur melalui Peraturan Walikota 

Nomor 376 Tahun 2011 tentang Pencapaian Penganekaragaman Konsumsi Pangan, (2) 

Peraturan Walikota Nomor 251 Tahun 2011 tentang Juknis Bawaku Pangan, (3)Perwal 

tentang penerima hibah (Bawaku Pangan) Kota Bandung Tahun 2012, (4) Kepwal tentang 

Pagu Raskin Kota Bandung (2012) dan (5) Kepwal Tentang Tim Koordinasi Raskin Kota 

Bandung (2012) 

Selain itu dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kota 

Bandung  tahun 2014-2018 hal 102 juga dikatakan sampai dengan saat ini Penyediaan pangan 

di Kota Bandung masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya (i) keterbatasan lahan, 

(ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir, dan (iv) selain itu keamanan pangannya juga perlu 

diperhatikan. 

Salah satu upaya mendekatkan akses pangan terhadap masyarakat yakni dengan 

memudahkan masyarakat  untuk menjangkau pangan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota 

Bandung pada  anggaran 2018 melaksanakan pengadaan Anjungan Terima Mandiri Beras 

(ATMB) sebagai sarana untuk mendekatkan dan memudahkan pangan kepada masyarakat.  

Sebetulnya ATMBeras ini sudah diadopsi oleh Rumah Amal Mesjid Salman ITB pada  2017 

hingga saat ini kini mengelola jatah 115 orang penerima dari golongan duafa yang berada 

sekitar masjid  dan merupakan warga Kelurahan Lebak Siliwangi Kota Bandung.  

Pengurus bekerjasama dengan para Ketua Rukun Tetangga untuk mendapatkan 

mustahik. “Seminggu dua kali mereka bisa mengambilnya selama 24 jam,” kata Manajer 

Riset dan Pengembangan lembaga itu, Romi Hardiansyah. (https://beritagar.id/artikel/laporan-

khas/mengenal-atm-beras-pertama-buatan-bandung diunduh 9 agustus 2018 jam 20.45) 2017 

saat milad Badan Amil Zakat Nasional BAZ Nas ke 16 menggagas  ide  dalam memberikan  

https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/mengenal-atm-beras-pertama-buatan-bandung
https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/mengenal-atm-beras-pertama-buatan-bandung
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kemudahan  pelayanan  kepada masyarakat kurang mampu, dengan memyediakan  layanan 

Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras untuk membantu masyarakat miskin memenuhi 

kebutuhan dasar yang kian sulit dijangkau akibat kenaikan harga. BAZNAS bertekad  

membuat  sebanyak mungkin ide  layanan dari masyarakat untuk membantu  masyarakat  

kurang sejahtera ,”   saat peluncuran Program ATM Beras di Lobby Gedung Arthaloka, 

Jakarta. (https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/mengenal-atm-beras-pertama-buatan-bandung 

diunduh 9 agustus 2018 jam 20.45) 

Salah satu upaya  mendekatkan akses pangan terhadap masyarakat  Dinas Pangan dan 

Pertanian Kota Bandung pada tahun anggaran 2018 melaksanakan pengadaan Anjungan 

Terima Mandiri Beras (ATM B) sebagai sarana untuk mendekatkan dan memudahkan pangan 

pada masyarakat  bersamaan dengan Peringatan Hari Krida Pertanian  Selasa 31 Juli 2018  di 

Kota Bandung  peluncuran program inovasi Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM Beras) di 

Lapangan Urugan, Jalan A.H. Nasution RW 01 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat  bagaimana arus  komunikasi Dinas  Pangan dan 

Pertanian Kota Bandung dalam melaksanakan distribusi beras melalui program inovasi 

Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM Beras) untuk warga yang tergolong miskin.   

Anjungan Terima Mandiri Beras (ATMB) Sebagai Sarana Sebuah Inovasi: 

Berdasarkan beberapa pengalaman   maka intinya tujuan khusus sarana ATM Beras yang 

bernilai  inovasi diantaranya : (1)  sarana untuk mempermudah penyaluran beras kepada 

masyarakat secara mandiri, tepat sasaran, terdata dan akuntabel, (2) penerima bantuan secara 

tepat, benar dan faktual, (3) terbentuknya dan termonitornya sistem distribusi beras yang baik 

bagi penerima dan (4) memperpendek rantai distribusi. Dalam inovasi itu dapat terlihat 

bagaimana arus  komunikasi terjadi diantara Dinas Pangan dan Pertanian, warga sekitar 

Anjungan dan pengurus rumah ibadah  dimana masing-masing dapat berkomunikasi secara 

simbiosis mutualistis. 

 

 

PEMBAHASAN  

Distribusi pangan merupakan salah satu bagian dari sistem ketahanan pangan yang 

mempunyai fungsi penting untuk mendukung keterjangkauan pangan. Dinas Pangan dan 

Pertanian    merupakan pelaksana untuk mengatur arus komunikasi dari program inovasi 

Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM Beras) di Kota Bandung.  

Peringatan Hari Krida Pertanian 2018 Selasa 31 Juli 2018  di Kota Bandung ditandai dengan 

peluncuran program inovasi Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM Beras) di Lapangan 

Urugan, Jalan A.H. Nasution RW 01 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru. Program ini 

ditujukan  untuk  warga kurang mampu yang tidak mendapat bagian dari  program Beras 

Miskin  atau  raskin. 

Walikota Bandung bapak Ridwan Kamil pada saat itu mengungkapkan, untuk 

pengadaan ATM Beras, Pemerintah Kota  Bandung menganggarkan sebesar Rp 33 juta per 

unit. Sedangkan untuk kebutuhan pengadaan ATM Beras di seluruh wilayah Kota Bandung 

membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar. Satu mesin ATM beras bisa melayani sebanyak 

75 kepala keluarga. Saat ini, Pemkot Bandung memiliki enam ATM beras yang  disebar di 

lima masjid dan satu gereja di Kota Bandung. Rencana kedepan akan ditempatkan  151 ATM 

Beras  di seluruh wilayah Kota Bandung. ATM tersebut diharapkan  bisa mendistribusikan 

beras bagi warga kurang mampu. Ridwan Kamil menambahkan, keberadaan ATM tersebut 

akan memangkas waktu distribusi bagi warga miskin yang berhak menerima bantuan.  
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/07/31/atm-beras-kota-bandung-hadir-di-lima-

masjid-dan-satu-gereja-428087 diunduh 9 agustus 2018 jam 20). 

Mudah, cepat dan ringkas itulah layanan mesin unik yang dapat dilakukan ATM 

Beras. Penggagas bernama Budi Adji alumni ITB Angkatan 1980. Ia mengemas bentuk alat 

https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/mengenal-atm-beras-pertama-buatan-bandung
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/07/31/atm-beras-kota-bandung-hadir-di-lima-masjid-dan-satu-gereja-428087
http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/07/31/atm-beras-kota-bandung-hadir-di-lima-masjid-dan-satu-gereja-428087
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itu seperti mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank. Sejak meluncur perdana 2016, 

pembuatan ATM Beras dikelola bersama rekan alumni Teknik Elektro ITB 1980. Di 

perusahaan bernama PT Megatron Empat Sekawan (MES) itu.  

Menurut pelaksana dari Dinas Pangan dan Pertanian, Kasi Distribusi menyebutkan 

bahwa Kartu ATM Beras (RIFD/Radio Frequency Identification) : (1) Penerima kartu ATM 

beras adalah warga yang telah disurvey. (2) Data penerima akan direkap oleh 

perugas/pengelola ATM Beras. (3) Data yang direkap meliputi identitas penerima, kuota 

beras yang berhak diambil oleh penerima, jadwal pengambilan beras, volume tiap kali 

pengambilan beras. (4) semua data akan direkam ke dalam kartu ATM Beras, (5) Volume 

pengambilan beras dan sisa kuota beras akan tercatat di dalam kartu ATM Beras. (6) Kartu 

ATM Beras bisa tersambung dengan nomor ponsel, sehingga ada notifikasi SMS tentang 

riwayat penggunaan kartu ATM beras.  Setiap ATM Beras  untuk 75 kepala keluarga tidak 

mampu dan satu kepala keluarga menerima 10 kg perbulan selama setahun  yang bisa diambil 

tiap minggu. 

Lokasi  ATM Beras dikota Bandung di lima mesjid dan satu gereja, yaitu : (1) Masjid  

Abu Assidieq Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage. (2) Masjid An Nur di RW 03 

Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani, (3) Masjid Atlas di Kelurahan Babakan 

Surabaya Kecamatan Kiara condong, (4) Masjid Al Ikhlas di RW 04 Kelurahan Sukaraja 

Kecamatan Cicendo, (5) Masjid Al Fitrah di RW 05  Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung 

Kulon dan (6) Gereja Tabernakel Jl. Terusan Cisakon RW 08 Kelurahan Cihaurgeulis 

Kecamatan Cibeunying Kaler. 

Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan program inovasi ATM Beras merupakan 

kegiatan yang terorganisasi. Hal ini dikuatkan berdasarkan hasil penelitian  Irawan (2016) 

bahwa Organisasi merupakan   bentuk  kordinasi   kegiatan dari sejumlah orang untuk 

mencapai beberapa target tujuan umum  dengan melakukan  pembagian pekerjaan dan fungsi  

berdasarkan   kewenangan  dan tanggung jawab.  Selain itu Schein mengatakan  bahwa 

organisasi mempunyai ciri-ciri tertentu yang mempunyai  bentuk struktur, tujuan, dan saling 

berhubungan  antara  bagian yang satu  dengan bagian lainnya dan  tergantung kepada 

komunikasi  dalam  mengkordinasikan aktivitas dalam organisasinya. 

Arus komunikasi ke bawah terjadi ketika informasi Komunikasi ke bawah adalah 

komunikasi  yang memungkinkan seseorang dengan otoritas jabatan tinggi memberikan 

informasi kepada  seseorang dengan otoritas yang lebih rendah. Dalam hal ini informasi  

berasal dari  walikota Bandung yang  mengimplementasikan gagasannya dan menugaskan 

atau memberikan perintah kerja ke Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung sebagai 

penanggung jawab atau pelaksana program inovasi Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM 

Beras) yang diperuntukan bagi keluarga kurang mampu yang tidak terlindungi program beras 

miskin (raskin) dengan berlandaspan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 

2012 tentang pangan dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1423 tahun 2016 Tentang 

Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dinas 

Pangan dan Pertanian membuat brosur atau poster sebagai media informasi yang berisi latar 

belakang program inovasi, tujuan, gambaran teknis mengenai ATM Beras  sampai dengan 

petunjuk langkah pengambilan beras di ATM Beras yang bermanfaat bagi pengguna. 

Arus komunikasi ke bawah di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian tampak kepala 

Dinas memberikan kewenangan pada kasi distribusi Bp. Asep Binus beserta jajarannya untuk 

menjalankan tugas operasional progran inovasi ATM Beras di wilayah Kota Bandung sesuai 

dengan SOP yang belaku dilingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk menyampaikan 

informasi kepada bawahan dilakukan dengan berbagai metode diantaranya  berupa lisan, 

tulisan, gambar dan campuran dari ketiganya.  

Komunikasi ke atas adalah ketika informasi bergerak dari mereka dengan tingkatan 

lebih rendah kepada mereka yang memiliki tingkatan lebih tinggi dalam struktur organisasi 
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perusahaan. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memberikan balikan berupa saran, 

laporan atau pertanyaan yang berfungsi sebagai informasi berharga dalam pembuatan 

keputusan, atau gambaran apakah bawahan bisa menjalankan tugas dan mengatasi masalah 

pekerjaannya dalam organisasi tersebut.  

Komunikasi horizontal merupakan  pertukaran pesan di antara orang-orang  yang mempunyai  

tingkatan otoritasnya yang sama di dalam organisasi. Pesan  mengalir menurut fungsi dalam 

organisasi diarahkan secara horizontal dan biasanya berhubungan denga koordinasi yang 

saling memberikan informasi. Bisa juga  berupa sokongan secara interpersonal karena 

sebagian besar dari waktu kerja pegawai  akan berinteraksi dengan temannya dan dapat 

membantu kekompakan dalam bekerja kelompok. Bentuk   umum dari komunikasi horizontal 

adalah kontak interpersonal dengan berbagai tipe seperti rapat, interaksi informal, percakapan 

via media komunikasi, memo dan nota, aktivitas sosial dan lainnya.  

Dalam penelitian ini arus komunikasi memungkinkan dalam bentuk lintas saluran. 

Seperti disebutklan dalam Pace (2005 : 197)   informasi  terjadi harus melewati batas  

fungsional antara  individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahan mereka.  

Tetapi  melintasi jalur fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang yang diawasi dan 

yang mengawasi tetapi bukan atasan atau bawahan mereka tapi memiliki mobilitas tinggi 

dalam organisasi.   

Menurut Elly Kepala Dinas Pangan dan Pertanian dalam ATM Beras akan bertambah 

menjadi 12 yang disimpan di rumah ibadah wilayah  kecamatan yang berbeda dan 

penempatannya masih dikoordinasikan dengan Kesra. Pada saat program ini berjalan satu 

bulan ternyata sudah mendapat donatur  seperti di Kecamatan Gedebage  warga ada yang 

bersedia menjadi  donatur  dengan  memberikan bantuan beras untuk 200 KK warga kurang 

mampu dengan masing-masing KK 10 kilogram beras. Bila dihitung dengan uang    harga 

beras Rp 12 ribu perkiloartinya  dermawan tersebut  akan mengeluarkan rezekinya kurang 

lebih Rp 24 juta untuk satu bulan. Berarti masjid tersebut sudah bisa berbagi dengan kaun 

kurang mampu sebanyak 275 kepala keluarga atau KK. 

(https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/18/pgsip1368-atm-beras-di-kota-

bandung-diperbanyak)   

 

 

PENUTUP 

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung merupakan pelaksana untuk program inovasi 

Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM Beras) yang mulai dilaksanakan Juli 2018. Program 

ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi ketahanan pangan pada tingkat rumah 

tangga. Arus komunikasi  pada  pelaksanaan program ini berupa komunikasi ke bawah Arus 

komunikasi ke bawah di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian tampak kepala Dinas 

memberikan kewenangan pada kasi distribusi Bp. Asep Binus beserta jajarannya untuk 

menjalankan tugas operasional progran inovasi ATM Beras di wilayah Kota Bandung sesuai 

dengan SOP yang belaku dilingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Komunikasi ke atas 

adalah untuk memberikan balikan berupa saran, laporan atau pertanyaan yang berfungsi 

sebagai informasi berharga  dalam pembuatan keputusan, atau gambaran apakah bawahan 

bisa menjalankan tugas  dan mengatasi masalah pekerjaannya dalam organisasi tersebut, 

komunikasi horizontal biasanya berhubungan denga koordinasi yang saling memberikan 

informasi.dan memungkinkan lintas saluran. 
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PENDAHULUAN  

Pentingnya gaya hidup sehat dewasa ini mulai diminati oleh masyarakat umum. Banyak cara 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan tubuh sehat dan ideal salah satunya adalah 

dengan berolahraga dan mengonsumsi asupan makanan yang sehat dan bergizi. Olahraga 

merupakan salah satu faktor untuk menunjang gaya hidup sehat dengan banyak fungsi dan 

manfaat yang didapatkan. Jenis kegiatan olahraga sangat beragam mulai dari olahraga 

Atletik, renang, basket, sampai berolahraga di fitness center atau pusat kebugaran seperti 

GYM.  

Giriwijoyo [5] (2007:35) mengatakan bahwa “pusat kebugaran adalah suatu kegiatan 

dalam ruangan dengan menawarkan kegiatan olahraga dengan menggunakan alat, atau tanpa 

menggunakan alat-alat yang mahal dan canggih, yang di antaranya bertujuan kesehatan atau 

prestasi.” Giriwijoyo [5] (2007:85) menjelaskan bahwa “olahraga adalah serangkaian gerak 

raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak (mempertahankan hidup) dan 

meningkatkan gerak (meningkatkan kualitas hidup).” Kondisi tersebut tentunya 

meningkatkan permintaan masyarakat terhadap tempat kebugaran seperti fitness center. 

Bisnis di dunia fitness center merupakan representasi dari usaha sektor informal yang mampu 

bertahan hingga kini. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin maraknya fitness center mulai 

dari kalangan low end (menengah kebawah) seperti fitness center yang berdekatan dengan 

tempat tinggal sampai dengan kalangan high end (menengah keatas) seperti halnya fitness 

center yang berlokasi di kawasan Mall atau pusat perbelanjaan sampai yang berlokasi di hotel 

berbintang. 

Birokrasi sangat erat kaitannya dengan pemerintahan, namun dalam beberapa hal 

tidak jarang juga perusahaan swasta dalam sistematika organisasinya menerapkan tata kelola 

organisasi dalam perusahaannya menghadirkan birokrasi dalam rangka mengatur dan 

mengelola setiap sendi-sendi regulasi untuk mencapai tujuan tertenu. Birokrasi merupakan 

organisasi modern yang secara baku memiliki seperangkat aturan yang mempola jalannya 

kegiatan kerja. Segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal formal. 

Setiap tindakan personil diformat oleh aturan organisasi. Personil dalam bertindak tidak bisa 

’seenaknya’ atau menggunakan caranya sendiri, tatapi harus bertindak mengikuti peraturan 

organisasi. 

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui secara spesifik tentang analisis perbedaan 

dan peran sistem birokrasi pada tiga pusat kebugaran merujuk pada karakteristik dari sebuah 

organisasi birokratis menurut Max Weber, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

tahapan-tahapan pertumbuhan organisasi seperti yang ditemukan oleh Greiner terjadi pada 

saat yang berbeda, sesuai jenis organisasinya. Daft memanfaatkan temuan ini untuk 

menggambarkan tahapan pertumbuhan kebanyakan organisasi yang akan melalui tiga tahapan 

utama, seperti pada tiga pusat kebugaran yang diteliti diantaranya: D'arena Fitness dimana 

sistematika organisasi pada pusat kebugaran ini masih tergolong berukuran kecil, baru 

berdiri, dan bersifat tidak birokratis (Periode Bayi), Global Gym Jatinangor Town Square 
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(JATOS) dimana sistematika organisasi pada pusat kebugaran ini mulai bersifat birokratis. 

terjadi penambahan jumlah staf penunjang dengan prosedur-prosedur yang bersifat lebih 

formal, dan adanya pembagian kerja yang lebih jelas (Periode Remaja), dan Gold’s Gym 

Ciwalk Bandung dimana sistematika organisasi pada pusat kebugaran ini sudah dewasa 

(matang), berukuran besar, bersifat birokratis, dan menggunakan sistem pengawasan, sistem 

pengendalian, maupun prosedur-prosedur kerja yang baku pada semua bagiannya (Periode 

Dewasa). Pada setiap tahapan ini organisasi memiliki struktur dan juga kondisi internal yang 

berbeda-beda. 

 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini membahas tentang analisis sistem birokrasi pada tiga pusat kebugaran; D’Arena 

Fitness, Global Gym Jatos, Dan Gold’s Gym Ciwalk Bandung yang mengkaji dan mendalami 

kegiatan yang terkait manajemen pengelolaan/performansi organisasi pada pusat kebugaran, 

regulasi S.O.P (Standar Operasional Prosedur)/TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) setiap 

anggota karyawan atau organisasi pada pusat kebugaran terhadap satu sama lain maupun 

kepada para member, serta ketentuan sistem pembayaran pada pusat kebugaran. 

Menurut Weber “bentuk organisasi birokratis merupakan jenis organisasi yang 

mempunyai karakteristik yang sesuai bagi sebuah masyarakat industri, baik untuk lembaga 

pemerintahan maupun untuk organisasi usaha.” Organisasi birokratis, menurut pendapatnya, 

“dapat menjamin tercapainya alokasi sumber yang terbatas pada sebuah masyarakat 

kompleks seperti masyarakat Eropa yang pada saat itu sedang mengalami revolusi industri”. 

Weber mengemukakan adanya 6 ciri karakteristik dari sebuah organisasi birokratis, yaitu; 

1. Adanya pengaturan ataupun pengorganisasian fungsi-fungsi resmi yang saling terikat 

oleh berbagai jenis aturan, yang menjadikan fungsi-fungsi resmi itu suatu kesatuan yang 

utuh. Peraturan dan prosedur operasi yang baku (standard operating procedure) 

menyebabkan kegiatan organisasi dapat dilaksanakan dengan cara yang rutin dan pasti.  

2. Adanya pembagian kerja yang jelas di dalam organisasi. Setiap anggota organisasi 

mempunyai tugas yang jelas dan juga mempunyai wewenang (otoritas) yang seimbang 

dengan tugas yang harus dijalankannya. 

3. Adanya pengorganisasian yang mengikuti prinsip hirarki, yaitu tingkatan yang lebih 

rendah diawasi dan diatur oleh tingkatan yang lebih tinggi, sehingga tersusun suatu 

hirarki otoritas yang runtut mulai dari tingkatan yang tertinggi hingga tingkatan terendah 

dalam organisasi. Susunan hirarki otoritas itu dinamakan juga rantai perintah (chain of 

command). 

4. Adanya sistem penerimaan dan penempatan karyawan (anggota organisasi) yang 

didasarkan pada kemampuan teknis, tanpa memperhatikan sama sekali koneksi, 

hubungan keluarga, maupun favoritisme. Weber berpendapat bahwa pemisahan ini akan 

membuat organisasi tetap bersifat impersonal, sesuatu yang dianggap penting untuk 

mencapai efisiensi. 

5. Adanya obyektifitas dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan suatu jabatan dalam 

organisasi. Weber menyatakan bahwa pemegang suatu jabatan haruslah melakukan 

kegiatan secara obyektif sesuai dengan tugas yang harus dijalankannya, dan tidak 

menggunakan jabatannya untuk melayani kepentingan dirinya pribadi. 

6. Kegiatan administratif, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan dalam organisasi 

selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. 

Seringkali muncul pertanyaan mengenai pengaruh ukuran organisasi terhadap tingkat 

birokrasinya. Apakah organisasi menjadi lebih birokratis jika ukurannya lebih besar, dan 

pada organisasi seperti apa birokrasi paling sesuai untuk digunakan? Penelitian ini dilakukan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Berdasarkan analisis data dari lapangan 
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diperoleh informasi hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pada pusat kebugaran 

besar berbeda dari organisasi pada pusat kebugaran kecil. 

D’Arena Fitness (Periode Bayi)  

Manajemen pengelolaan/performansi organisasi pada D’Arena Fitness bersifat tidak 

birokratis karena bukan tergolong Mega Gym, yaitu pusat kebugaran yang sudah bertaraf 

Internasional. Oleh karena itu, pada pusat kebugaran D’Arena Fitness belum mempunyai 

struktur organisasi kepengurusan yang lengkap. Adapun Susunan pengurus D’Arena Fitness 

sebagai berikut, Pemilik/manajer, kasir, personal trainer, instruktur kelas Zumba dan 

Aerobik. Struktur Organisasi hanya diarahkan secara langsung oleh owner/pemilik dari 

D’Arena Fitness dan juga pasangan suami istri Miss. Arena, Arif, yang juga menetapkan 

struktur maupun sistem pengendalian maupun pengawasan. Selain itu posisi divisi yang 

belum banyak dan terkadang bersifat double job desc/kegiatan pekerjaan yang dilakukan 

secara ganda dimana pemiliknya bisa merangkap sebagai personal trainer dan sang pemilik 

istri yakni Miss. Arena terkadang bertugas sebagai pelatih untuk kelas Zumba dan Aerobik 

serta menetapkan pengelolaan biaya pendaftaran member.  

Dari hasil analisis penelitian di lapangan, didapat informasi bahwa dari segi pelayanan 

dan pengelolaan sudah cukup baik meski belum menerapkan sistem birokrasi didalamnya. 

Pada pusat kebugaran D’Arena Fitness, belum nampak pengaturan ataupun pengorganisasian 

fungsi-fungsi resmi yang saling terikat oleh berbagai jenis aturan, yang menjadikan fungsi-

fungsi resmi itu suatu kesatuan yang utuh. Melainkan segala aturan mengalir dengan 

sendirinya seperti peraturan dan prosedur operasi (standard operating procedure) hanya 

dilakukan berdasarkan arahan pemilik yang mana pada saat-saat tertentu bisa saja mengambil 

alih posisi yang lain seperti customer servise  maupun personal trainer. Kegiatan 

pengelolaannyapun tidak dengan cara yang baku. Organisasinya belum mempunyai tugas 

dalam struktural yang jelas dan juga tidak ada wewenang (otoritas) yang seimbang dengan 

tugas yang harus dijalankannya sehingga otoritas hanya bersumber dari pemilik yang 

memegang kendali seluruh pengelolaan pusat kebugaran D’Arena Fitness. 

Prinsip hirarki belum ditetapkan, yaitu tingkatan yang lebih rendah diawasi dan diatur 

oleh tingkatan yang lebih tinggi. Karena sistem penerimaan dan penempatan karyawan 

(anggota organisasi) di D’Arena Fitness tidak terlalu mengacu kepada kemampuan teknis, 

seperti contoh karyawan baru untuk penempatan sebagai personal trainer tidak harus 

bersertifikasi maupun berkeunggulan dalam profesi sebagai pelatih pribadi, yang mana pada 

umumnya untuk menjadi seorang personal trainer adalah kandidat yang mampu menjadi 

seorang teman sekaligus motivator, pengatur jadwal, konselor, fasilitator dan mampu 

mengarahkan si pengguna jasa atau klien. Selain itu, untuk menjadi seorang personal trainer 

yang berkualifikasi dan profesional diharapkan untuk memiliki sertifikasi personal trainer 

yang diakui terutama di Indonesia, diantaranya seperti; Binaraganet dari RAI Institute, dan 

APKI (Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia). 

 Penerimaan calon karyawan baru di D’Arena Fitness masih memperhatikan koneksi, 

dan hubungan kekeluargaan, seperti salah satu pelatih atau personal trainer mengatakan 

bahwa dirinya dipekerjakan oleh pamannya yang mana adalah pemiliki dari D’Arena Fitness 

dan bukan berdasarkan kualifikasi sebagai seorang personal trainer yang profesional 

dibidangnya, hanya saja dia mengatakan bahwa rajin berolahraga di tempat pusat kebugaran 

sejak empat tahun yang lalu dan sedang membutuhkan pekerjaan lalu pada akhirnya diajak 

oleh pamannya untuk bekerja sebagai personal trainer di D’Arena Fitness. Artinya menurut 

Weber bahwa belum adanya pemisahan dari segi administrasi penerimaan karyawan yang 

mana membuat organisasi di D’Arena Fitness ini tidak bersifat impersonal, sesuatu yang 

dianggap penting untuk mencapai efisiensi. Kegiatan administratif, keputusan-keputusan, dan 

peraturan-peraturan di D’Arena Fitness tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis secara 

rinci, detail dan mendalam, seringkali pimpinan atau pemilik pusat kebugaran D’Arena 
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Fitness turun langsung dalam menangani berbagai macam persoalan seperti penggantian alat 

fitness, administrasi pembayaran member¸ maupun saat terjadi konflik keuangan, konflik baik 

antara personal trainer maupun member dan belum ada sanksi/tanggungan terhadap tindakan 

pelanggaran tersebut namun melakukan penyelesaiannya dengan cara musyawarah 

kekeluargaan. 

Global Gym Jatos (Periode Remaja) 

Seiring dengan berkembangnya pusat kebugaran ini sistem organisasi di Global Gym Jatos 

mulai bersifat birokratis. Terjadi penambahan jumlah staf penunjang dengan prosedur-

prosedur yang bersifat lebih formal, dan adanya pembagian kerja yang lebih jelas. Pimpinan 

mulai mendelegasikan sebagian wewenangnya, dan mengimbanginya dengan penggunaan 

sistem pengawasan formal. Mulai ada pengembangan produk atau jasa lain seperti jasa 

personal trainer yang mana jika member ingin berolahraga dengan pencapaian body goals 

maka akan dibimbing langsung dengan pengajar yang profesional serta bersertifikasi sebagai 

personal triner. Untuk hal ini member harus melakukan pembayaran tambahan yaitu minimal 

per 10 kali sesi latihan. Selain itu juga di Global Gym Jatos menyediakan beberapa produk 

suplemen fitness, dan kelas tambahan yakni Muay Thai. Dengan adanya hal tersebut sehingga 

membentuk satu rangkaian produk atau jasa sejenis (product line). 

Karena Global Gym Jatos sudah mulai mengarah kepada acuan sebagai Mega Gym, 

serta sistem tatanan dalam organisasinya pun sudah mulai terstruktur maka dapat dikatakan 

sebagai sistem birokrasi pada Periode Remaja. Terdapat pengaturan ataupun 

pengorganisasian fungsi-fungsi resmi yang saling terikat oleh berbagai jenis aturan, seperti 

setiap anggota karyawan yang masuk dan pulang kerja harus menggunakan finger print 

scanner, hal ini menurut General Manager Indra mengatakan bahwa agar terciptanya iklim 

kerja karyawan yang disiplin serta pengecekan daftar hadirpun akan lebih mudah. Adanya 

peraturan dan prosedur operasi yang baku (standard operating procedure) seperti untuk 

divisi bagian Fitness Consultan (Marketing) pada jam 12 sampai dengan jam 3 siang 

melakukan phone call kepada para member, kemudian dilanjut pada jam-jam berikutnya 

seperti menyebarkan brosur, mendatangi dan memberikan gambaran seputar Global Gym 

kepada klien. Organisasi di Global Gym Jatos menjadi bersifat pasti dan bisa dipercaya, 

karena anggotanya akan melaksanakan kegiatan dengan cara yang pasti, mengikuti prosedur 

yang baku.  

Adanya pembagian kerja yang jelas di dalam organisasi Global Gym Jatos. Setiap 

anggota organisasi mempunyai tugas yang jelas dan juga mempunyai wewenang (otoritas) 

yang seimbang dengan tugas yang harus dijalankannya. Pembagian tersebut meliputi; 

General Manager, keuangan, Manager personal trainer, personal traier profesional dengan 

berbekal sertifikat yang berkualifikasi, Manager Marketing, Fitness Consultan (Marketing), 

resepsionis, dan club suport. Dengan begitu, maka akan terciptanya suatu prinsip hirarki, 

dimana tingkatan yang lebih tinggi memiliki otoritas atau wewenang untuk mengatur dan 

mengawasi divisi yang berada dibawahnya. Namun demikian, karena masih tergolong pada 

organisasi periode remaja, Organisasi pada Global Gym Jatos masih belum terlalu birokratis, 

hal ini dapat dilihat bahwa pada pusat kebugaran ini menurut keterangan dari Fitness 

Consultan, sistem pengelolaan di Global Gym Jatos berubah-ubah dan tidak pernah konsisten 

dengan seringnya pergantian struktur pada beberapa bagian divisi yang mengakibatkan 

penetapan harga untuk member sering terjadi perubahan secara tiba-tiba. Sistem penerimaan 

karyawan belum ada penandatanganan kontrak kerja kepada yang bersangkutan, dan menurut 

penjelasan salah satu resepsionis mengatakan bahwa karyawan yang diterima di Global Gym 

Jatos tidak dilakukan training terlebih dahulu melainkan langsung terjun kelapangan untuk 

melayani konsumen dalam hal ini yakni member.   

Disamping itu juga tidak menekankan pentingnya sifat impersonalitas dimana sifatnya 

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Weber, organisasi tersebut 
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cenderung hanya menerima karyawan jika ada hubungan keluarga, koneksi, dan sebagainya. 

Untuk ditempatkan pada posisi yang dianggap krusial dan penting seperti pada bagian 

keuangan adalah adik dari pemiliknya langsung yakni yang merupakan isteri dari yang juga 

pemilik dari Global Gym Jatos. Pada bagian divisi General Manager yang merupakan adik 

ipar dari sang pemilik. Para pejabat dalam organisasi juga seringkali memanfaatkan 

kedudukannya untuk kepentingan pribadi seperti yang pernah terjadi pada beberapa bulan 

yang lalu dimana kepengurusan dibagian Manager yang masih ada ikatan saudara tersebut 

melakukan tindakan korupsi yang berimbas pada turunnya omset Global Gym Jatos. Kondisi 

ini menyebabkan organisasi menjadi tidak efisien. Para member sebelum melakukan 

pembayaran harus melalui prosedur tertulis, terdapat surat pernyataan kontrak dengan 

beberapa persyaratan yang harus dipatuhi dan sebaliknya jika melanggar maka akan ada 

sanksi kepada member yang bersangkutan. 

Gold’s Gym Ciwalk Bandung (Periode Dewasa) 

Pengorganisasian pada pusat kebugaran yang tergolong Mega Gym ini sudah sangat 

birokratis. Organisasi sudah dewasa (matang), berukuran besar karena telah memiliki lebih 

dari tiga juta anggota di seluruh dunia dan menjadi the hotbed untuk perkembangan teknik 

latihan, peralatan dan konsep nutrisi yang menjadi-dasar-bagi-revolusi kebugaran-saat-ini. 

Menggunakan sistem pengawasan, sistem pengendalian, maupun prosedur-prosedur kerja 

yang baku pada semua bagiannya. Prosedur tersbut telah tertuang secara gamblang pada buku 

pedoman S.O.P (Standar Operasional Prosedur) yang didapat setiap para karyawan baru 

masuk menjadi staf resmi di Gold’s Gym Ciwalk Bandung. Segala tata tertib secara legal 

harus dipatuhi seperti setiap jam istirahat tidak bisa seenaknya keluar masuk club begitu saja 

meainkan harus menulis data diri pada form daftar istirahat dengan menyertakan name tage 

diatasnya tujuannya adalah demi keamanan para member yaitu ketika terjadi bencana maka 

karyawan yang masih berada di club masih bisa mengendalikan evakuasi para membernya 

sehingga tidak diperbolehkan untuk keluar jam istirahat lebih dari 1 jam dengan lebih dari 2 

orang, kehadiran melalui finger print scanner menjadi hal yang wajib setengah jam sebelum 

masuk dan tepat setelah waktu ditutupnya jam operasional club pusat kebugaran tersebut, 

dilarang berpacaran di sekitar area club, fasilitas gym gratis untuk semua karyawan namun 

hanya bisa digunakan pada saat off duty bukan on duty yakni saat-saat di jam kerja tetapi bisa 

menggunakannya sebelum waktu tersebut ataupun setelahnya dengan tujuan tidak 

menggangu jalannya prosedur pekerjaan yang berkaitan dengan klien. Penerapan sistem tata 

kelola karyawan yang impersonal yakni bersifat objektif dan mengutamakan terhadap prestasi 

(pendidikan dan latihan) dari para calon karyawannya seperti penerimaan personal trainer 

yang sangat selektif (Bukan hanya formalitas) yaitu pada saat pelamaran harus sudah 

memiliki sertifikasi sebagai profesional dibidangnya, kemudian harus mengikuti tes dan 

pelatihan sebagai pengajar di Gold’s Gym dimana mereka yang tidak memiliki keunggulan 

maka akan gugur untuk ke tahap selanjutnya. Meskipun sudah menjadi karyawan tetap, setiap 

6 bulan sekali diadakan refresh training yaitu kembali dilakukan pelatihan dalam rangka 

mengingatkan kepada seluruh karyawan akan apa saja kewajiban di divisi masing-masing 

yang harus dilakukan serta disinilah akan dilakukan evaluasi kinerja selama 6 bulan tersebut. 

Gold’s Gym Ciwalk Bandung yang tergolong Mega Gym ini sistem pengorganisasian 

didalamnya sudah sangat terstruktur dari mulai Head Office diantaranya Presiden atau 

kepemilikan dari perusahaan franchise ini, kemudian dibawahnya ada (district) kepala 

pemegang setiap wilayah Gold’s Gym yang sudah tersebar di 17 tempat di Indonesia, 

General Manager, Sales Manager, assisten sales manager, kemudian barulah terdapat 

beberapa staf dibawanya seperti Fitness Consultan, resepsionis, nutrisionis, personal trainer, 

serta cleaning service. Terdapat pola sistem pembayaran yang baku kepada member yakni 

harus menggunakan sistem kontrak selama 1 tahun dengan pembayaran secara langsung 
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maupun melalui debit dan kredit. Hal ini pun tidak luput dari penandatanganan secara resmi 

menjadi member dengan harus mematuhi tata tertib didalamnya serta konsekuensi penalti dan 

sanksi yang akan didapatkan ketika terdapat pelanggaran. Namun demikian menurut 

keterangan dari para informan mengatakan bahwa segala sistem yang baku dan terorganisir 

yang ditetapkan oleh pihak perusahaan Gold’s Gym ini dilakukan semata-mata untuk 

mendisiplinkan seluruh pegawainya, serta untuk memudahkan adanya penyelesaian masalah 

yang terkontrol di setiap bagian divisinya dalam rangka membuat iklim organisasi di 

dalamnya menjadi lebih nyaman. Dengan begitu akan tercipta loyalitas yang kuat terhadap 

kinerja pegawai di Gold’s Gym Ciwalk Bandung. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis data dari lapangan diperoleh informasi hasil penelitian menunjukkan 

bahwa organisasi pada pusat kebugaran besar berbeda dari organisasi pada pusat kebugaran 

kecil, hal ini dapat dilihat dari sistem birokrasi yang diterapkan didalamnya. Mengacu pada 

tiga tahapan periode organisasi yang dikemukakan oleh Greiner. Daft memanfaatkan temuan 

ini untuk menggambarkan tahapan pertumbuhan kebanyakan organisasi yang akan melalui 

tiga tahapan utama, seperti pada tiga pusat kebugaran yang diteliti diantaranya: D'arena 

Fitness dimana sistematika organisasi pada pusat kebugaran ini bersifat tidak birokratis 

(Periode Bayi), Global Gym Jatinangor Town Square (JATOS) tata kelola pengelolaannya 

yang sudah mulai birokratis dengan pengembangan perusahaan Mega Gym (Periode 

Remaja), dan Gold’s Gym Ciwalk Bandung dimana sistematika organisasi pada pusat 

kebugaran ini sudah dewasa (matang), berukuran besar, bersifat birokratis, dan menggunakan 

sistem pengawasan, sistem pengendalian, maupun prosedur-prosedur kerja yang baku pada 

semua bagiannya (Periode Dewasa).  

Saran penelitian berdasarkan pengamatan di lapangan bagi tiga pusat kebugararan; 

D’Arena Fitness, Global Gym Jatos, dan Gold’s Gym Ciwalk Bandung, yaitu seharusnya 

bagi organisasi pada pusat kebugaran yang masih pada periode bayi membuka mindset nya 

untuk menerapkan kebijakan birokrasi dalam rangka menciptakan struktural yang jelas agar 

tidak terjadi kesimpangsiuran dalam organisasi. Untuk periode remaja hendakya bisa 

memahami dan mencontoh pada pusat kebugaran yang lebih maju dengan tujuan 

memaksimalkan efektifitasan kinerja pegawai dalam pekerjaan. Pada pusat kebugaraan 

periode dewasa sudah baik dalam pengelolaan sistem organisasinya, namun perlu 

diperhatikan kenyamanan para pegawainya mengingat kompleksnya regulasi sistem birokrasi 

yang ada. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak terhadap kebiasaan dalam 

menyampaikan saran atau kritik di lingkungan institusi. Media sosial menjadi media 

menyampaikan pendapat maupun ekspresi seseorang dalam kehidupannya termasuk masalah 

yang dialami dalam pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi memberikan solusi 

terhadap kemudahan dalam menyampaikan pendapat, namun dalam organisasi ada etika 

birokrasi yang harus diperhatikan. Ketika seorang pegawai mengungkapkan permasalahan 

pekerjaannya di media sosial, maka tanggapan yang didapatkan dari teman media sosialnya 

tidak menjadi solusi karena tidak adanya tanggapan dari institusi. Hal tersebut tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi.  

Teknologi mampu menghasilkan e-complaint yang kini banyak digunakan oleh 

institusi, perusahan ataupun organisasi. E-complaint merupakan sistem yang dapat 

menghimpun keluhan yang disampaikan melalui media elektronik. E-complaint memiliki 

peran menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pegawai atau konsumen maupun 

stakeholder tanpa ada kekhwatiran menjadi ancaman terhadap karier atau posisi orang 

tersebut. Menurut (Suryadi, 2010) “Keluhan publik terhadap kualitas pelayanan yang mereka 

terima, sesungguhnya dapat dipandang sebagai kepedulian publik atas keberadaan birokrasi 

pelayanan publik, dan karenanya merupakan salah satu bentuk social capital yang sangat 

penting fungsinya bagi keberadaan birokrasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan”. 

Oleh karena itu e-complaint menjadi sarana kepedulian publik dalam menyampaikan 

keluhan. (Suryadi, 2010) memberikan contoh “dalam rangka meningkatkan pelayanan 

publiknya, Malaysia telah mengaplikasikan mekanisme pengelolaan keluhan yang dituangkan 

dalam clien's charter dengan sebutan recovery system”. 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi melaunching e-complaint pada tahun 2016. 

Selama kurun waktu dua tahun ini, e-complaint di Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

sudah dapat berjalan dan digunakan oleh sivitas akademika dalam menyampaikan 

keluhannya. Namun dengan kehadiran e-complaint ini masih perlu dikaji, apakah dengan 

keberadaan e-complaint ini menjadikan sivitas akademika berperan aktif menggunkan media 

tersebut untuk menyampaikan keluhannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) gambaran 

penggunaan e-complaint sebagai media keluhan sivitas akademika dan masyarakat, (2) 

penanganan e-complaint dalam pelayanan birokrasi.  

Keluhan sivitas akademika merupakan respon atas permasalahan yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, bagaimana pihak Universitas mampu menerima 

keluhan dan mampu mengatasi permasalahan tersebut menjadi sebuah keterbukaan opini 

publik yang akan meningkatkan kualitas dari Universitas tersebut. Peran pimpinan setiap unit 

kerja dalam menangani permasalahan tersebut menjadi kunci keberhasilan birokrasi. 

Sebagaimana disampaikan oleh (Usman, 2011) bahwa “ organisasi birokrasi yang mampu 

memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah satunya 

jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi”. Sedangkan dalam konteks 

persyaratan budaya organisasi birokrasi, (Usman, 2011) menyampaikan “perlu dipersiapkan 

tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (capabality), memiliki 
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loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau 

coherency)”.    

Penelitian ini pernah dilakukan oleh (Pramusinto, 2013) dengan judul Building 

Complaint Handling Mechanism in Effective Leadership. Dalam penelitian itu, Pramusinto 

melakukan analisis terhadap Walikota Menyapa (WM) yang merupakan program Walikota 

Yogyakarta yang disiarkan melalui radio. Masyarakat antusias dalam menyampaikan 

keluhannya kepada pemerintah mengenai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. 

Meskipun dalam penelitian ini mengarah pada kepemimpinan namun dalam prosesnya 

birokrasi dapat dilalui secara efektif dengan keberadaan penanganan komplen. Unit layanan 

yang dikomplen harus memperbaiki dan memberikan layanan yang terbaik. Penelitian ini 

memunculkan peran kepemimpinan yang efektif namun didalamnya ada proses birokrasi siap 

melayani masyarakat. Dengan demikian penelitian ini memiliki ciri yang sama dalam 

penanganan komplen yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi meskipun 

dengan media yang berbeda dan fokus kepemimpinan yang mengarah pada pelayanan 

birokrasi.  

 

 

PEMBAHASAN 

Gambaran Penggunaan E-Complaint  

Dalam melakukan pelayanan ada tiga unsur pokok pelayanan yang dikemukakan oleh 

(Surjadi, 2009) yakni “unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanannya 

serta sumber daya manusia pemberi layanan”. Berdasarkan tiga unsur pokok pelayanan 

tersebut maka unsur kelembagaan penyelenggaraan pelayanan di Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi ini bisa dikatakan sebagai unit kerja atau bagian, proses pelayanannya menjadi 

temuan dalam penanganan e-complaint, dan sumber daya manusia pemberi layanan adalah 

orang yang berada di setiap unit kerja. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan kinerja layanan. Oleh karena itu, 

e-complaint  menjadi media dalam menyampaikan keluhan kepada pemberi layanan supaya 

mampu meningkatkan kualitas sehingga meningkat kualitas layanan. 

E-Complaint merupakan media dalam menyampaikan keluhan yang dibuat oleh tim 

IT (Informatica Technology) Universitas Muhammadiyah Sukabumi. E-Complaint 

dimonitoring oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Dalam prosesnya ada satu orang yang 

ditunjuk sebagai operator di bagian LPM. E-Complaint disosialisasikan kepada sivitas 

akademika Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tahun 2016, baik sivitas akademika 

maupun masyarakat umum dapat menyampaikan keluhan melalui link akses https://e-

complaint.ummi.ac.id . Dengan adanya sosialisasi tersebut, E-Complaint dikenal oleh sivitas 

akademika sebagai media yang dapat menyampaikan keluhan kepada pihak Universitas. E-

Complaint  memiliki pendekatan partisipatif, dimana sivitas akademika dan masyarakat dapat 

berperan aktif dalam memberikan masukan kepada Universitas. Sebagaiman pendapat 

(Sinambela, 2011), “ Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh 

kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan 

kebijakan (keputusan) secara proposional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh 

oleh kebijakan yang akan ditetapkan dalamnya”. Keluhan akan memberikan masukan 

terhadap kebijakan yang akan diambil sehingga sivitas akademika melalui e-complaint  dapat 

berperan aktif dalam kemajuan layanan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.   

Berdasarkan statistik keluhan berdasarkan lingkup keluhan (Gambar 1), maka 

permasalahan yang disampaikan bervariasi meliputi keamanan dan ketertiban umum, layanan 

Al Islam dan Kemuhammadiyahan, ketersediaan prasarana dan sarana, fasilitas 

kemahasiswaan dan alumni, kejelasan sistem pengelolaan, kinerja dosen dan staf, kualitas 

layanan dosen dan staf, sistem penilaian, dan proses pembimbingan akademik. Ketersediaan 

https://e-complaint.ummi.ac.id/
https://e-complaint.ummi.ac.id/
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prasarana dan sarana memiliki presentasi yang lebih tinggi sebesar 14, 3% dibandingkan 

permasalahan lainnya. Prasarana dan sarana merupakan layanan yang dapat dirasakan secara 

langsung oleh pengguna. Meskipun bagian kepegawaian dan umum sudah memiliki nomor 

hotline, namun adanya privasi dalam menyampaikan keluhan menjadi kenyamanan orang 

dalam menyampaikan keluhannya. Selain sarana prasarana, aspek layanan menjadi sorotan 

dari keluhan ini yaitu Layanan Al Islam dan Kemuhammadiyahan serta  Kualitas Layanan 

Dosen dan Staf dengan persentasi 9,5 %. Begitu juga dengan Kinerja dosen dan Staf yang 

memiliki 9,5% keluhan menjadi evaluasi  terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Proses pembimbingan 

akademik, fasilitas kemahasiswaan dan alumni, dan keamanan dan ketertiban umum sebesar 

7, 1% , ini merupakan respon terhadap bagian kemahasiswaan dan alumni, akademik dan 

bagian umum terhadap pelayanan yang diberikannya. Kejelasan sistem pengelolaan juga 

menjadi sorotan meskipun persentasenya paling kecil, namun menjadi masukan untuk 

meningkatkan pengelolaan universitas. 

 

 

Gambar 1. Data Lingkup Keluhan Tahun 2016-2018 

Sumber : e-complaint.ummi.ac.id 

 

Gambaran peningkatan pengguna setiap tahun (Gambar2), dapat dianalisa bahwa 

penggunaan e-complaint dari tahun 2016-2018 dari setiap tahunnya tidak ada perbedaan yang 

tinggi. Hal tersebut menjadi tugas LPM untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap 

tingkat penggunaan e-complaint oleh sivitas akademika maupun masyarakat umum supaya e-

complaint ini menjadi media yang benar-benar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. 
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Gambar 2. Peningkatan Pengguna Tahun 2016-2018 

Sumber : e-complaint.ummi.ac.id 

 

Kategori pengguna yang dapat dilihat pada gambar 3, menunjukkan bahwa kategori 

yaitu dosen/staf, mahasiswa dan masyarakat umum sudah menggunakan e-complaint. Ketiga 

kategori ini sesuai dengan pengguna yang diharapkan dalam mengakses e-complaint. 

Pengguna berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan dan adanya kepedulian terhadap 

perkembangan Universitas. Dengan  menggunakan e-complaint, pengguna sudah 

menyampaikan keluhan pada tempat yang benar. Meskipun masih banyak sivitas akademika 

yang menyampaikan di media sosial, setidaknya kategori pengguna ini bisa menjadi daya 

tarik bagi sivitas akademika dan masyarakat umum dalam menggunakan e-complaint. 

Kebiasaan orang melakukan sesuatu karena melihat orang lain sudah melakukan itu, maka 

hal tersebut diharapkan menjadikan dorongan dalam menyampaikan keluhan ini sehingga 

membentuk budaya menyampaikan  keluhan pada tempatnya dan dapat ditindaklanjuti sesuai 

dengan prosedurnya serta diselesaikan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kategori Pengguna Tahun 2016-2018 

Sumber : e-complaint.ummi.ac.id 
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Penanganan E-Complaint Dalam Pelayanan Birokrasi 

Proses penanganan e-complaint ini sudah ada SOP (Standar Operational Prosedur). Operator 

melaksanakan SOP ketika keluhan masuk ke e-complaint, mulai dari menerima keluhan yang 

masuk kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak yang komplen dengan mengirimkan e-

mail konfirmasi. Kemudian formulir keluhan sebelum disampaikan pada pihak terkait 

dianalisa oleh pimpinan LPM (Ketua dan Sekeretaris), yang kemudian ditandatangani dan 

disampaikan kepada pihak terkait. LPM menjaga nama orang yang menggunakan e-

complaint sehingga adanya privasi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada 

pengguna e-complaint.  

Menurut (Sukidin, 2011) dalam (Robbins, 1995:10) bahwa “konsep dasar birokrasi 

mesin ialah standardisasi (pembukaan), karena tingkat pengulangan tugas-tugas pekerjaan 

sudah bersifat rutin, peraturan perundang-undangan amat ketat nya, wewenang bersifat 

memusat, pembuatan keputusan mengikuti rantai komando, adanya struktur administrasi 

terurai dan secara tajam membedakan mana aktivitas lini dan mana aktivitas staf”. 

Penanganan e-complait sesuai dengan SOP memberikan ciri dari birokrasi. Standardisasi 

yang sudah ditetapkan dan rantai komando menjelaskan adanya  pembagian tugas antara 

bagian adminsitarsai dengan pembuat kebijakan. 

Unit kerja atau bagian yang ada di Universitas menyatakan menyambut baik dengan 

adanya e-complaint ini karena dengan adanya keluhan yang disampaikan maka 

unit/bagian/pimpinan dapat mengetahui permasalahan dan dapat segera menindaklanjuti. 

Menurut (Limbat, 2017) menjelaskan bahwa “Perilaku manusia dalam organisasi sangat 

menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka untuk mencapai tujuan 

organisasi”.  Dengan adanya perilaku yang baik dari unit kerja dalam penanganan keluhan 

tersebut maka mencapai tujuan universitas tersebut. 

Sebagaimana diungkapkan oleh pimpinan LPM bahwa dengan dibuatnya e-complaint 

ini dapat memberikan masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan universitas sesuai 

dengan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Setelah formulir e-complaint ini 

disampaikan kepada unit kerja yang bersangkutan maka akan ada progres yang ditetapkan 

berapa lama masalah tersebut dapat diselesaikan. Selama proses tersebut LPM melakukan 

monitoring sampai unit tersebut memberikan laporan bahwa permasalahan sudah dapat 

diselesai. Operator akan melakukan konfirmasi kepada pihak yang melakukan komplen 

bahwa penanganan sudah dilakukan oleh unit terkait. Menurut (Sukidin, 2011), “ Istilah 

organisasi menunjukkan adanya aturan yang menghubung-hubungkan unit-unit atau bagian-

bagian , agar mereka bekerja sebagai keseluruhan, dan setiap unit atau bagian mempunyai 

kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara tepat”. Dalam proses penyerahan keluhan 

kepada unit secara organisasi, menghasilkan unit yang mampu melaksanakan tugasnya secara 

tepat. Monitorng oleh LPM memberikan aspek kontrol terhadap penanganan keluhan oleh 

setiap unit sehingga dengan adanya keluhan tersebut menjadikan unit bekerja dengan baik. 

Analisa yang muncul yaitu e-complaint ini menjadi sesuatu cara terakhir bagi sivitas 

akademika dalam mengungkapkan keluhannya. Ketika alur birokrasi sudah ditempuh dan 

tidak ada respon maka orang akan menyampaikan melalui e-complaint. E-complaint dibuat 

bukan sebagai media khusus dalam menyampaikan permasalahan namun sivitas akademika 

beranggapan bahwa e-complaint merupakan jalan terakhir ketika sudah tidak dapat 

diselesaikan secara birokrasi. E-complaint harus terus menerus melakukan sosialisasi kepada 

sivitas akademika dan masyarakat sehingga menjadi media yang familiar bagi sivitas 

akademika dalam menyampaikan keluhannya.  

Secara birokrasi, keluhan yang disampaikan melalui e-complaint mampu untuk 

meringkas alur birokrasi, yang tadinya permasalahan itu harus melalui beberapa tahapan dan 

dalam proses yang lama. Namun dengan proses penanganan e-complaint, LPM mampu untuk 

mengakomodir permasalahan tersebut dengan waktu yang lebih singkat. Prosedur yang 
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dilakukan oleh LPM ketika ada keluhan maka menyampaikan surat tertulis kepada 

pimpinan/unit/bagian tersebut untuk segera ditindaklanjuti. Progres penyelesaian oleh 

pimpinan/unit/bagian dipantau oleh LPM, karena adanya  pantauan maka kinerja semakin 

meningkat. Menurut (Sukidin, 2011), “ Jika titik kontrol ada para pelaksana, pembuatan 

keputusan lebih bersifat desentralistis dan konfigurasi ini melahirkan birokrasi bersifat 

profesional”. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga fungsional yang dibentuk 

oleh Rektor dan diberi tugas untuk membantu Rektor dalam mengembangkan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Univeristas Muhammadiyah Sukabumi. Dengan posisi 

dan fungsi tersebut, maka LPM dapat menyelesaikan keluhan secara birokrasi yang bersifat 

profesional dengan adanya fungsi pengendalian yang dilakukan oleh LPM. Sebagaimana 

disampaikan oleh pimpinan LPM bahwa dengan adanya keluhan tersebut maka adanya 

pengendalian oleh LPM dalam implementasi SPMI. 

Media penyampaian keluhan selain e-complaint, ada nomor hotline yang bisa 

dihubungi dan langsung kepada unit yang bersangkutan, seperti hotline bagian kepegawaian 

dan umum. Sebagaimana disampaikan oleh pengguna e-complaint  bahwa orang akan 

menyampaikan melalui hotline jika permasalahannya tidak rumit bersifat biasa saja namun 

ketika beberapa kali sudah melalui hotline tidak ada realisasinya, maka kecenderungan orang 

akan menggunakan e-complaint untuk mendapatkan kepuasaan layanan. Begitupun secara 

birokrasi, jika berbagai cara atau jalan sudah ditempuh tidak mendapatkan hasil maka e-

complaint sebagai solusi terakhir.  

Pimpinan LPM menyampaikan bahwa e-complaint bukan media yang ekslusive 

namun berbagai keluhan tentang apapun dapat disampaikan melalui e-complaint. Banyaknya 

komplen yang masuk bukan berarti banyak masalah namun banyak masukan bagi Universitas 

dalam meningkatkan kualitasnya. Dengan e-complaint, setiap unit akan meningkatkan 

kualitas layanan dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan sehingga mampu dengan segera 

menyelesaikan masalah yang ada. 

Pimpinan LPM melakukan pengembangan e-complaint sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Tampilan web https://e-complaint.ummi.ac.id, kategori pengguna dan fasilitas 

lainnya memberikan kemudahan akses bagi pengguna dan kemudahan dalam penanganan 

komplen. Informan dari unit kerja, pengguna e-complaint dan operator menyampaikan 

perlunya report terhadap penyelesaian komplen tersebut sehingga komplen yang diajukan 

sudah dapat terlihat di sistem sebagai komplen yang sudah selesai. Jejak rekam terhadap 

permasalahan yang ada bisa menjadi dokumen bagi permasalahan yang mungkin adanya 

sama dikemudian hari. Perkembangan sistem e-complaint ini perlu direncanakan kedepan 

sehingga memiliki nilai historis. Sistem e-complaint pada bulan ini sedang dilakukan upgrade 

sistem. Semua pihak berharap e-complaint berdayaguna sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhannya. Kesadaran akan pentingnya e-complaint sebagai media keluhan menjadi 

sebuah budaya yang ingin dibangun oleh LPM dalam tataran organisasi. Organisasi yang 

mampu menerima kekurangan dan mampu melakukan perbaikan dengan kesadaran penuh 

bahwa layanan menjadi penting dalam kepuasan pengguna. 

E-complaint adalah jejaring online yang memungkinkan seluruh sivitas akademika 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi maupun pihak umum untuk menyampaikan keluhan 

yang meliputi layanan akademik, kemahasiswaan, penelitian & pengabdian, serta Al Islam 

Kemuhammadiyahan dan lain sebagainya. Peran e-complaint  bukan saja sebagai media 

penyampaian keluhan namun  ketika dicermati, e-complaint memiliki fungsi kordinasi dan 

pengendalian. Keluhan menjadi indikator respon terhadap permasalahan yang dihadapi 

dengan mengacu pada SOP dalam penanganan e-complaint secara administrasi. Proses 

pengambilan keputusan oleh LPM menjadi fungsi kordinasi yang harus dipahami bersama 

oleh setiap unit sehingga keluhan ini bukan menjadikan dampak yang negatif namun menjadi 

dampak yang positif bagi kemajuan setiap unit. Waktu penyampaian keluhan kepada setiap 

https://e-complaint.ummi.ac.id/
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unit dan  waktu tindaklanjut permasalahan oleh unit terkait dikendalikan oleh LPM 

menjadikan tugas yang harus segera dilaksanakan oleh unit kerja dengan pemanfaatan waktu 

yang efektif dan efisien.  

E-complaint  dapat dikembangkan dengan fitur-fitur yang dapat mengorganisasikan 

peran pengguna (dosen,staf, mahasiswa dan masyarakat umum), peran LPM dan peran unit 

kerja secara sistem yang dimiliki oleh sistem e-complaint sehingga sistem tersebut dapat 

memanage birokrasi yang lebih sederhana. (Surjadi, 2009), menyampaikan ada empat esensi 

pelayanan prima yaitu : CETAK (Cepat, Tepat, Akurat, Berkualitas). Hal tersebut dapat 

dideskripsikan dalam layanan penanganan komplen sebagai berikut : (a.) Pelayanan harus 

cepat, Dalam hal ini orang yang menyampaikan komplen tidak membutuhkan waktu tunggu 

yang lama (b) Pelayanan harus Tepat, Ketepatan dalam berbagai aspek misalnya sasaran. (c) 

Pelayanan harus akurat. Penanganan keluhan harus ada kepastian, kekuatan hukum dan 

keabsahan. (d) Pelayanan harus berkualitas, pelayanan tidak seadanya, adanya konfirmasi 

kepada pengguna sampai permasalahan tersebut terselesaikan, memuaskan, berpihak dan 

untuk kepentingan bersama dalam kemajuan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

 

PENUTUP 

Penelitian ini menggambarkan e-complaint sebagai media keluhan sivitas akademika dan 

masyarakat dan menjelaskan  yaitu : 

1. Penanganan e-complaint dalam pelayanan birokrasi di Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. Penjelasan yang dipaparan dalam artikel ini bahwa e-complaint menjadi 

penting keberadaannya sebagai media dalam menyampaikan keluhan. Budaya menerima 

dan menyampaikan keluhan dengan baik akan memunculkan lingkungan  layanan 

birokrasi yang kondusif. Analisa terhadap e-complaint memberikan dampak yang positif 

meskipun LPM harus terus melakukan sosialisasi dan melakukan branding terhadap e-

complaint ini sehingga tidak ada kesan ekslusif terhadap komplen yang disampaikan. 

2. Pengembangan sistem e-complaint perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna dan LPM perlu melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut. 

3.  Penelitian selanjutnya bisa melakukan analisa terhadap prosedural e-complaint yang ada 

dalam sistem tersebut sampai pada tahapan penanganan komplen dalam tahap final 

dengan melibatkan unit kerja. Unit kerja diberikan akses khusus sehingga lebih cepat 

menanggapi komplen yang masuk tanpa harus menunggu formulir komplen tercetak 

sampai pada bagian atau unit kerja tersebut. 

Penanganan e-complaint  sudah sesuai dengan prosedur, sehingga alur birokrasi Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi berjalan dengan baik. Semua pihak baik dari unit kerja, LPM, 

sivitas akademika mendapatkan manfaat yang positif dari e-complaint ini. Budaya menerima 

saran dan memberikan kritik terakomodir dalam sistem e-complaint. Pengembangan sistem e-

complaint yang terus diupayakan oleh LPM merupakan bentuk komitmen LPM dalam 

monitoring penyelenggaraan layanan Universitas Muhammadiyah Sukabumi supaya mampu 

bersinergi dan berkualitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Creswell, J. W. (2013). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Limbat, F. (2017). Perilaku Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik 

Di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Jurusan Ilmu 

Pemerintahan, 2(2). 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

51 

 

Pramusinto, A. (2013). Building complaint handling mechanisms for effective leadership. 

International Journal of Administrative Science & Organization, 20(3), 144–152. 

Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Sukidin. (2011). Administrasi Publik. Yogyakarta: LaksBang. 

Surjadi. (2009). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama. 

Suryadi. (2010). Penanganan Keluhan Publik pada Birokrasi Dinas Perijinan. Masyarakat, 

Kebudayaan Dan Politik, 23(4), 293–303. Retrieved from 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/05_suryadi__Handling Complaints Pada Birokrasi 

Pelayanan Publik edited keban tyas mita revisi.pdf 

Usman, J. (2011). Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik, 

I(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

52 

 

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ORGANISASI GROW MINISTRY DI 

GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN BANDUNG BARAT 

TERHADAP PERUBAHAN SIKAP ANGGOTANYA  
 

Angelina.B.Tobing1*, Sandi Jaya Saputra2 

1Universitas Komputer Indonesia 
2Universitas Padjadjaran 

 

*Korespondensi: sandi.jaya.saputra@unpad.ac.id 

 

 

PENDAHULUAN 

Komunikasi merupakan proses dimana menyamakan persepsi, pemikiran, ide dan rasa 

anatara komunikator dengan komunikan. sedangkan menurut Cangra (2005:16)  dalam buku 

pengantar ilmu komunikasi yaitu, komunikasi merupakan proses penyataan yang dinyatakan 

adalah berupa pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

bahasa sebagai penyalurnya.  

Begitu pula dalam sebuah organisasi dibutuhkan komunikasi agar informasi yang 

disampaikan antar anggota sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Dewasa ini, 

komunikasi dalam organisasi dikenal dengan komunikasi organisasi. Adapun pengertian 

Komunikasi Organisasi menurut Deddy Mulyana dalam buku Komunikasi Organisasi yaitu 

sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit yang merupakan bagian dari 

suatau organisasi (Mulyana, 2004:31) 

Pada dasarnya komunikasi organisasi berfungsi untuk mengatur organisasi dimana 

didalamnya ada kewenangan yang selalu membawa hasil yang diharapkan. Dengan 

kenyataan ini pemimpin atau ketua dari organisasi pada akhirnya mempersuasif anggotanya 

sehingga menimbulkan perubahan sikap pada anggotanya melalui gagasan atau ide yang 

dapat membujuk anggotanya untuk memiliki sikap serta perilaku sesuai seperti apa yang 

diharapkan danmemberikan arahan mengenai sikap atau prilaku yang diikuti dalam organisasi 

tersebut. 

Terdapat cara untuk mengubah sikap seseorang sebelum sikap tersebut membentuk 

perilaku, seperti yang dikatakan oleh Jalanuddin Rakhmat (2015:48) dalam buku yang 

berjudul Psikologi Komunikasi bahwa cara kerja untuk menimbulkan perubahan dalam diri 

seseorang bisa dilakukan dengan: “(1) menyampaikan informasi, (2) mengajar atau 

memberikan instruksi, (3) membujuk/mendesak, dan (4) dialog.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Grow Ministry pada 11 maret 2018, 

bahwa Grow Ministry di gereja Huria Kristen Batak Protestan Bandung Barat beranggotakan 

108 orang aktif dan anggota non-aktif berjumlah 25 (mereka yang cuti atau tugas diluar kota). 

Sebelum berdirinya grow pada tahun 2002 itu ada yang dinamakan KTB (Kelompok Tumbuh 

Bersama) namun sayangnya kurang berkembang. Dari sisi perekrutan pelayan (orang yang 

aktif di gereja) pun masih belum baik karena perekrutan dilakukan setiap minggunya yang 

dilihat kurang membangun dan tidak membuat pelayan (orang yang aktif di gereja)  semakin 

bertumbuh rohani dan displin. 

Barulah pada tahun 2008 didirikan Grow Ministry yang mempunyai arti Generation 

of the winner  yaitu generasi pemenang yang bertumbuh atau grow. Grow  ini merupakan 

wadah bagi seorang pelayan (orang yang aktif di gereja)  yang ingin melayani di gereja Huria 

Kristen Batak Protestan Bandung Barat sebagai worship leader, singer, tambourine, 

multimedia, pemusik dan lighting. Sebelum para pelayan (orang yang aktif di gereja)  

melayani, mereka haruslah dulu masuk Grow Ministry karena haruslah memahami seputar 

agama lebih mendalam. 
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Menurut Andre Hardjana (2000:24) dalam buku Audit Komunikasi: Teori dan 

Praktek. untuk mengukur efektivitas komunikasi organisasi, kriteria yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Sumber Pesan (source) 

Merupakan orang (komunikator) yang memberikan pesan kepada komunikan. 

2. Isi Pesan (content) 

Merupakan Pesan yang diterima atau tersalur 

3. Media Komunikasi 

Merupakan saluran yang digunakan oleh komunikator atau sumber dalam 

menyampaikan pesan kepada komunikan atau pemakai 

 

Poin-poin diatas harus dipahami dan diaplikasikan pada Grow Ministry, agar pesan 

yang disampaikan tersampaikan dengan baik dan pada akhirnya dapat membentuk atau 

mengubah sikap anggotanya.  Sikap yang dimiliki seseorang sangatlah kompleks, terdapat 

berbagai komponen yang membentuknya seperti yang dikatakan oleh Azwar dalam buku 

yang berjudul Psikologi Komunikasi. Sikap merupakan konstelasi komponen – komponen 

kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi satu sama lain dalam memahami, 

merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek.” (Rakhmat, 2015:39).  

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

dengan metode survei. Survei merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang ditujukan 

pada sejumlah besar individu atau kelompok. Dalam survei, fokus perhatian hanya ditujukan 

pada beberapa variabel saja. Dengan metode survei, peneliti hendak menggambarkan 

karakteristik tertentu dari suatu populasi, apakah berkenaan dengan sikap, tingkah laku, atau 

aspek sosial lainnya; variabel yang ditelah disejalankan dengan karakteristik yang menjadi 

fokus perhatian survei tersebut. 

 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisa dam pembahasan peneliti yang telah 

dilakukan mengenai “Efektivitas Komunikasi Organisasi Grow Ministry Di Gereja Huria 

Kristen Batak Protestan Bandung Barat Terhadap Perubahan Sikap Anggotanya”. Data yang 

dianalisis merupakan data dari hasil penyebaran angket yang telah Peneliti lakukan, angket 

diberikan kepada responden yang merupakan anggota Organisasi Grow Ministry.  
 

Analisis Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  
Pembahasan Penelitian membahas bagaimana hasil Penelitian yang sudah diuji kemudian 

dianalisis kembali dan dilihat bagaimana pengaruh yang diberikan Variabel Efektivitas 

Komunikasi terhadap Perubahan Sikap yang dikorelasikan dengan teori, pemikiran, kerangka 

dan studi pustaka yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya. Hasil uji penelitian dirangkum 

dalam bentuk tabel ringkasan analisis data besar pengaruh agar memudahkan pembaca dalam 

melihat garis besar pengaruh antara variabel X dan variabel Y pada halaman selanjutnya 

sebagai berikut:  
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Tabel 1.  

Ringkasan Analisis Data Pengaruh Efektivitas  Komunikasi (X) terhadap Perubahan Sikap (Y) 

 

No Variabel X 
Variabel 

Y 

Koefisien 

Korelasi 

Besar 

Pengaru

h 

Signif

ikasi 

Hipotesis 

ditolak/ 

diterima 

1 Sumber Pesan 

Perubahan 

Sikap 

0.774 (kuat) 59.9% 
8.805 > 

1.674 

H0 ditolak dan H1 

diterima 

2 Isi Pesan 
 

0.640 (kuat) 
40.9% 

6.003 > 

1674 

H0 ditolak dan H1 

diterima 

3 
Media 

Komunikasi 

 

0.559 (kuat) 
31.2% 

4.862 > 

1.674 

H0 ditolak dan H1 

diterima 

Sumber: Data Peneliti, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi dan besarnya 

pengaruh antara Indikator Variabel X terhadap Variabel Y memiliki pengaruh yang Kuat dan 

Signifikan. Kemudian dianalisa pengaruh setiap indikator variabel X terhadap Variabel Y 

sebagai berikut : 

 

Analisa Pengaruh Sumber Pesan (X1) terhadap Perubahan Sikap (Y) 

Korelasi antara Sumber Pesan dengan Perubahan Sikap memiliki nilai sebesar 0.774 (Kuat), 

nilai pengaruh sebesar 59.9% dan Hasi uji hipotesis dengan uji t diperoleh thitung > ttabel 

yaitu 8.805 lebih besar dari 1.674 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Melihat dari hasil penelitian di atas bahwa ada pengaruh  antara Sumber Pesan 

terhadap Perubahan Sikap Anggota Grow dengan besaran pengaruhnya sebesar 59.9% dan 

pengaruh dari faktor lain 40.1%. Ini membuktikan bahwa faktor Sumber Pesan memiliki 

pengaruh dan  memiliki dampak yang kuat pada Perubahan Sikap Anggota Grow.  

Hal ini disebabkan Sumber Pesan yaitu abang/kaka Grow menyiapkan materi  yang 

mudah dimengerti seperti hal-hal yang memang terjadi dilingkungan sekitar sehingga anggota 

grow dapat memahami materi dan merasa bahwa abang/kaka grow menguasai materi yang 

diberikan dan mereka memiliki kepercayaan terhadap materi tersebut.  

Dengan demikian dari beberapa analisis di atas dijelaskan bahwa Sumber Pesan yaitu 

abang/kaka grow telah memberikan matei yang terpercaya sehingga mempengaruhi dan 

mengubah sikap anggotanya 

 

Analisa Pengaruh Isi Pesan (X2) terhadap Perubahan Sikap (Y) 

Korelasi antara Isi Pesan dengan Perubahan Sikap memiliki nilai sebesar 0.640 (Kuat), nilai 

pengaruh sebesar 40.9% dan Hasi uji hipotesis dengan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 

6.003 lebih besar dari 1.674 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Melihat dari hasil penelitian di atas bahwa ada pengaruh  antara Isi Pesan terhadap 

Perubahan Sikap Anggota Grow dengan besaran pengaruhnya sebesar 40.9% dan pengaruh 

dari faktor lain 59.1%. Ini membuktikan bahwa faktor Isi Pesan memiliki pengaruh tapi tidak 

memiliki dampak yang cukup kuat pada Perubahan Sikap Anggota Grow. 

Hal ini disebabkan ketika Isi Pesan yang disampaikan abang/kaka Grow saat 

disampaikan kepada anggota maka kemapuan anggota dalam memhami pesan yang 

disampaikan berbeda-beda sesuai dengan apa yang dipahami anggota karena setiap anggota 

pasti memiliki pemahaman yang beragam. Dengan demikian dari beberapa analisis di atas 

dijelaskan bahwa Isi Pesan yang disampaikan abang/kaka grow melalui matei memunculkan 

sudut pandang yang berbeda antar anggota sehingga mempengaruhi dan mengubah sikap 

anggotanya. 
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Analisa Pengaruh Media Komunikasi (X3) terhadap Perubahan Sikap (Y) 

Korelasi antara Media Komunikasi dengan Perubahan Sikap memiliki nilai sebesar 0.559 

(Kuat), nilai pengaruh sebesar 31.2% dan Hasi uji hipotesis dengan uji t diperoleh thitung > 

ttabel yaitu 4.862 lebih besar dari 1.674 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Melihat dari hasil penelitian di atas bahwa ada pengaruh  antara Media Komunikasi 

terhadap Perubahan Sikap Anggota Grow dengan besaran pengaruhnya sebesar 31.2% dan 

pengaruh dari faktor lain 68.8%. Ini membuktikan bahwa faktor Media Komunikasi memiliki 

pengaruh dan  memiliki dampak yang cukup kuat pada Perubahan Sikap Anggota Grow. 

Kemampuan abang/kaka grow dalam menggunakan media komunikasi seperti video 

dalam menyampaikan materi dan menggunakan media sosial sangat berperan penting untuk 

keefektivan pesan yang ingin disampaikan. Dengan demikaian bahwa Media komunikasi juga 

sangat berperan dalam perubahan sikap karena melalui media juga memberikan persuasif 

dengan menggunakan iustrasi, video dan music. Sesuai dengan asumsi yangdijabarkan dalam 

Teori Konsistensi Kognitif Afektif yang mengatakan bahwa kognisi yang diberikan berupa 

pengetahuan dan keyakinan akan selalu konsisten dengan pilihan afektifnya. 
 

Analisa Pengaruh Variabel Efektivitas Komunikasi (X) terhadap indikator Variabel 

Perubahan Sikap (Y) 
Tabel 2. 

Ringkasan Analisis Data Pengaruh Efektivitas  Komunikasi (X) terhadap Perubahan Sikap (Y) 

 

No Variabel X Variabel Y 

 

Koefisien 

Korelasi 

Besar 

Pengaruh 
Signifikasi 

Hipotesis 

ditolak/ 

diterima 

1 

Efektivitas 

Komunikasi 

 

Komponen 

Kognitif 

0.555 (kuat) 30.8% 
4.808 > 

1.674 

H0 ditolak dan 

H1 diterima 

2 

 

Komponen 

Afektif 

0.715 

(kuat) 
51.5% 

7.372 > 

1674 

H0 ditolak dan 

H1 diterima 

3 

 

Komponen 

Konatif 

0.666 

(kuat) 
44.3% 

6.642 > 

1.674 

H0 ditolak 

dan H1 

diterima 

4 

 

Perubahan 

Sikap 

0.729 

(kuat) 
53.1% 

7.686 > 

1.674 

H0 ditolak 

dan H1 

diterima 

Sumber: Data Peneliti, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi dan besarnya 

pengaruh antara Indikator Variabel X terhadap Variabel Y memiliki pengaruh yang Kuat dan 

Signifikan. Kemudian dianalisa pengaruh setiap indikator variabel X terhadap Variabel Y 

sebagai berikut : 

 

Analisa Pengaruh Efektivitas Komunikasi (X) terhadap Komponen Kognitif (Y1) 

Korelasi antara Efektivitas Komunikasi dengan Komponen Kognitif memiliki nilai sebesar 

0.555 (Kuat), nilai pengaruh sebesar 30.8% dan Hasi uji hipotesis dengan uji t diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 4.808 lebih besar dari 1.674 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Melihat dari hasil penelitian di atas bahwa ada pengaruh  antara Efektivitas 

Komunikasi terhadap Komponen Kognitif Anggota Grow dengan besaran pengaruhnya 

sebesar 30.8% dan pengaruh dari faktor lain 69.2%. Ini membuktikan bahwa efektivitas 

memiliki pengaruh dan  memiliki dampak yang cukup kuat pada Komponen Kognitif 

Anggota Grow. 
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Faktor Komponen Kognitif merupakan langkah awal dari konsep perubahan sikap 

yang mengambarkan bahwa materi yang diberikan abang/kaka grow berupa pengetahuan 

baru dan pengalaman baru yang dipercayai anggota. Sekali kepercayaan itu telah dibentuk 

maka itu akan menjadi dasar anggota dalam meyakini materi. 

 

Analisa Pengaruh Efektivitas Komunikasi (X) terhadap Komponen Afektif (Y2) 

Korelasi antara Efektivitas Komunikasi dengan Komponen Afektif memiliki nilai sebesar 

0.715 (Kuat), nilai pengaruh sebesar 51.5% dan Hasi uji hipotesis dengan uji t diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 7.372 lebih besar dari 1.674 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Melihat dari hasil penelitian di atas bahwa ada pengaruh antara Efektivitas 

Komunikasi terhadap Komponen Afektif Anggota Grow dengan besaran pengaruhnya 

sebesar 51.5% dan pengaruh dari faktor lain 48.5%. Membuktikan bahwa efektivitas 

memiliki pengaruh dan  memiliki dampak yang kuat pada Komponen Afektif Anggota Grow.  

Dari analisa diatas dapat diartikan perasaan nyaman, puas dan senang yang ada pada 

anggota grow dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi. Bagaimana abang/kaka grow 

menyampaikan materi sangat mempengaruhi perubahan sikap anggotanya. 

 

Analisa Pengaruh Efektivitas Komunikasi (X) terhadap Komponen Konatif (Y3) 

Untuk memudahkan pembaca maka Peneliti menjabarkan kembali hasil pengujian statistik 

antara indikator Efektivitas Komunikasi (X) terhadap variabel Komponen Konatif (Y3). 

Korelasi antara Efektivitas Komunikasi dengan Komponen Konatif memiliki nilai sebesar 

0.666 (Kuat), nilai pengaruh sebesar 44.3% dan Hasi uji hipotesis dengan uji t diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 6.642 lebih besar dari 1.674 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Melihat dari hasil penelitian di atas bahwa ada pengaruh  antara Efektivitas 

Komunikasi terhadap Komponen Konatif Anggota Grow dengan besaran pengaruhnya 

sebesar 44.3% dan pengaruh dari faktor lain 55.7%. Ini membuktikan bahwa efektivitas 

memiliki pengaruh dan  memiliki dampak yang cukup kuat pada Komponen Konatif Anggota 

Grow. 

Hal ini disebabkan ketika materi telah disampaikan oleh abang/kaka grow terhadap 

anggota grow akan menimbulkan Komponen Kontatif ini timbul dari hasil belajar yang 

merupakan kelanjutan dari hasil komponen kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil 

komponen afektif (yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan emosi 

yang timbul). Barulah setelah itu tindakan atau cara mengaplikasian  terhadap materi. 

Tindakan yang ditimbulkan bisa positif apabila pengetahuan yang disampikan positif pasti 

akan membentuk prilaku yang positif yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau 

sebaliknya sesuai dengan stimulus yang diberikan abang/kaka grow. 

 

Analisa Pengaruh Efektivitas Komunikasi (X) terhadap Perubahan Sikap (Y) 

Korelasi antara Efektivitas Komunikasi dengan Perubahan Siakp memiliki nilai sebesar 0. 

729 (Kuat), nilai pengaruh sebesar 53.1% dan Hasi uji hipotesis dengan uji t diperoleh thitung 

> ttabel yaitu 7.686 lebih besar dari 1.674 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Melihat dari hasil penelitian di atas bahwa ada pengaruh  antara Efektivitas 

Komunikasi terhadap Perubahan Sikap Anggota Grow dengan besaran pengaruhnya sebesar 

53.1% dan pengaruh dari faktor lain 46.9%. Ini membuktikan bahwa efektivitas komunikasi 

memiliki pengaruh terhadap perubahan sikap anggotanya.  

Hal inilah yang terjadi pada anggota grow dimana abang/kaka grow sebagai sumber 

pesan menyampaikan isi pesan yang berupa pengetahuan kepada anggota yang kemudian 

diyakini sehingga membentuk emosi yang kemudian setelah itu tindakan atau cara 

mengaplikasian terhadap materi. Tindakan yang ditimbulkan bisa positif apabila pengetahuan 

yang disampikan positif pasti akan membentuk prilaku yang positif yang diaplikasikan dalam 
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kehidupan sehari-hari atau sebaliknya sesuai dengan stimulus yang diberikan abang/kaka 

grow.  

Hal ini menunjukkan bahwa semakin kondusif efektivitas komunikasi yang terdapat 

di Grow Ministry ini maka semakin mengarah kepada perubahan sikap anggotanya kearah 

positif seperti menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam melaksanakan tugas, pekerjaan dan 

pelayanannya serta dalam hidup bermasyarakat. 

 

 

PENUTUP 

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang “Efektivitas Komunikasi 

Organisasi Grow Ministry Di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Bandung Barat 

Terhadap Perubahan Sikap Anggotanya”, peneliti menarik kesimpulan dan memberikan 

saran berdasarkan uraian yang telah penulis analisis dalam bab-bab sebelumnya.  

Pertama, dapat disimpulkan bahwa Sumber Pesan yaitu abang/kaka Grow 

mempengaruhi perubahan sikap pada anggotanya melalui materi yang disampaikan disetiap 

pertemuan. Kedua Perubahan Sikap Anggota menghasilkan korelasi yang kuat, positif dan 

signifikan. Dapat disimpulkan bahwa Isi Pesan dari materi abang/kaka Grow mempengaruhi 

perubahan sikap pada anggotanya karena dikemas dengan materi yang jelas dan ringan 

sehingga mudah dimengeri. 

Ketiga, Dapat disimpulkan bahwa Media Komunikasi dimanfaatkan  dengan baik oleh 

abang/kaka Grow serta anggota grow untuk berkomunikasi dan membagikan materi melalui 

video. Keempat, bahwa Komponen Kognitif yang diberikan abang/kaka Grow yaitu  berupa 

pengetahuan, keyakinan dan cara pandang membuat anggota merasa bahwa mereka 

mendapatkan pengetahuan baru yakni materi yang diberikan memiliki persepsi yang positif 

dan dapat diterima dengan baik.  

Kelima, Komponen Afektif yang diberikan abang/kaka Grow membuat anggota grow 

merasa nyaman, puas dan senang berada di Grow Ministry. Keenam, pengaruh komponen 

Konatif yang diberikan abang/kaka Grow melalui materi dan interaksi membuat anggota 

grow memberikan respon yang baik sehingga mampu mempengaruhi perubahan sikap. 

Ketujuh, Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Komunikasi yang ada di Grow Ministry 

memberikan respon yang positif terhadap Organisasi sehingga mampu mempengaruhi 

perubahn sikap anggota grow. 
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PENDAHULUAN 

Perpustakaan merupakan lembaga penyedia informasi yang sangat penting bagi setiap orang. 

Perpustakaan merupakan tempat yang strategis dalam mengembangkan informasi – informasi 

menjadi lebih berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini perpustakaan 

mampu memberikan demonstrasi pengetahuan. Perpustakaan merupakan kunci dalam 

penyediaan akses ilmu pengetahuan dan informasi – informasi serta ide ide kepada 

masyarakat dengan setara tanpa memandang kultural apapun. Sehingga ada pepatah yang 

mengatakan bahwa buku merupakan jendela dunia, karena dengan seseorang membaca buku 

maka wawasan orang tersebut akan bertambah seiring dengan informasi yang di dapatkan 

bahkan dari wawasan tersebut dapat menciptakan ide ide yang cemerlag lainnya. 

  Perpustakaan dapat kita jumpai dimana pun mulai dari perpustakaan yang didirikan 

oleh inisiatif masyarakat sendiri dengan keihklasan hati masyarakat ataupun dari pemerintah. 

Tak heran sekarang dapat dengan mudah dijumpai banyak perpustakaan dimana -  mana 

mulai dari sekolah, instansi, bahkan di tempat umum pun sudah banyak dijumpai 

perpustakaan mini. Hal ini karena didukung dari program pemerintah yang mengharuskan 

warga negaranya memiliki budaya membaca sedari dini. Dalam hal ini pula di dasari karena 

tingkat kesadaran masyarakat akan membaca itu sendiri masih sangat rendah. Sehingga 

pemerintah membuat program budaya literasi di sekolah maupun setiap instansi. Dalam hal 

ini pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk senantiasa membaca dengan menyediakan 

perpustakaan yang di akses oleh masyarakat luas dan ditujukan untuk umum, dan 

perpustakaan di setiap sekolah yang ditujukan untuk setiap siswa sekolah lalu perpustakaan di 

setiap instansi pemerintah yang ditujukan untuk pegawai instansi pemerintahan. 

Keberadaan sebuah perpustakaan di sebuah instansi nyatanya sangat diperlukan  

keberadaannya. Banyak faktor yang menjadikan perpustakaan dibutuhkan dalam sebuah 

instansi salah satunya adalah karena adanya program dari pemerintah tersebut dengan tujuan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan membaca terlebih lagi pegawai instansi 

pemerintah yang berkecimpung dengan bidangnya. Perpustakaan instansi termasuk kedalam 

perpustakaan khusus yaitu perpustakaan yang terdapat di dalam suatu instansi pemerintahan 

ataupun instansi swasta, dan sekaligus sebagai pengelola dan penanggung jawab atas 

perpustakaan tersebut.tugas pokok dari perpustakaan instansi adalah melayani pemustaka dari 

instansi yang bersangkutan sehingga korelasinya juga relative terbatas yang berkaitan dengan 

visi dan misictugas lembaga ynag bersangkutan (Sufarno:2006 ).  

Perkembangan dari perpustakaan khusus ini berkembang cukup pesat di setiap 

instansinya baik instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Akan tetapi hal ini tidaklah di 

dukung dengan adanya kualitas yang diberikan, sehingga yang diberikan adalah kuantitas 

yang tinggi tetapi kualitas tidak terlalu diperhatikan, harusnya hal ini merukan hal yang 

selaras perkembangan dari kuantitas harus di inringi pula peningkatan kualitas yang tinggi 

pula. Hal ini ditimbulkan karena adanya pengembangan kelembagaan, status, dan organisasi. 

Masalah organisasi ini biasanya timbul karena adanya masalah pada birokrasi yang panjang, 
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sehingga dalam hal ini karena terfokus kepada kepemimpinan yang rumit maka birokrasi 

kebawahnya pula tidak dapat menciptakan inovasi dan kretivitas dalam terobosan yang baru. 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan merupakan unsur pendukung di 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri Kesehatan. Badan Litbang kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan 

penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan. 

Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) 

merupakan perpustakaan khusus yang berada di Sekretariat Badan Litbangkes, Kementerian 

Kesehatan RI yang diselenggarakan untuk menunjang kegiatan lembaga induknya, yakni 

kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan. Sesuai amanah Undang-undang 

Perpustakaan No. 43 tahun 2017 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Badan Litbangkes 

memberikan layanan kepada peneliti dan pegawai Badan Litbangkes dan secara terbatas 

memberikan layanan kepada pemustaka di luar Badan Litbangkes. Tujuan dari perpustakaan 

khusus lazimnya yaitu membantu tugas badan induk tempat perpustakaan bernaung dalam 

kasus ini seperti Perpustakaan Badan Litbang Kesehatan yang bernaung dibawah 

Kementerian Kesehatan. 

 Birokrasi merupakan salah satu indator keberhasilan dari tercapainya suatu 

pelayanan, terlebih lagi dalam kasus di atas birokrasi dalam perpustakan perukan suatu hal 

yang bisa dikatan sangat penting. Hal ini pula dapat ,emjadi suatu penilaian terhadap kinerja 

instansi secara kasat mata. Masyarakat ataupun pemustaka dapat menilai bagaimana kinerja 

dari lembaga tersebut berdasarkan sistem birokrasinya. Berdasarkan pelayanan yang 

diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Para anggota birokrasi dengan jabatan 

structural dari yang terendah hingga yang tertinggi bahkan hingga penjaga loket semua 

memiliki tanggung jawab masing masing yang besar terhadap public yang dilayaninya, dan 

tentunya para anggota birokrasi harus mengedepankan sikap dan perilaku mereka dalam 

memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini juga menjadikan anggota birokrasi menjadi 

transparan kepada public yang diberikan pelayanan sehingga public dapat menilai sejauh 

mana kinerja birokrat sejauh ini. Public juga sangat berperan dalam penentuan keberhasilan 

mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan, karena selama ini mindset dari 

pmasyarakat sebagai konsumen pelayanan sudah buruk apabila membicakan mengenai 

perilaku birokrasi ini. Hal ini dikarenakan adanya trauma terhadap masyarakat yang diberikan 

oleh birokrat seperti prosedur yang dipersulit , sikap pelayanan yang buruk. Inkosisten waktu, 

hingga pungutan liar yang terjadi di lapangan.  sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, mudah, pasti, 

murah, dan akuntabel.  

 Oleh karena itu pemerintah perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah- masalah 

mengenai birokrasi yang dilakukan,  terutama dalam mengembalikan kepercayaan 

masyarakat terhadap perilaku birokrasi, yaitu dengan menerapkan good governance, yang 

berdasarkan United Nations Development Programme (UNDP) yang sering diartikan sebagai 

indikator terelalisasinya reformasi birorasi yang mengedepankan 9 prinsip yaitu : Partisipasi 

Masyarakat (participation), Tegaknya Supremasi hukum (rule of law), Transparansi 

(transparency), Kepedulian terhadap stakeholder (responsiveness), berorientasi kepada 

consensus (Consesuss orientation), Kesetaraan (equity), efektivitas dan efisiensi (Effetiveness 

and effecienc), akuntabilitas (accountability), serta Visi Strategis (Strategic Vision). Maka 

salah satu solusi yang paling mendasar adalah dengan melakukan reformasi kembali dan 

meningkatkan kualitas perilaku birokrasi dalam memberikan pelayan kepada public di semua 

lembaga maupun instansi pemerintah merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan. 

 Dalam hal ini intansi manapun baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta 

haruslah menginduk pada peraturan pemerintah, hal ini juga menyangkut ke dalam sistem 
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birokrasi di dalam perpustakaan khusus yang memiliki sistem birokrasi yang berbeda dan 

dalam pelaksanaannya dalam berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan yang baik. Hal 

ini berawal dari filosofi yang berawal dari sebuah birokrasi yang baik maka akan 

menciptakan hasil yang baik pada hal lainnya termasuk kepada bidang pelayanan 

perpustakannya pula, karena dalam proses birokrasi ini terdapat proses management yang 

haruslah di manage sedemikian rupa dimulai dari perencanaannya, organisasinya, 

pelaksanaanya, dan terakhir pada proses pengawasannya. Hal ini pula harus lah di dukung 

dengan adanya kepemimpinan yang baik  dan sikap leadership dari seorang pemimpin 

ataupun dalam kasus ini dipegang oleh stakeholder, sehingga proses birokrasi dapat tercapai 

sesuai dengan visi dan misi yang dibentuk di awal terbentuknya birokrasi dengan tujuan yang 

ingin dicapai.  

 Birokrasi merupakan kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan. 

Berkaitan dengan hal tersebut tujuan dari organisasi , tidak dapat diwujudkan oleh organisasi 

aparatur pemerintah itu sendiri tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. 

 Birokrasi merupakan instrument untuk bekerjanya suatu adminitrasi, dimana birokrasi 

bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan,impersonalitas hubungan, 

pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

penyelenggara administrasi pemerintahan. 

 Pelayanan publik atau sering disebut dengan pelayanan masyarakat, pelayanan umum 

merupakan salah satu kegiatan dari pemerintah yang selalu lemah dari pada unggul yang 

dapat diwujudkan secara konkrit. Kelemahan ini tercermin dari banyakya keluhan yang 

diberikan oleh masyarakat sendiri terhadap terjadinya penyimpangan baik itu dalam segi 

biaya, administrasi prosedur, ketidakpastian waktu dan lainnya. Pentingnya pelayanan public 

ini dalam penyelenggaraan pemerintah akhri akhir ini, terutama dalam penyelenggaraan 

pemeritah, kualitas pelayanan public yang lebih berkualitas, namunnika ditemui dilapangan 

penyelenggaraan pelayanaan public tersebut belumlah dilakukan secara optimal. 

 Dalam hal birokrasi ini terdapat sesuatu hal yang dapat dikatakan sebagai penunjang 

terciptanya birokrasi yang baik yaitu dengan komunikasi, baik itu antara ketua dengan 

anggota, anggota dengan anggota maupun anggota dengan public. Selama ini komunikasi 

yang dikembangkan oleh birokrasi tidak lah efektif , sehingga dalam hal ini menunjukan 

bahwa birokrasi belum menunjukan belum mempunyai kesadaran untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Banyak kasus ditemui 

bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa seringkali belum mempunyai akses terhadap 

informasi pelayanan yang dibutuhkan, dan demikian juga aparat birokrat yang justru terkasn 

menyembunyikan informasi kepada masyarakat, atau bahkan hingga masyarakat dibuat sulit 

oleh aparatt itu sendiri. Hal ini lah yang sering ditemui di instansi manapun walaupun tidak 

semua instansi seperti ini atau bahkan instansi teersebut menjadi terbalik dengan apa yang 

diungkapkan di atas, dan memiliki pelayanan yang sangat baik.  

 Berkomunikasi adalah sebuah cara yang dilakukan manusia untuk mengungkapkan 

ide, mengekspresikan perasaan dan mencitrakan diri. Cara seseorang berkomunikasi akan 

menjelaskan tentang bagaimana dia mempersepsi dirinya dan orang lain. Dalam pelaksanaan 

pelayanan publik, keterampilan berkomunikasi menjadi salah satu aspek penting yang akan 

mempengaruhi efektifitas pelayanan publik yang diberikan. Keterampilan komunikasi juga 

akan menentukan bagaimana masyarakat sebagai pelanggan dalam merespons dan 

mencitrakan organisasi pemberi layanan. Berkomunikasi berarti haruslah mampu 

menempatkan manusia pada posisi yang terhormat sebagaimana pula pelayanan publik adalah 

sebuah ikhtiar untuk memanusiakan manusia (human humanization). 

 Hampir semua aparatur pemerintahan paham tentang komunikasi namun tidak 

semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif khususnya dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam melakukan fungsi-fungsi utama 
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pemerintahan yang mencakup “pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan bersama-sama 

masyarakat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak lain secara 

illegal. Hasan (2005:114-117). 

 Dalam penelitian ini peneliti meneliti di perpustakaan khusus di sebuah instansi 

pemerintahan yaitu di  Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI, 

dimana di intansi tersebut terdapat sebuah perpustakaan khusus yang ditujukan khusus untuk 

pegawai instansi ataupun masyarakat yang diberikan akses, untuk dapat mendapatkan 

informasi disana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Menggambarkan hal- hal yang 

mempengaruhi keberhasilan pelayanan melalu.i peran komunikasi birokrasi di lingkungan 

perpustakaan Badan Litbang Kementerian Kesehatan. (2) mengetahui dan menganalisis 

pengaruh komunikasi birokrasi terhadap peningkatan pelayanan di lingkungan perpustakaan 

Badan Litbang Kementerian Kesehatan 

 

 

PEMBAHASAN 

Komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan, pertukaran makna 

antara seseorang dan khalayak, saling berbagi informasi, gagasan. atau sikap, saling berbagi 

unsur-unsur perilaku atau modus kehidupan melalui perangkat-perangkat aturan, penyesuaian 

pikiran dan penciptaan perangkat symbol bersama di dalam pikiran para peserta. 

 Aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja 

pada umumnya menurut Gondokusumo (1980:2) bertujuan untuk: (1) Meningkatkan 

hubungan kerja dan kerjasama yang baik antar individu dan antar unit organisasi atau 

departemen,(2) Mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

pekerjaan dari masing-masing unit organisasi, (3) Mengurangi aspek negatif dari timbulnya 

konflik maupun frustasi, (4) Mendorong semangat kerja. Salah satu aspek yang penting 

dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah kemampuan seorang petugas layanan dalam 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi adalah hal yang paling 

lumrah dilakukan dalam orang memberikan layanan. Nilai baik tidaknya sebuah layanan 

kerap kali diukur dari bagaimana cara petugas pemberi layanan dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat. Dengan demikian keterampilan komunikasi ini harus dimiliki dan dikuasai 

dengan baik oleh setiap petugas pemberi layanan. 

 Dalam penelitian ini membahas dua hal yaitu pegawai atau birokrat yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan secara komunikatif dalam melaksanakan tugas-tugas di 

pemerintahan khususnya pelayanan public. Yang kedua yaitu komunikan yaitu publik yang 

mendapatkan layanan. Kedua unsur dalam penelitian ini  diharapkan dapat mencapai arah dan 

kesepahaman dalam memaknai isi pesan yang disampaikan. Pada penelitian ini dikemukakan 

bahwa  komunikasi birokrasi pada pelayanan di perpustakaan Badan Litbang Kementerian 

Kesehatan sudahlah optimal dan dapat dikatakan berhasil. Pasalnya pelayanan public yang 

diberikan oleh pengelola perpustakaan sudah berjalan sedemikian baik, dengan memberikan 

pelayanan maksimal sdengan memberikan pelayanan yang ramah dan komunikatif serta 

mengarahkan penguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 

Hal yang membuat pelayanan di perpustakaan instansi di Badan Litbangkes ini sudah 

optimal adalah karena dengan  komunikasi yang baik dan efektif.  Hal ini di awali dari 

pimpinan dapat berkomunikasi dengan para anggota staf dan komunikasi sesama anggota 

berjalan dengan baik sehingga jarang sekali terjadi adanya miss komunikasi antarara 

pimpinan dan anggota maupun anggota dengan anggota lainnya, lalu hal lain yang membuat 

proses komunikasi birokrasi menjadi optimal adalah karena proses komunikasi antrara 

pimpinan dan anggota kepada penerima layanan yang baik sehingga terjalinlah hubungan 

yang baik dari keduanya dan menghasilkan image  yang baik dimata para penerima layanan 

lainnya di kawasan tersebut.  
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Sebagai instansi pemerintah yang menerima langsung dan dibawahi oleh pemerintahan 

sendiri maka di Badan Litbangkes  ini semua proses birokrasinya sudah sesuai dengan apa 

yang dituliskan dalam UU no 25 tahun 2009 mengenai asas – asas pelayanan public. Bahwa 

segala bentuk pelayanan bentuk disini sudah berjalan optimal terlebih lagi bagian 

perpustakaannya yang dapat dikatakan sudah sangat baik dijalankan. Terlebih lagi dari 

pelayanan yang baik ini terbentuk karena adanya komunikasi birokrasi yang baik  antara 

anggota birokrasi yang baik. Dimulai dari bagaimana suatu struktur tersebut dapat terbentuk 

dari pemimpin haingga para bawahannya yang mengurus segala proses kegiatan. Seorang 

pemimpin harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam berkomunikasi selain 

memiliki jiwa leadership yang baik untuk mengayomi anak buahnya dan mempimpin dengan 

benar.  

Komunikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pelayanan 

perpustakaan. Artinya, semakin efektif komunikasi, maka akan meningkatkan keberhasilan 

pelayanan perpustakaan di lingkungan Badan Litbangkes. Komunikasi dipengaruhi oleh 

perilaku, modus, aturan, penciptaan, simbol, dinamis, sinambung, sirkular, tidak diulang, 

tidak dibalikkan, tanggapan, koordinasi, makna, gagasan dan sikap. Karena itu, komunikasi 

yang berkualitas dalam pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif bila aparatur 

birokrasi sebagai sumber pesan atau informasi mempunyai empati dan tidak memvonis 

masyarakat khususnya pengguna perpustakaan  hanya sebagai penerima pesan atau informasi 

yang dianggap tidak tahu apa-apa. 

Komunikasi birokrasi yang efektif  sangat layak  dalam membangun aktivitas  dan 

dinamika kerja yang dilakukan di lingungan perpustakaan Badan Litbangkes. Apalagi bila 

pekerjaan melibatkan berbagai bentuk presentasi, rapat-rapat, lobi-lobi, penyuluhan dan lain-

lainnya. Bidang pekerjaan komunikasi sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita 

berkomunikasi sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita berkomunikasi dalam 

menyampaikan sesuatu. 

Dalam  pelayanan publik, aparat birokrat harus  bisa mengubah mindset selama ini dari 

masyarakat dan penguna yang membutuhkan  menjadi bagaimana pelayananan terbaik yang 

bisa diberikan kepada masyarakat dan pengguna, mengetahui siapa yang harus dilayani, 

sehingga tercipta kualitas pelayanan yang baik, dan transparan. 

Penyelenggaraan organisasi pemerintahan dapat terbangun apabila mempunyai 

kemampuan  komunikasi dalam merespon keinginan dan harapan masyarakat atau pengguna. 

Utnuk mencapai hal tersebut diperlukan komunikasi birokrasi yang dapat menjembatani 

berbagai permasalahan publik. Prinsip-prinsip empati, penghargaan, dan kemauan antara 

komunikator dan komunikan memahami informasi yang disampaikan merupakan kunci 

keberhasilan dalam membangun komunikasi birokrasi yang efektif. 

Ketidakefektifan suatu komunikasi karena sikap beranggapan terlebih dahulu, baik 

kepada komunikator maupun kepada komunikan sebelum tersambung komunikasinya. 

Penilaian dan sikap apriori itu akan menyebabkan perilaku yang defensif terutama oleh 

publik. Seseorang atau publik yang sudah berperilaku demikian akan membuat jarak dan 

bersifat tertutup kepada birokrasi (tidak respek). Perbedaan pemahaman antara birokrasi 

dengan publik yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi dan pendidikan, 

membuat kesenjangan yang kian melebar itu menjadi alasan tersendiri bagi publik atau 

masyarakat bersifat destruktif. 
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PENUTUP 

Berdasarkan penelitian ini peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:(1) Komunikasi dalam birokrasi merupakan suatu hal yang begitu fundemantal karena 

dengan komunikasi  birokrasi yang baik maka akan tercipta pelayanan public yang  baik, 

efektif dan berhasil di lingkungan perpustakaan Badan Litbangkes, (2) Pelayanan 

perpustakaan Badan Litbangkes  akan berjalan dengan berhasil  bila strategi  komunikasi 

birokrasi yang dijalin oleh  pimpinan ,staf , dan pengguna perpustakaan berjalan dengan baik 

dan sesuai  unsur-unsur komunikasi yang meliputi  pemilihan komunikator, penyampaian isi 

pesan, pemilihan media, serta pemilihan target komunikan  dengan mengabungkan kegiatan 

komunikasi lisam, komunikasi tulisan serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 
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PENDAHULUAN 

Apabila mengamati perjalanan sejarah masa lalu, terdapat sejumlah akademisi di bidang 

komunikasi maupun para pembelajar hubungan masyarakat internasional (international 

public relations), misalnya Gilboa (2008), Manheim (1994), Signitzer & Coombs (1992), 

Signitzer & Wasmer (2006), Wang & Cang (2004).  Diantara sejumlah karya dari nama-nama 

yang tertera diatas, Signitzer & Wasmer (2006) mengemukakan tujuan dari public relations 

dapat diaplikasikan dalam manajemen komunikasi diantara negara-negara yang berdaulat 

dengan strategi meraih keberpihakan publik internasional (Golan, Yang & Kinsey, 2015).    

Public relations politik, sebuah topik strategis dalam fenomena politik global dimana 

dunia semakin tak berbatas (borderless).  Kehadiran aktor non negara yang semakin tak 

terbendung (Nye, 2008), menuntut fungsi  PR politik untuk segera ambil peranan strategis. 

Untuk mengurai pemahaman tentang Public relations politik (PR Politik), chapter ini akan 

dibuka dengan pengertian dari Romy Frohlich (Heryanto & Zarkasy, 2012) yang memaknai 

public relations politik sebagai sebuah pekerjaan atau aktivitas pelayanan kepada publik 

dengan mengusung sejumlah isu yang memiliki daya tarik.   

Diplomasi publik Indonesia yang mengemuka Bali Democracy Forum adalah satu-

satunya forum demokrasi dunia yang dinilai dinamis dari awal mula penyelenggaraan di 

tahun 2008 hingga saat ini.  Hal tersebut dikarenakan adanya indikasi negara peserta BDF 

terus bertambah sejak dihelat pertama kali hingga penyelenggaraan BDF X di akhir tahun 

2017.   

Peran Indonesia tentu saja sangat strategis selaku tuan rumah yang merancang BDF 

menjadi tempat yang nyaman bagi banyak negara di Kawasan Asia Pasifik.  Forum untuk 

sharing knowledge and best experience (berbagi pengalaman) soal demokrasi dalam 

semangat kebersamaan yang universal.  Praktik nation branding dalam BDF senada dengan 

pendapat Kaneva (2011) dan L’Etang (2009) tentang kebutuhan adanya upaya nation 

branding dalam manajemen komunikasi global.   Bali Democracy Students Conference, 

sebuah forum khusus yang diperuntukan bagi mahasiswa dari berbagai negara yang berminat 

untuk ambil peran aktif di dalam wacana demokrasi di Kawasan Asia Pasifik. 

politik masyakat khususnya dalam kajian tentang Bali Democracy Forum (BDF) 

dengan rangkaian Bali Democracy Students Conference nya (BDSC), ada baiknya kita 

terlebih dahulu menelisik tujuan dari aktivitas public relations politik.   

Public relations politik memiliki tujuan untuk meraih keberpihakan politik baik dari 

publik domestik maupun publik internasional di dalam upaya mencapai tujuan yang spesifik 

dari sebuah organisasi (institusi publik). (Fitzpatric, 2007).  Tujuan yang lebih general ini 

apabila  diuraikan lebih lanjut adalah sebagaimana berikut (Heryanto & Zarkasy, 2012) : 

1. Menciptakan solidaritas (kohesivitas) internal organisasi.  

2. Menjadi jembatan relasi organisasi (institusi) dengan sasaran publik eksternalnya 

dalam upaya menumbuhkembangkan pemahaman bersama dan juga mencari daya 

dukung terhadap  program-program yang mengacu kepada tujuan khusus organisasi. 
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3. Mencari sejumlah temuan, simpulan-simpulan serta memberikan rekomendasi atas isu-

isu yang berkembang di dalam dinamika politik nasional hingga global. 

4. Mengamati kelebihan (kekuatan), kekurangan (kelemahan), kesempatan (peluang) 

maupun tantangan organisasi dalam berhubungan dengan pihak- pihak di dalam  dan di 

luar organisasi melalui tahap evaluasi yang terarah, sistematik dan berkessinambungan. 

Bali Democracy Forum kesepuluh (BDF X) yang berhasil diselenggarakan di Banten, 7 

hingga 8 Desember 2017.  BDF X bukan saja berkontribusi mengembangkan wawasan 

demokrasi bagi para delegasi, tetapi juga bagi kaum pemuda (mahasiswa).   

 

 

PEMBAHASAN 

Perhelatan BDF X, di tahun 2017 ini berusia telah mencapai usia satu dekade, untuk kali 

pertama di dalam rangkaian kegiatan BDF, digelar Bali Democary Student Conference 

(BDSC) yang menghadirkan sejumlah delegasi dari kaum pemuda (mahasiswa) dengan latar 

belakang dari berbagai negara.   

Dari dokumentasi kemlu.go.id, tercatat kehadiran sekitar 151 orang  mahasiswa asing 

(dari 61 negara) hadir untuk sharing experience and best pratices democracy (saling berbagi 

pengalaman demokrasi) yang terjadi di negaranya.  Para delegasi BDSC diajak untuk 

mengikuti 3 sesi konferensi, dimana hasil akhirnya adalah sebuah dokumen yang 

memberikan rekomendasi.  Dokumen tersebut dipersentasikan di hadapan delegasi dari 

negara-negara yang merupakan peserta Bali Democracy Forum 2017. 

Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, 

menyampaikan bahwa : 

Ia sangat berterima kasih dengan BDF X dikarenakan selain telah sukses 

menghadirkan sejumlah perwakilan dari banyak negara, peristiwa ini juga 

menghadirkan generasi muda. "Saya berterima kasih untuk keterlibatan para pemuda, 

mahasiswa sebagai kader pimpinan di masa yang akan datang dari setiap negara yang 

secara bersamaan melaksanakan konferensi demokrasi di tingkat pemuda 

(mahasiswa). Generasi muda dalam rangkaian sejarah, sejak awal telah menjadi 

gambaran demokrasi. Kemajemukan, toleransi, cinta perdamaian dan sekaligus 

berperan sebagai agen dalam menciptakan perdamaian. Oleh sebab itu, apabila negara 

tidak mampu melaksanakan demokrasi seperti yang seharusnya, maka akan 

mengundang kemunculan radikalisme.  Dimana hampir dapat dipastikan bahwa 

semua praktik radikalisme bermula dari kaum muda yang hanya diajarkan untuk 

meraih tujuan tanpa melalui rangkaian proses yang benar," demikian ujar Jusuf Kalla. 

Bali Democracy Student Conference (BDSC) pun semakin menarik perhatian ketika 

pada sesi pertama hadir seorang sosok ibu, aktivis dan aktris nasional Indonesia, Dian 

Sastrowardoyo sebagai inspiring figure bagi kalangan muda di Indonesia.   

Dian mempertanyakan Does Democracy (Give) Power to the People or to 

Some? Pertanyaan ini selayaknya direspon oleh generasi muda. Menurut pendapat Dian, 

demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu kenyamanan, apabila  tidak dapat disebut sebagai 

sebuah kemewahan di dalam perjalanan sejarah Indonesia. Demokrasi telah diperjuangkan 

dengan sangat  mahal oleh para pejuang di tahun 1998 (reformasi).  Namun menurut Dian,  

peristiwa itulah yang  kemudian melahirkan sekaligus telah mendorong kebangkitan 

kesadaran demokrasi di Indonesia.  

Dian kemudian mengacu kepada  Bertelsmann Stiftung's Transformation Index (BTI) 

Nampak adanya pertanda  positif dalam tumbuhkembangnya demokrasi di Indonesia 

pada masa pasca kerusuhan bulan Mei tahun 1998.  Dian kemudian mengajak para 

generasi muda untuk bersama-sama memberi kontribusi aktif,  membekali generasi 
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penerus warisan dalam bentuk  kebebasan, harapan juga perdamaian. (freedom, hope 

and peace). 

Kehadiran sesosok Dian Sastrowardoyo dalam wacana PR politik dapat dinilai 

sebagai aktivitas persuasi yang diterpakan kepada audiences  BDF, tepatnya untuk khalayak 

Bali Democracy Students Conference (BDSC).  Dalam melakukan tindakan persuasi, ada 

delapan pendekatan yang dapat digunakan dalam public relations politik (Heryanto & 

Zarkasy, 2012), antara lain pendekatan relasi politik dengan publik, paradigma politik 

grunigian,  pendekatan Hype Politik, pendekatan persuasi politik, pendekatan manajemen 

hubungan politik, pendekatan manajemen reputasi politik, pendekatan hubungan publik 

politik dan yang terakhir pendekatan pembangunan komunitas politik.   

Pendekatan pembangunan komunitas politik lazimnya digunakan di wilayah 

Midwestern United States.  Fokus kepada upaya pembentukan dan pengelolaan sense of 

belonging terhadap komunitas (sense of community). Pendekatan ini dinilai cocok utamanya 

guna eliminir potensi konflik. 

Pembangunan komunitas politik pada poin terakhir dapat kita kaji pada bentukan Bali 

Democracy Students Conference (BDSC).  Dalam Bali Democracy Forum X, khususnya di 

sesi kedua BDSC,  para delegasi mahasiswa disuguhi dengan diskusi panel yang 

membawakan tema "Expectation to Deliver Democracy Youth Perspective". Peserta 

mahasiswa diajak untuk menjelaskan bagaimana demokrasi dapat dikembangkan dan 

memiliki manfaat bagi  komunitas di masyarakat. 

Untuk memberikan gambaran praktik beragam pendekatan PR politik,  mari kita coba 

kaji sesi diskusi BDSC dalam rangkaian BDF X.  Sesi diskusi dimulai dengan paparan dari 

tiga orang nara sumber.  Mereka berasal dari tiga negara, Indonesia, Ethiopia dan Amerika 

Serikat. Ketiganya menjelaskan praktek demokrasi yang berhasil tersampaikan pada 

masyarakat secara persuasif. 

Afifah Puti Sholihat, pembicara pertama dari Indonesia, mahasiswi dari Universitas 

Udayana Bali menjelaskan bahwa kaum muda memiliki berbagai ide kreatif untuk 

menyalurkan gagasan-gagasannya. Ia memberikan contoh, Melati dan Isabel Wijsen, dua 

remaja yang berhasil melakukan kampanye Bye Bye Plastics Bags (Bali Bebas Sampah 

plastik). 

"Awalnya keduanya mengumpulkan petisi (online), namun kenyataannya petisi yang 

dikumpulkan tidaklah sesuai harapan, jumlahnya relative sedikit.  Mereka kemudian 

berinisiatif untuk mengumpulkan tanda tangan dari turis di Bandara Ngurah Rai.  Di bandara, 

hampir ratusan ribu orang datang dan pergi setiap harinya.  Maka, tidak butuh waktu lebih 

dari satu minggu merekapun berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan hingga 

pemerintah daerah setempat menaruh perhatian. Aksi keduanya pada akhirnya sukses 

mendorong hadirnya peraturan yang melarang penggunaan tas plastik tahun 2018." Demikian 

kisah perjuangan Puti. 

Ia pun lebih lanjut menjelaskan bahwa Youth lack of influence but have the voice. 

Student wants to involved in decision making, inilah salah satu bukti bahwa kaum muda ingin 

didengarkan dan diberi ruang untuk hadir melibatkan diri di dalam sebuah proses atau 

langkah-langkah pengambilan keputusan. 

Pemaparan dari nara sumber kedua kemudian disampaikan oleh Meaza dari Ethiopia,  

mahasiswi di Universitas Indonesia.  Meaza memaparkan bagaimana proses demokrasi 

membutuhkan tahapan accountability untuk mampu menciptakan kualitas sistem yang baik 

dan bertanggungjawab.  Tanpa melalui tahap akuntabilitas maka  demokrasi akan menemui 

kendala untuk berkembang secara transparan.  "Transparansi dan akuntabilitas di dalam 

proses demokrasi merupakan dua hal yang tak mungkin dapat dipisahkan," demikian 

dikemukakan oleh Meaza. 
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Sementara pemaparan nara sumber ketiga menampilkan seorang mahasiswi yang 

berasal dari Illinois University, Amerika Serikat bernama Jacob.   Ia berbagi pengalaman 

tentang institusi yang baik dalam menjalankan  demokrasi.  Salah satu pengalaman negara 

demokrasi tertua, Amerika Serikat, dipaparkan oleh Jacob yang mengungkapkan pendapatnya 

bahwa tanpa kehadiran institusi yang memiliki nilai-nilai baik, maka demokrasi tidak akan 

terlaksana sebagaimana mestinya. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam  

membangun democratic institution, diantaranya adalah transparansi dan kebebasan pers. 

Ada hal yang menarik dari cara pandang Jacob, Ia mengamati tantangan yang 

dihadapi generasi muda saat ini, sebenarnya adalah untuk  membuat para pemuda lebih 

menaruh perhatian (peduli) terhadap lingkungan  disekitarnya. Hal tersebut dapat terjadi 

disebabkan karena saat ini, para generasi muda yang dikaruniai kebebasan malah memiliki 

kecenderungan untuk dissenggage  (tercerabut) dari lingkungan sekitarnya.  Akan tetapi 

justru di sisi lainnya sangat  mereka memiliki koneksi yang sangat kuat dengan sesuatu yang 

bahkan jauh diluar jangkauannya. 

Usai sesi pemaparan dari ketiga nara sumber, forum BDSC semakin menampakkan 

dinamikanya secara atraktif.  Ada banyak perspektif (cara pandang) demokrasi yang 

dikemukakan oleh mahasiswa, peserta BDSC. Beberapa peserta berkesempatan menceritakan 

tentang pengalaman berdemokrasi di negaranya hingga bias demokrasi yang terjadi. 

Public relations politik tentu saja memiliki khas dalam karakteristiknya, yaitu 

membina hubungan yang harmonis dengan publiknya (internal maupun  eksternal). Beberapa 

karakteristik PR politik dapat dipahami sebagai berikut (Heryanto & Zarkasy, 2012) : 

1. Purposeful communication (memiliki tujuan komunikasi, khususnya di dalam 

memperjuangkan kepentingan politik dari sebuah organisasi).  

2. Secara sadar ataupun sengaja  public relations politik melaksanakan tahap-tahap proses 

komunikasi guna menyebarkan pengaruh di lingkungan politik. 

3. Public relations politik lazimnya memiliki mekanisme yang sistematik., tidak sporadis, 

hampir selalu menjalankan rencana yang sistematis,  terarah, dan berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian karakteristik PR politik diatas, pembahasan kemudian mengkaji 

bagaimana hasil dari aktivitas BDSC.  Apakah proses yang dilalui dalam BDSC memiliki 

karakteristik PR politik di dalamnya.  Memiliki tujuan, mempengaruhi lingkungan politik dan 

sistematik.   

Apabila mengacu kepada hasil diskusi dalam BDSC, para delegasi diarahkan untuk 

merencanakan suatu dokumen sebagai hasil dari olah pemikiran dan memberikan 

rekomendasi. Hasil sumbang piker dalam diskusi tersebut dipersentasikan Chairwoman Bali 

Democracy Student Conference, Marina Kirilchuk yang berasal dari Ukraina di sesi akhir 

sidang Bali Democracy Forum 2017.  

Marina Kirilchuk menjadi Chair untuk sesi sidang perumusan Voice of Youth.  Marina 

merupakan mahasiswa Manajemen Bisnis di Pascasarjana Universitas Padjajaran.  Sebagai 

Chairwoman, Ia merasa mendapatkan kehormatan.  Marina didaulat untuk menyampaikan 

Voice of Youth (suara pemuda).  "Menjadi  Chair (kepala) dan berkesempatan 

mempersentasikan dokumen dihadapan jajaran para menteri, tamu maupun partisipan, 

baginya sebagai seorang mahasiswi merupakan sebuah kehormatan,". 

Dokumen tersebut merupakan bukti bahwa mahasiswa (para generasi muda) memiliki 

kemampuan untuk berpendapat, berkontribusi melalui keterlibatannya di dalam proses 

mngembangkan demokrasi yang berkualitas.   Dalam kajian karakteristik PR politik, 

kalangan muda tersebut telah memiliki orientasi politik (tujuan) dan berupaya memberikan 

kontribusi (pengaruh) melalui isu kesetaraan kesempatan, hak asasi manusia, dan 

kesejahteraan. 

Perwakilan generasi muda dari Malaysia, Sahara, menjadi mahasiswi di Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta.  Ia mengungkapkan bahwa ia belajar banyak.  Menurutnya : 
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"Forum ini telah mengantarkan kepada wawasan tentang pelaksanaan konferensi yang 

sesungguhnya.  Ia dapat menyimakragam pendapat, tentu saja tidak semuanya sesuai 

dengan nilai-nilai yang kita yakini.  Akan tetapi kita tetap harus belajar menerimanya 

dan terus berupaya mencari solusi yang sekiranya dapat diterima oleh semua pihak," 

tuturnya saat menceritakan pengalamannya. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh mahasiswi lainnya, seorang mahasiswa 

yang berasal dari Universitas Padjajaran, Tanti Rianti.  Ia menjelaskan bahwa wawasannya 

tentang bagaimana proses demokrasi di berbagai belahan dunia terbuka melalui kehadirannya 

sebagai peserta BDSC.   

“Pada awalnya, Rianti tidak banyak mengetahui tentang demokrasi di Malaysia, 

Uganda dan Jepang.  Melalui BDSC pemahaman tentang demokrasi menjadi lebih 

baik, pada kenyataannya demokrasi tidak dapat begitu saja diimplementasikan secara 

seragam di tiap negara yang berbeda.  Masing-masing negara tentu saja memiliki jalan 

sendiri-sendiri untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi," ujar Tanti. 

Berdasarkan uraian pelaksanaan BDSC, kemudian kita dapat kaji  bahwa generasi 

muda di masa berkembangnya teknologi komunikasi lebih membuka peluang (bukan menjadi 

ancaman) bagi dinamika kehidupan masyarakat global  kedepannya, khususnya dalam 

wacana demokrasi.  Kesediaan kaum elit politik  dan para pengambil kebijakan yang 

berkenan untuk mengajak generasi muda aktif hadir di dalam tahapan pengambilan 

kebijakan.  Mahasiswa memiliki aspirasi, pendapat dan aksi yang real.  Lalu perlu kita 

pikirkan, akan seperti apakah pemandangan demokrasi dunia di masa depan setelah adanya 

peran serta pemuda yang menempuh pendidikan politik menggunakan pendekatan public 

relations politik.  (Stromback & Kiousis, 2011). 

Sebelum mengakhiri kajian tentang BDSC sebagai wahana pendidikan politik, menurut 

Heryanto dan Zarkasy (2012) ada beberapa manfaat public relations politik, diantaranya : 

1. Public relations politik dapat membina kohesivitas komunitas dengan lingkungannya 

(internal & eksternal) secara alamiah, teratur, terencana dan berkelanjutan). 

2. Public relatons politik juga menjadi jalan dalam memberikan input (masukan) seperti 

lazim digunakan di dalam suatu sistem politik. 

3. Public relations politik kerap fasilitasi hubungan pemerintah dengan rakyatnya.  

4. Public relations politik dapat merupakan bentuk sosialisasi dari pemerintah  kepada 

kelompok masyarakat. Sosialisasi dapat menjadi upaya mewariskan  nilai-nilai politik 

antar generasi. 

Public relations politik dapat bermanfaat di dalam koordinasi tata kelola nilai politik 

yang dikehendaki suatu lembaga, sehingga ke depannya sangat memungkinkan kemunculan 

homogenitas diantara organisasi dengan publiknya (internal dan eskternal).  (Snow,2008).  

Demikian juga yang terjadi dalam BDF melalui BDSC, dimana manfaat-manfaat membangun 

kohesivitas lingkungan politik melalui sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang membumi 

kepada generasi muda dinilai menampakkan hasil yang positif.  Hal tersebut terukur dari 

antusiasme peserta serta respon yang membanggakan dari uraian rekomendasi yang 

dipaparkan di hadapan audiens Bali Democracy Forum yang ke sepuluh (BDF X). 

 

 

PENUTUP 

Pengertian serta tujuan dari public relations politik dalam fasilitasi pendidikan politik 

tergambar di Bali Democracy Students Conference yang merupakan rangkaian Bali 

Democracy Forum.  Simpulan konferensi yang terbingkai dalam Voice of the Youth 

mengingatkan meningkatkan awareness dan keterlibatan aktif generasi muda sebagai penerus 

keberlanjutan proses demokrasi. 
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Kemudian dari kajian karakteristik  PR politik,  BDSC menekankan kebutuhan untuk 

generasi muda (terutama mahasiswa) untuk menjaga kepekaan serta respon cepat tanggap 

dalam menyikapi trend serta perkembangan di masyarakat.  Mahasiswa juga harus 

mengembangkan daya kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat berpengaruh 

di tengah masyarakat secara meluas.  

Secara manfaat dari implementasi dari PR politik, mahasiswa BDSC juga semakin 

belajar untuk optimalisasi penggunaan saluran-saluran atau media baik cetak, elektronik 

maupun online untuk kebutuhan menyuarakan pendapat, opini maupun kritik serta saran demi 

kepentingan rakyat.  

Manfaat dari PR politik lainnya yang mengemuka dalam Bali Democracy Students 

Conference (BDSC) dalam rangkaian Bali Democracy Forum (BDF) adalah terkait sosialisasi 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk menjamin 

adanya kepastian bahwa pemerintah senantiasa melayani kepentingan rakyatnya dengan cara 

akuntabilitas, transparansi dan inklusif.  Keengganan pemerintah dalam membenahi hal ini, 

ke depannya akan menyebabkan menurunnya minat kaum muda, kecenderungan tumbuhnya 

sikap apatis generasi muda terhadap pemerintah dan proses berkembangnya demokrasi secara 

meluas. 

Generasi muda yang dalam wacana Bali Democracy Forum (BDF) diwakili oleh para 

mahasiswa, peserta Bali Democracy Students Conference (BDSC) memberikan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 

(Pemerintah Indonesia) atas keberhasilan pelaksanaan Bali Democracy Students Conference 

(BDSC) dan mereka sangat berharap adanya keberlanjutan BDSC dalam BDF di tahun-tahun 

mendatang.  
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PENDAHULUAN 

Pada saat  ini  tidak dapat dipungkiri di Indonesia banyak  perusahaan besar bahkan dari luar 

negeri sedang mengesksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, Perusahaan milik 

luar negeri membangun anak perusahaan di Indonesia tentu menimbulkan berbagai dampak 

dari dampak positif bahkan sampai dengan dampak negatif melalui kesejangan sosial dan 

ekonomi. Sebagai upaya untuk menjalin hubungan baik dengan perusahaan dan juga dengan 

masyarakat maka dibutuhkan suatu organisasi yang berkaitan dengan komunikasi antar 

perusahaan dan juga dengan masyarakat.  

   Public Relations merupakan bagian dari komunikasi penghubung antara perusahaan 

dan masyarakat. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat merupakan tugas Public 

Relations sebagai peerwakilan dari perusahaan. Public relations dapat melakukan hubungan 

komunikasi dua arah (two ways commications) antara perusaahaan dengan masyarakat 

sehingga dapat menciptakan suatu tujuan tertentu demi mewujudkan citra positif bagi 

perusahaan yang bersangkutan  (Nurrudin, hlm 55. 2007). Fungsi humas dalam perusahaan 

bila diibaratkan sebagai ujung tombak suatu perusahaan, Mengapa begitu karena posisi 

humas sendiri merupakan pembentuk opini publik perusahaan terhadap media dan juga 

masyarakat humas memiliki fungsi sebagai pembentukan citra positf terhadap publik 

(Soemirat & Elvinaro Ardianto, 2008, hlm. 171). 

 Strategi  Birokrasi yang dilakukan oleh Public Relations dalam komunikasi organisasi  

bertujuan untuk kedudukan pemimpin sangat mendominasi semua aktivitas yang dilakukan 

birokrasi. Pada konteks birokrasi publik yang paternalistic,dimana para staf bawahan bekerja 

selalu tergantung kepada pemimpin. Apa bila dipimpin tidak memiliki kemampuan 

kepemimpinan, maka tugas-tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik. 

Dalam kenyataannya tidak sedikit pemimpin birokrasi public diberbagai tingkatan level yang 

tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang baik. Hal ini disebabkan oleh 

sistem rekruitmen yang tidak di dasarkan pada kompetensi. 

Menurut (Pasalong, 2008, hal. 123) pada tingkat lembaga non Departemen dan 

Departement di pemerintahan, yang disebut pemimpin tingkat atas adalah pejabat eselon I, 

Sedangkan pemimpin tingkat menengah adalah pejabt eselon II dan III. Selanjutnya 

pemimpin tingkat bawah adalah pejabat eselon IV. 

Sinamela (dalam Pasalong, 2008, hal. 124) menyatakan bahwa apapun tingkatan 

pemimpin birokrasi yang dimiliki, pada dasarnya tidak mengurangi tanggung jawabnya 

sebagai pemimpin yang mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk 

masyarakat karena dengan peranan pemimpin berusaha memberikan pelayanan publik 

terbaik, itulah salah satu faktor pemimpin untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. 

Salah satu peranan pemimpin dalam peningkatan pelayanan publik, adalah melalui 

pemotivasian bawahan. Tinggi rendahnya motivasi kerja seorang pegawai dapat dipengaruhi 

beberapa faktir di antaranya lingkungan tempat bekerja. Oleh sebab itu seorang pemimpin 

dapat menciptakan suasana yang harmonis yang dapat mendorong atau menimbulkan 

motivasi kerja yang tinggi. Sartono dalam (Pasalong, 2008, hal. 124) menyebutkan 5 peran 
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kepimpinan birokrasi yaitu (1) peran mempengaruhi, (2) peran memotivasi. (3) peran antar 

pribadi, (4) peran informasional, dan (5) peran pengambilan keputusan. 

Corporate Social Responsibilty telah berkembang dari kegiatan filantropi istimewa 

untuk penerimaan luas di masyarakat sebagai komponen berharga dari manajemen pemangku 

kepentingan dan dimasukkan ke dalam model kinerja strategis. Perilaku Corporate Social 

Responsibilty lazim di berbagai jenis bisnis di industri yang berbeda dan Negara. Salah satu 

cara yang dilakukan di dunia bisnis untuk meningkatkan reputasinya adalah dengan cara 

memperkenalkan program Corporate Social Responsibilty. Program tersebut tidak hanya 

demi perbaikan reputasi perusahaan. Corporate Social Responsibilty bukan hanya bermanfaat 

untuk komunitas yang dilayani saja, tetapi juga individu- individu diperusahaan yang 

berpartisipasi didalamnya dan karenanya program tersebut penting dalam hal sumber daya 

manusia. 

Menurut  (Moir, 2001, .hlm 42) pengertian secara luas dari Corporate Social 

Responsibilty adalah keadaan perusahaan cemas terhadap dampak yang mereka lakukan atau 

suatu kewajiban hubungan antara perusahaan Global, Perusahaan BUMN  beserta warga 

negara. Lebih fokus terhadap definisi yang bersangkutan dengan hubungan antara perusahaan 

dan masyarakat lokal di yang berada atau beroperasi. Definisi lain berkaitan dengan 

hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. 

Berdasarkan hal tersebut maka timbulah kebijakan dalam perusahaan untuk dapat 

mempertanggung jawabakan dampak kerusakan lingkungan dan sosial yaitu dengan cara 

berinteraksi terhadap komunitas lokal agar dapat mendapatkan kepercayaan dengan 

membangun hubungan sosial yang berkaitan dengan budaya perusahaan serta etika bisnis 

dengan berbentuk Corporate Social Responsibilty (CSR) merupakan bentuk komitmen 

sebuah perusahaan terhadap pemamngku kepentingan maupun secara langsung ataupun tidak 

langsung dengan meningkatan kualitas lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat dengan 

mempertimbangkan dampak negatf yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkat derajat 

kesejahteraan masyarakat dalam bakti sosial dan juga lingkungan 

 Tahapan program csr wash  Edi Suharto (2010) berpendapat bahwa CSR yang baik 

memadukan kepentingan shareholders dan stakeholders. Karenanya, program corporate social 

responsibility tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses 

untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan paduan dalam 

program CSR termasuk community development. 

    Engagment. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi 

yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program 

CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya kesadaran, pemahaman dan trust 

masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk 

membangun “kontrak sosial” antara masyarakat  dengan perusahaan dan pihak-pihak terlibat. 

Assessment. Indentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar 

dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needs-

based approach (aspriasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada rights- based approach ( 

konvensi internasional atau standar normative hak-hak sosial masyarakat).  

Plan of Action. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya 

memperhatikan aspiraisi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dana misi perusahaan 

termasuk shareholders di lain pihak. 

Action and Facilication. Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program biasa 

dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal, Namun, bisa pula difasilitasi 

oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring supervise dan pendampingan merupakan kunci 

keberhasilan implementasi program. 

Evaluation and Termination or Reformation. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan 

program CSR di Lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhri (termination) 
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maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang 

terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT CSR  melalui capacity building terhadap 

(stakeholders) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program 

CSR akan dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi 

pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru drumuskan sepanjang 

diperlukan. (Suharto, 2010, hlm. 92) 

Tujuan  Penelitian ini peneliti ingin melihat praktek bagaimana cara  strategi birokarsi 

dalam program corporate social responsibilty berjalan di masyarakat serta bagaimana  

hubungan yang Perusahaan berkomunikasi untuk menjalin program  Corporate Social 

Responsibilty yang sangat tepat dibutuhkan masyarakat, Serta untuk melihat bagaimana 

program tersebut dapat berjalan dengan stakeholder yang berhubungan yaitu: LSM, 

pemerintahan desa dan masyarakat Cicurug, Untuk melihat bagaiamana perusahaan Aqua 

merekrut pegawai department csr berdasarkan birokrasi perusahaan yakni merekrut pegawai 

berdasarkan masyrakat yang tinggal disekitar pabrik tanpa melihat background pendidikan 

yang relevan sesuai dengan jurusan karena merupakan strategi perusahaan dalam program 

philanthropic untuk merekrut karyawan sekitar pabrik.  

 

 

PEMBAHASAN  

Dalam Pandangan  (Pasalong, 2008, hal. 126 )  Birokrasi diartikan sebagai  kepimpinan 

birokrasi didasarakan pada keyakinan terhadap legalitas pola-pola aturan normatif dan hak 

yang diberikan kepada penguasa berdasarkan pada aturan tersebut untuk melakukan perintah. 

Kepempinan tradisonal didasarkan pada keyakinan kuat terhadap kebenaran tradisi-tradisi 

yang berlaku dilingkungannya, dan legitimasi status kepimpinan tradisional. sepesialisasi 

hubungan masyarakat yang berfungsi mempengaruhi kebijakan public yang menguntungkan 

dan fungsi ini dilakukan oleh perusahaan aqua dalam menjalankan program csr wash desa 

benda berhubungan dengan kelompok kepentingan pemerintah yakni desa benda. Dalam 

melaksanakan program csr wash korporasi berhubungan dengan pemerintah desa benda 

dalam merancang program wash.  

Tujuan penelitian dalam strategi birokrasi yakni  Sebuah korporasi harus 

mempertimbangkan publik dan institusi dalam mengembangkan kebijakan dan strateginya, 

maka dari itu perusahaan juga perlu memindai dan memantau hal-hal yang penting, baik yang 

tertulis maupun yang dilakukan masyarakat, kelompok kepentingan media, pemerintah, dan 

kelompok lain. Selain itu perlu juga mempertimbangkan dampak-dampak yang berpengaruh 

terhadap perusahaan atau divisi. 

Strategi  Birokrasi yang digunakan oleh divisi csr aqua terkait dengan, karena 

masyarakat daerah desa benda selalu kekeringan saat musim kemarau. Divisi csr 

mengeluarkan program csr wash atau yang biasa disebut sarana air bersih.  Hal tersebut 

diungkapkan oleh manager department csr aqua,  Serta dalam tahapan untuk rekrutment 

pegawai perusahaan Aqua Golden Mississippi Mekarsari yakni dengan menggunakan strategi 

engagement csr yakni  memperdayakan masyarakat sekitar pabrik tanpa memandang 

pendidikan ataupun skill untuk menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

pendidikannya.  

Strategi Birokrasi  yang dilakukan dengan aqua adalah melakukan kerja sama dengan 

pemerintahan desa untuk membangun program csr wash agar masyarakat dapat meredamkan 

masyarakat dengan cara sosialisasikan terhadap masyarakat-masyarakat bahwa korporasi 

tidak menggunakan sumber daya alam yakni air dari wilayah mereka. Maka dari itu korporasi 

menggunakan strategi program csr wash agar masyarakat tidak merasakan kekeringan dan 

agar terhindar dari isu-isu negative koroporasi.  
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Kelompok kepentingan ( Priandono, 2016, hlm. 160)  berperan sebagai organisasi 

khusus yang berusaha mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan 

korporasi dalam hal ini berkaitan dengan pemerintah dan perusahaan.  Sedangkan dalam 

tujuan program csr wash yang dilakukan oleh aqua melalui lsm masyarakat mandiri strategi 

engagement perusahaan menyetujui program yang diusulkan oleh lsm tersebut. Serta saling 

bekerja sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Strategi ini melibatkan partisipasi 

public dalam organisasi lsm tersebut bersedia menjalin kerja sama yakni aliansi. 

Pada tahap awal proses program csr wash ini perusahaan aqua melakukan engagment 

(pendekatan awal) dengan stakeholder yang berhubungan, yaitu pemerintah desa benda, lsm, 

media. Pada awalnya pemerintah desa benda mengusulkan terhadap aqua untuk menjalankan 

program dari kotaku yaitu sarana air bersih karena anggaran nya tidak mencukupi. Kami dari 

pihak perusahaan melakukan pendekatan juga terhadap lsm untuk memilih mitra yang tepat 

dalam menjalankan program csr wash desa benda. Dana yang tidak tercover itu sekitar 1,3 

km untuk sarana air bersih tidak tercukupi. Keunggulan program csr wash ini jika 

dibandingkan dengan di desa lain bisa mengelola biaya untuk listrik dan juga biaya untuk 

pemeliharaannya. 

“Itu dibulan april 2016 sampai dijuni 2017, Tapi sebenarnya sudah berjalan 

pelaksanaan dari bulan januari proses pembangunan kemarin tgl 21 juni merupakan 

peresmian nya.” 

(SJW1J6 )-AS 

 

Pelaksanaan program Corporate Social Responisibilty wash sudah dilaksanakan sejak april 

2016, Tetapi pelaksanaaan untuk pembangunan nya dimulai januari awal 2017 sampai 

dengan juni 2017 bertepatan dengan tanggal 21 juni merupakan peresemian program csr wash 

desa benda. Menurut (Suharto, 2008, hlm. 141) tahapan assessment csr  indentifikasi masalah 

dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan 

ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan needs-based approach (aspriasi masyarakat), 

melainkan pula berpijak pada rights- based approach ( konvensi internasional atau standar 

normative hak-hak sosial masyarakat).  

Dalam pelaksaanaan program csr wash ini pihak lsm mengatakan bahwa sebelum 

pelaksanaan program melakukan presentasi dengan PT. Aqua Golden Mississippi mekarsari 

agar menyatukan pendapat yang sama. Berdisukusi dengan stakeholder desa melakukan kick 

of program sebelum pelaksanaan program csr wash berjalan. 

Stakeholder yang terlibat dalam tahapan plan of action menurut narasumber lsm 

mengatakan program ini berkolaborasi dengan program kotaku ( kota tanpa kumuh ) 

merupakan program kelanjutan program pnpm mandiri. Keterlibatan dari korporasi yaitu 

perusahaan PT. Aqua Golden Mississippi Mekarasari sebagai sumber utama program csr 

wash dan juga stakeholder yang berhubungan lainnya seperti pemerintah desa benda,bkm. 

Untuk mencapai tujuan yang sama yakni untuk membuat mengatasi kekeringan pada 

masyarakat desa benda.  

Regulasi yang berpengaruh dalam menjalankan program csr wash ini berkaitan 

dengan stakeholder pemerintah  desa terkait dengan jumlah material yang digunakan. 

Sedangkan untuk perizinan sumber daya alam yang berikaitan dengan air yang diambil untuk 

warga itu berkaitan dengan lembaga taman nasional gunung gede karena jumlah air yang 

diambil itu berhubungan dengan pipa yang digunakan untuk menyalurkan ke rumah-rumah 

warga.   

Evaluation and Termination or Reformation menilai sejauh mana keberhasilan 

pelaksanaan program CSR di Lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhri 

(termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara 

pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT CSR  melalui capacity building 
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terhadap (stakeholders) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata 

program CSR akan dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi 

pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru drumuskan sepanjang diperlukan. 

(Suharto, 2010, hlm. 92) 

Menurut manager department aqua mengatakan bahwa perlu monitoring dan evalusi 

program csr. Disinilah fungsi department csr untuk mengevaluasi program csr yang telah 

dilaksanakan apah program tersebut sesuai dengan yang di anggarkan ataupun anggaran yang 

didapatkan ternyata tidak mencukupi program,Harus dilaksanakan evaluasi dan komunikasi 

dengan stakeholder agar program csr dapat berhasil.  

Kepemipinan birokrasi yang professional Bennis mengatakan bahwa proses menjadi 

pemimpin yang baik tak ubahnya dengan proses seorang manusia yang utu. Sebagai rujukan 

bahawa Werren Bennis juga menganjurkan bahwa “ learning is simply a matter of 

remembering what is important.  Kepimpinan birokrasi  pertama : memahami dan 

menghayati filosofi dari biorkrasi sehingga visi dan misi birokrasi akan menjadi karakter 

dirinya. Pegawai hanya sekedar diperintah secara lisan atau karena mengikuti peraturan. Agar 

pemimpin dapat menciptakan birokrasi yang ideal, maka visi dan misi tidak hanya sekedar 

sebagai landasan filosofis dari birokrasi ke dalam karakter masing-masing individu birokrasi 

menjadi sesuatu yang tumbuh dan berkembang.  

Strategi Birokrasi yang dilakukan terhadap perusahana tersebut adalah dengan 

menggunakan kepimpinan birokrasi dengan cara merekrut pegawai berdasarkan startegi 

engagement csr yakni pegawai hanya sekedar diperintah untul mengikuti peraturan dalam 

memperkerjakan pegawai yakni dengan cara asalkan penduduk yang berada di sekitar pabrik 

dengan melampirkan surat rekomendasi berdasarkan dari Balai Desa akan langsung diterima 

untuk berkerja di Pabrik. 

 

 

PENUTUP 

Dalam penelitian yang merupakan kajian strategi  birokrasi komunikasi organisasi terhadap 

PT.Aqua Golden Mississippi Mekarsari di Departement CSR, Peneliti berusaha mengungkap 

dan menelaah lebih lanjut akan apa yang dipaparkan Sinamela dalam (Pasalong, 2008, hal. 

124) mengenai strategi  birokrasi terhadap PT  Aqua Golden Mississippi Mekarasari melalui 

program csr wash.  Berdasarkan penelitian ini, didapat kesimpulan yang menjawab tujuan 

penelitian sebagaimana dipaparkan di awal penelitian.   

 Dalam menjawab bagaimana  strategi birokrasi komunikasi organisasi PT Aqua 

Golden Mississippi Mekarasari adalah dengan membuat program csr aqua wash agar isu-isu 

negatif yang ada di masyrakat di wilayah pabrik dapat hilang dengan bekerja sama dengan 

stakeholder seperti lsm, badan keswadayaan masyarakat lestari mandiri dan dengan 

menggunkan media lokal sukabumi news. Serta bagaimana cara perusahaan agar tidak 

mendapatakan citra negatif yang berada di masyarakat bagaimana caranya agar perusahaan 

dengan merekrut pegawai melalui masyarakat yang ada disekitar pabrik.  

 Pihak department csr PT. Aqua Golden Mississippi Mekarasri juga memahami 

pemangku kepentingan mereka, dimana hal itu sangat penting untuk menentukan startegi 

perusahaan. Namun demikian, Strategi birokrasi t pendekatan terhadap kelompok 

kepentingan di PT. Aqua Golden Mississippi Mekarsari hanya sebatas sentimen beritanya 

saja dan kurang rinci.   Prioritas departement PT. Aqua Golden Mississippi Mekarsari adalah 

kepuasan masyarakat  sebagai salah satu penentu tidak timbulnya isu negatif. Sebagai 

perusahaan yang memproduksi produk-produk air minuman dalam kemasan, Pelanggan 

menjadi bagian yang sangat penting.   
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 Strategi birokrasi terhadap kelompok kepentingan yang dilakukan humas PT. Aqua 

Golden Mississippi Mekarasri dilakukan oleh lsm berdasarkan isu perusahaan yang terjadi. 

Sedangkan keputusan strategi yang dilakukan department PT. Aqua Golden Mississippi 

Mekarsari adalah dengan menentukan sasaran pemangku kepentingan dan pesan serta 

penyampai pesan yang keputusan akhirnya ditentukan oleh perusahaan aqua.  

 Sedangkan dari kelompok kepentingan pemerintah desa , pada tahapan isu negatif 

sudah terbentuk di masyarakat terkait dengan perusahaan aqua mengenai isu kekeringan  

yang dilakukan oleh  departement csr PT.  Aqua adalah dengan berkerja sama dengan 

stakeholder pemerintah desa benda mengajukan program csr wash desa benda karena 

program dari kotaku (kota tanpa kumuh ) tidak mencukupi biaya untuk akses air bersih di 

masyarakat, Departement csr aqua sudah bisa melihat kemugkinan itu dan tahu cara 

mengatasinya.  Sedangkan pihak-pihak yang dirasa menjadi ancaman bagi perusahaan adalah 

kompetitor dan juga LSM. Dimana LSM yang terlibat adalah LSM lokal sekitar perusahaan. 

Untuk mengatasi ancaman tersebut PT. Aqua Golden Mississippi Mekarasari melakukan lobi 

dan negosiasi dengan cara musyawarah dan hasil dari lobi dan negosiasi itu win-win 

solutions sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Di PT. Aqua Golden Mississippi 

Mekarasri sendiri telah  menajalin kerja sama dengan lsm dan juga pihak pemerintah desa 

untuk membuat program csr wash agar  isu perusahaan amdk yang negatif di masyarakat 

dapat teratasi hal tersebut, Sehingga ketika dalam keadaan krisis mereka tahu apa yang harus 

dilakukan.  

 Selain itu manajer department csr PT. Aqua Golden Mississippi Mekarasari juga 

mengatakan ketika krisis yang terpenting adalah komunikasi baik secara internal, eksternal 

dan juga komunikasi dengan media. Namun ketika terkena isu kekeringan sebagai akibat dari 

perusahaan aqua masyarakat melakukan resistensi, department csr PT. Aqua Golden 

Mississippi Mekarasari memilih  strategy engagement atau yaitu starategi perusahaan 

menyetujui program yang diajukan oleh kelompok kepentingan yakni lsm untuk saling 

bekerja sama dan saling menguntungkan.   Sedangkan evaluasi untuk program csr wash 

dilakukan saat rapat akhir tahun bersama direksi. 

Dalam persepktif strategi komunikasi organisasi yang dipaparkan dapat disimpulkan 

oleh penelti birokrasi yang dilakukan PT Aqua dalam program csr wash serta dalam merekrut 

pegawai  di pihak department csr sendiri dapat dilihat oleh peneliti humas sendiri dilakukan 

oleh bukan orang yang dibidang ahli sedangkan manajer department csr sendiri berasal dari 

lulusan ekonomi yang backgorundnya kurang mencukupi dalam bidang csr seharusnyab 

perusahaan aqua sendiri merekrut pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pabrik yakni 

seorang sarjana komunikasi, Beserta staff bagian yang lain salah satunya merupakan D3 

bukan berasal dari ilmu komunikasi, Sehingga kebanyakan program csr sendiri langsung di 

tangani oleh pusat dan tidak berasal dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar 

pabrik.  Program philantrophy tersebut yang digunakan untuk perusahaan aqua dalam 

merekrut pegawai agara masyrakat sekitar pabrik tidak menimbulkan isu-isu negatatif 

perusahaan, maka karyawan perusahaan tersebut memanfaatkan masyrakat sekitar pabrik 

untuk dijadikan pegawai.  
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PENDAHULUAN  
 

Program Keluarga Berencana (KB) ialah salah satu program yang menjadi tugas utama 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB selama ini 

dikenal hanya sebagai upaya pengendalian kelahiran semata. Padahal lebih dari itu, Kampung 

KB, diharapkan dapat berperan dalam menumbuhkan kesadaran keluarga di Indonesia dalam 

mendukung kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya, menuju keluarga 

sejahtera.  

Sebagai langkah untuk menyosialisasikan Program Keluarga Berencana, BKKBN 

membuat Kampung KB. Selama ini belum ada pengertian baku tentang Kampung KB. 

Namun demikian, Kampung KB dapat diartikan sebagai satuan wilayah setingkat RW, Dusun 

atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana  terdapat keterpaduan program pembangunan 

antara program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dan 

pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan  

masyarakat. Kampung KB merupakan lokus pembangunan keluarga kecil dan sejahtera yang 

membutuhkan dukungan dari berbagai sektor dari pihak pemerintah.  

Untuk mendukung keberadaan Kampung KB, pemerintah menyusun Rancangan 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, yang akan dijadikan sebagai acuan dalam 

mensinergikan berbagai program pemerintah lintas sektor ke dalam lokus Kampung KB. 

Dengan membuat forum lintas sektoral dalam upaya menyinergikan kegiatan dari 

Kementerian, Lembaga, dan Badan Pemerintahan lainnya yang diperlukan. Selain itu, hal 

tersebut penting dalam rangka target penyerapan APBN, khususnya berkaitan dengan serapan 

dana daerah dan peran pemerintah daerah. Dengan harapan pada tahun 2019 Kampung KB 

memiliki program-program yang terintegrasi. 

Pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo mencanangkan Kampung KB, dengan latar 

belakang antara lain, pertama, Program KB yang dianggap tidak lagi bergema dan terdengar 

gaungnya seperti pada era Orde Baru. Kedua, keberadaan Kampung KB diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa/kampung sehingga terwujud keluarga kecil 

berkualitas. Ketiga, masyarakat berperan serta aktif dalam penguatan program 

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK). Keempat, amanah Nawacita 

tentang pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan dan peningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kelima, 

dalam rangka menyambut bonus demografi Indonesia (2010-2030), dengan menggairahkan 

kembali program KB. 

Peran dan sinergitas Kampung KB dengan kegiatan dan program kementerian sektor 

lainnya dapat dilakukan melalui pendampingan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), dan 

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Sinergitas tersebut diharapkan dapat lebih 

mengoptimalkan pembinaan keluarga dalam mengakses pelayanan di bidang kesehatan, 

bidang pendidikan, bidang pemberdayaan ibu, bidang pemberdayaan ekonomi, dan bidang 

pembinaan hidup sehat dengan gizi yang baik. Termasuk juga pembangunan infrastruktur dan 
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pembangunan sumber daya manusia. Karena keberhasilan program ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi generasi bangsa dikemudian hari.  

Dalam pengelolaan Kampung KB yang melibatkan banyak sektor. Tentu saja semakin 

kompleks permasalahan yang dapat terjadi didalamnya. Sehingga dibutuhkan suatu langkah 

solutif dan inovatif dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat terjadi. 

Salah satu caranya adalah Pemerintah dapat membentuk suatu organisasi birokrasi yang lebih 

dinamis, mampu bekerja secara efektif, dan tepat sasaran dimana permasalahan tersebut 

terjadi.  

Dengan petugas dan kader lapangan yang dimiliki oleh BKKBN dalam mengawal 

pembinaan keluarga Indonesia, khususnya di Kampung KB. Diharapkan program pemerintah 

dapat tersosialisasikan maupun diimplementasikan secara efektif dan efisien. Khusunya 

berkaitan dengan program yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku dari 

masyarakat. Kemampuan komunikasi dibutuhkan dalam hal ini agar pesan dapat 

tersampaikan dengan baik. Penyampaian pesan dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung seperti menggunakan media. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa efektifitas 

program Kampung KB bergantung pada sosialisasi promosi kesehatan yang dilakukan oleh 

pendamping dan petugas lapangan BKKBN.  

Dalam pelaksanaan kampung KB, terdapat beberapa pihak yang berperan dalam tataran 

birokrasinya. Adapun susunan pengurus Kampung KB adalah sebagai berikut: (1) Pembina : 

Kepala Desa/Lurah, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, dan UPTD KB; (2) Ketua : Kepala 

Dusun / Ketua RW / Tokoh Masyarakat; (3) Sekretaris : Sub-PPKBD/SubPos KB; (4) 

Bendahara : Pengurus PKK RW; (5) Bidang-Bidang : Bidang Advokasi, Bidang Pendidikan, 

Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ekonomi, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang 

Kesehatan, Bidang Seni Budaya, Bidang Humas. 

Kampung Dusun II, Desa Awilega, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, 

dipilih sebagai lokasi penelitian, dikarenakan Kampung KB tersebut merupakan salah satu 

Kampung KB terbaik yang ada di Kabupaten Sumedang. Bahkan dianggap sebagai salah satu 

contoh Kampung KB terbaik di Jawa Barat. Hal tersebut yang ingin dikaji lebih dalam oleh 

peneliti, khususnya berkaitan dengan birokrasi organisasi dan tahapan pertumbuhan 

organisasi. 

Menurut Bennis, kinerja dari sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

organisasi dan faktor eksternal atau lingkungan yang erat kaitannya dengan karakteristik atau 

jenis organisasi tersebut dalam mencerminkan misinya. Sedankan menrut Syahrir, misi yang 

diemban oleh birokrasi dapat dilihat dari kegiatan pelayanannya, dimana keberhasilan 

pelaksanaan tugas -tugas birokrasi dalam memberikan pelayanan tidak terlepas pada suatu 

pola interaksi antara dua pihak yang saling berhubungan, yaitu organisasi birokrasi yang 

menyediakan jasa pelayanan di satu pihak, dan masyarakat sebagai pemanfaat jasa pelayanan 

di lain pihak. Oleh karenanya keberhasilan pelayanan seperti ini sangat ditentukan oleh 

hubungan kedua pihak tersebut, yang menurut Syahrir ada dua cara dalam melihatnya. 

Pertama, kualitas pelayanan seperti apakah yang diberikan sudah memuaskan atau belum 

bagi masyarakat, dan apakah pelayanan yang dilaksanakan sudah efisien atau belum. Dan 

kedua, kuantitas pelayanan, dalam bentuk angka apakah masyarakat yang dilayani meningkat 

atau tidak, apakah hasil yang diperoleh mengalami kenaikan atau tidak. 

Sedangkan  Fadim Cinar (2013) dalam penelitiannya tentang desentralisasi pelayanan 

kesehatan dan dampaknya di Turki, mengidentifikasi bahwa perubahan pelayanan birokrasi 

dari yang sebelumnya dilakukan secara sentralisasi menjadi desentralisasi mempngaruhi pola 

kerja dan pelayanan birokrasi tersebut. Perubahan tersebut secara signifikan memiliki 

dampak positif maupun negatif. 

Menurut Weber, kemampuan organisasi untuk berfungsi sangat bergantung pada 

struktur otoritas yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri, karena otoritas merupakan 
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dasar dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh anggota 

organisasi. Prinsip hierarki yang dinyatakan sebelumnya menuntut adanya otoritas yang lebih 

besar pada tingkatan yang lebih tinggi agar dapat melakukan pengaturan dan pengawasan 

terhadap tingkatan yang lebih rendah. Gagasan-gagasan yang sifatnya konsep di puncak 

organisasi perlu didorong ke bawah, tingkat demi tingkat, sehingga akhirnya menjadi 

kegiatan bersifat operasional. Untuk mendorong gagasan-gagasan itu diperlukan semacam 

"tenaga" dan Weber mengusulkan otoritas ini sebagai tenaga pendorong. Efektifitas otoritas 

dalam mengimplementasikan program-program dapat terjadi karena muncul pada diri 

seseorang yang mempunyai karakteristik pribadi yang luar biasa, yang menyebabkan orang 

tersebut dianggap mempunyai hak untuk memerintah orang lain.  

Birokrasi yang terjadi dapat terlihat dari efektifitas peranan yang dilakukan oleh 

Kampung Keluarga Berencana Dusun II, Desa Awilega dalam menyosialisasikan dan 

mengkampanyekan program-program pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan 

uraian diatas, tulisan ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana birokrasi 

yang ada di Kampung Keluarga Berencana.  

Selain itu dalam hal ini peneliti juga ingin mengeksplorasi sejauh mana tahapan 

pertumbuhan organisasi Kampung KB Dusun II, Desa Awilega melalui model pertumbuhan 

organisasi “Greiner". Sehingga dapat diketahui titik-titik kritis yang telah dilalui dalam 

pertumbuhan tersebut, yang menurut Greiner periode tersebut dinamakan sebagai sebagai 

tahapan pertumbuhan. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Gambaran Kampung KB 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dilakukan 

pada tahun 2017 terhadap 27 Kampung KB yang ada di Kabupaten Sumedang. Didapatkan 

bahwa implementasi Program KB di Sumedang mengalami peningkatan yang signifikan. 

Kampung KB di Kabupaten Sumedang dinobatkan sebagai Kampung KB terbaik yang ada di 

Jawa Barat. Salah satu Kampung KB yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan 

program-program kegiatannya yaitu Kampung KB Dusun II Desa Awilega di Kecamatan 

Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang. 

Desa Awilega merupakan desa yang ditetapkan sebagai desa percontohan Kampung 

KB di Kecamatan Tanjungkerta, yaitu berada di Dusun II. Luas wilayah Desa Awilega 375 

Ha dan secara letak geografis wilayah administratif, Desa Awilega berbatasan langsung 

dengan Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua, Desa Tanjungmulya, Kecamatan Tanjungkerta, 

Desa Keertaharja, Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Boros, Kecamatan Tanjungkerta. Desa 

Awilega terdiri dari 2 Dusun, 6 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT). Lokasi 

Kampung KB Desa Awilega berada di Dusun II, yang secara administrasi terbagi menjadi 2 

RW. Jumlah penduduk Dusun II, Desa Awilega sebanyak 678 orang, terdiri dari 325 laki-laki 

dan 353 perempuan. 

Adapun potensi yang dapat dikelola di Kampung KB Dusun II, Desa Awilega 

Kecamatan Tanjungkerta antara lain di bidang pertanian, adanya Kelompok Wanita Tani 

(KWT). Bidang ekonomi, yaitu adanya aktifitas usaha ekonomi masyarakat berupa 

pembuatan gula aren, walaupun belum terwadahi dalam kelompok usaha. Serta bidang 

lingkungan hidup, dengan adanya pengelolaan bank sampah. 

Secara organisasi struktural tugas pokok dan fungsi pengurus Kampung KB sebagai 

berikut:  

a. Ketua Kampung KB atas nama Bapak Saepudin, mempunyai tupoksi yaitu, 

mengendalikan semua kegiatan yang berkaitan dengan Administrasi, Keuangan, Seni 

Budaya dan Pemuda, Pemberdayaan Ekonomi, Keluarga Berencana, Pendidikan, 
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Kesehatan dan Ketahanan Pangan. Memberikan arahan, saran dan petunjuk pelaksanaan 

kegiatan kegiatan Kampung KB. Memfasilitasi, mengevaluasi dan monitoring 

penyelenggaraan kegiatan di Kampung KB. 

b. Sekretaris atas nama Ibu Enri Yuliai dan asisten sekretari Ibu Teti Rohaeti, mempunyai 

tupoksi, merumuskan rancangan usulan kebutuhan administrasi Kampung KB. 

Merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan Kampung KB. Merumuskan 

laporan kegiatan Kampung KB. Membantu Ketua dalam penyusunan rencana kegiatan, 

sarana dan prasarana di Kampung KB. Dan melaksanakan tugas lain yang diberikan 

Ketua sesuai dengan kewenangan. 

c. Bendahara atas nama Maman, S.Pd, mempunyai tupoksi yaitu, menyimpan dan 

mengeluarkan uang, serta melakukan pembukuan segala pengeluaran dan penerimaan 

uang serta kegunaan uang tersebut. Meminta persetujuan ketua sebelum mengeluarkan 

uang.  

d. Bidang Advokasi, Ketua Supriyadi, mempunyai tupoksi yaitu melakukan penyuluhan 

berkaitan dnegan Narkoba, anti KDRT, maslaha BPJS, kemudian hal berkaitan dengan 

hokum ataupun perlindungan, serta berkoordinasi dengan pemerintahan Desa, 

Kecamatan, maupun Kabupaten. 

e. Bidang Pendidikan, Ketua Elis Sulastri, mempunyai tupoksi antara lain : 

menyelenggrakan kegiatan pendidikan baik itu dalam bentuk kursus keterampilan 

maupun pendidikan keluarga sadar hukum.  

f. Bidang Keluarga Berencana, Ketua Yuyun, mempunyai tupoksi antara lain : 

Menyelenggarakan peningkatan peran serta kader dan partisipasi masyarakat dalam 

pelayanan KKBPK. Melaksanakan peningkatan penyuluhan Keluarga Berencana. 

Melaksanakan monitoring dan pembinaan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana, Bina 

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). 

serta Pusat Informasi dan Konsuling Remaja (PIK-R). Melaksanakan pertemuan rutin, 

dan mengevaluasi kegiatan serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Mengembangkan 

dan menyelenggarakan kegiatan BKB. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan 

pelayanana KB, BKB, BKR, BKL, dan PIK-Remaja. 

g. Bidang Ekonomi, Ketua Nining Riyaningsih, mempunyai tupoksi yaitu : menggali 

potensi yang dimiliki oleh warga kampung KB. Melakukan pembinaan dan 

pembimbingan produk-produk unggulan baik yang diproduksi yang dimiliki oleh warga 

kampung KB.   

h. Bidang Ketahanan Pangan, Ketua Yeyet Ratna S., mempunyai tupoksi antara lain 

melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan melalui 

fasilitasi pemanfaatan potensi alam yang mendukung terhadap pengembangan produksi 

pertanian. Serta pembinaan pemanfaatan lahan perkarangan untuk kegiatan tanaman 

buah dalam pot (Tabulampot) dan tanaman buah, lalapan, dan obat-obatan pagar 

(Tabulamkar). 

i. Bidang Kesehatan, Ketua Entin, mempunyai tupoksi antara lain melakukan pembinaan, 

kepada kader serta menyelenggarakan peningkatan dan penyuluhan KIA, KB, Imunisasi, 

Gizi dan penanggulangan diare.  

j. Bidang Seni dan Budaya, Ketua Heni, mempunnya tupoksi yaitu membentuk dan 

melestarikan seni tradisi, budaya yang menjadi potensi di Kampung KB.   

k. Bidang Humas, Ketua Asep Sayuti dan Asisten Suin, mempunyai tupoksi melakukan 

sosialisasi kedalam maupun keluar Kampung KB berkaitan dengan rencana kegiatan 

maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. 
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Gambar 1. Bagan Struktural Organisasi Kampung KB Dusun II, Desa Awilega 

 

Dalam rangka menyusun agenda kerja bulan dan tahunan, dilakukan pertemuan dalam 

berbagai tingkatan, diantaranya pertemuan tingkat RT di Kampung KB Dusun II Desa 

Awilega. Pertemuan tersebut diselenggarakan setidaknya tiga bulan sekali, namun demikian 

dalam pelaksanaannya diadakan sesuai dengan situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat. 

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua RT, dengan agenda membahas permasalahan 

maupun potensi yang berkembang di tengah-tengah masayarakat maupun yang terjadi di 

Kampung KB.  

Sebagai sebuah organisasi yang baik, dalam setiap kegiatan maupun program yang 

diselenggarakan, dilakukan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan 

sebagai upaya pertanggung jawaban secara struktural atas pelaksanaan program yang telah 

direncanakan, sekaligus juga sebagai bahan evaluasi dalam rencana kegiatan tahun 

berikutnya. Bentuk pencatatan dan pelaporan tersebut juga dilakukan untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang didapatkan dari pihak luar baik itu 

bersifat dana hibah maupun dana-dana lainnya.   

 

Analisis Birokrasi Kampung KB 

Seiring berkembangnya tugas, fungsi dan peran Kampung KB, menuntut adanya pengawasan 

dan koordinasi yang lebih ketat untuk menjamin tercapainya kerjasama yang baik antara tiap-

tiap bagian dalam struktur Kampung KB. Organisasi Kampung KB yang dituntut lebih 

berperan secara dinamis diharapkan tidak menjadi organisasi yang desentralisasi. Sehingga 

kewenangan dalam pengambilan keputusan ditengah dinamika masyarakat yang dinamis 

dapat didelegasikan kepada tingkatan bawah. Dengan desentralisasi ini, diharapkan dapat 

menuntut adanya peningkatan kinerja yang lebih terukur, yaitu, adanya pengawasan yang 

baik terhadap kegiatan yag dilakukan, walaupun kemudian banyak pendelegasian wewenang 

kepada tingkatan yang lebih rendah. 

Walaupun baru dicanangkan pada Januari 2016, Kampung KB dapat tumbuh menjadi 

organisasi yang dapat diandalkan oleh pemerintah dalam menyosialisasikan, 

mengkampanyekan dan bahkan menjalankan program-program pemerintah. Proses 
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pertumbuhan organisasi Kampung KB, terjadi tidak dengan dengan mudah. Seringkali dalam 

perjalanannya Kampung KB, baik itu secara organisasi maupun para pengurusnya harus 

menghadapi berbagai jenis hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena faktor kesengajaan 

oleh pihak tertentu, bahkan tidak jarang oleh Kepala Desa. Hal tersebut terjadi ketika pertama 

kali ide membentuk Kampung KB di Desa Awilega, awalnya Kepala Desa menolak ide 

tersebut, karena dianggap akan menciptakan dualism kepemimpinan. Sehingga dapat 

menggerus pengaruh Kepala Desa sebelumnya yang telah ada dan dipilih langsung oleh 

masyarakat di Desa Awilega. Namun demikian setelah dilakukan sosialisasi tentang fungsi 

dan peran dari Kampung KB, dimana posisi Kepala Desa juga sebagai Pembina Kampung 

KB, barulah Kepala Desa memahami hal tersebut. 

Secara umum, Kampung KB Dusun II, Desa Awilega, Kecamatan Tanjungkerta, 

Kabupaten Sumedang, sudah termasuk dalam organisasi yang birokratis menurut Weber. 

Karena Kampung KB sudah memenuhi 7 ciri dari sebuah organisasi yang birokratis. 

Pertama, adanya pengorganisasian fungsi-fungsi resmi Kampung KB yang saling terikat oleh 

berbagai jenis aturan, yang menjadikan fungsi-fungsi resmi itu suatu kesatuan yang utuh. 

Antara Peraturan dan prosedur operasi yang baku sehingga menyebabkan kegiatan organisasi 

dapat dilaksanakan dengan cara yang rutin dan pasti. 

Kedua, Adanya pembagian kerja yang jelas di dalam organisasi Kampung KB. Setiap 

pengurus Kampung KB mempunyai tugas yang jelas dan juga mempunyai kewenangan yang 

seimbang dengan tugas yang harus dijalankannya. Ketiga, Adanya pengorganisasian yang 

mengikuti prinsip hirarki di Kampung KB, yaitu tingkatan yang lebih rendah diawasi dan 

diatur oleh tingkatan yang lebih tinggi, sehingga tersusun suatu hirarki otoritas yang runtut 

mulai dari tingkatan yang tertinggi hingga tingkatan terendah dalam organisasi.  

Keempat, Adanya sistem penerimaan dan penempatan anggota Kampung KB yang 

didasarkan pada kemampuan teknis, tanpa memperhatikan sama sekali koneksi, hubungan 

keluarga, maupun favoritisme. Kelima, Adanya pemisahan antara kepemilikan alat produksi 

maupun administrasi, dari kepemimpinan Kampung KB. Weber berpendapat bahwa 

pemisahan ini akan membuat organisasi tetap bersifat impersonal, sesuatu yang dianggap 

penting untuk mencapai efisiensi. 

Keenam, Adanya obyektifitas dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan suatu 

jabatan dalam Kampung KB. Weber menyatakan bahwa pemegang suatu jabatan haruslah 

melakukan kegiatan secara obyektif sesuai dengan tugas yang harus dijalankannya, dan tidak 

menggunakan jabatannya untuk melayani kepentingan dirinya pribadi. Ketujuh, Kegiatan 

administratif, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan dalam Kampung KB selalu 

dituangkan dalam bentuk tertulis. 

Bentuk yang ditunjukkan oleh Weber dengan tujuh dimensi itu dianggap merupakan 

bentuk ideal dari organisasi birokratis. Kebanyakan dimensi tersebut tampak dijalankan pada 

banyak organisasi yang ada di sekeliling kita, seperti hirarki otoritas, pembagian tugas dan 

penggunaan dokumen tertulis. Tetapi, jarang sekali dijumpai organisasi yang mampu 

menjalankan ke tujuh dimensi tersebut secara sempurna. Jika setiap kegiatan organisasi harus 

dicatat secara tertulis misalnya, maka organisasi akan penuh dengan dokumen, sehingga 

kertas berserakan di semua tempat dan akhirnya akan menghambat seluruh pekerjaan lainnya. 

 

Tahapan Pertumbuhan Kampung KB Dusun II, Desa Awilega  

Untuk mengukur pertumbuhan organisasi Kampung KB, peneliti menggunakan mode 

pertumbuhan organisasi “Greiner". Greiner mempelajari pertumbuhan organisasi untuk 

mengetahui titik-titik kritis yang harus dilalui dalam pertumbuhan tersebut. Ia juga 

menunjukkan bahwa organisasi akan mengalami kesulitan jika strukturnya tidak sesuai 

dengan tahapan pertumbuhan yang sedang dialami oleh organisasi itu. Greiner menamakan 

periode sebelum dan sesudah setiap titik kritis sebagai tahapan pertumbuhan. Urutan tahapan 
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pertumbuhan dan titik-titik kritis yang dilalui dalam pertumbuhan organisasi ditunjukkan 

pada gambar berikut. 

 

Gambar 2. Contoh Tahapan Pertumbuhan Organisasi Greiner 

 

Tahapan pertama, disebut tahapan kreatifitas, dimana organisasi baru saja berdiri. 

Dalam tahapan ini, organisasi dipusatkan untuk menciptakan suatu produk tertentu yang 

dianggap sesuai bagi organisasi, dan juga kemampuan bertahan dalam menghadapi 

persaingan. Dengan kata lain, yang dibutuhkan pada tahapan ini adalah kemampuan membuat 

dan menjual. Tahapan ini dinamakan pertumbuhan melalui kreatifitas, karena sangat erat 

hubungannya dengan kreatifitas pendiri organisasi. Bertumpu pada kreatifitas pendiri 

organisasi dusahakan untuk menemukan produk yang sesuai dan juga dikembangkan 

kemampuan bertahan terhadap persaingan. Oleh karena itu pula pendiri organisasi umumnya 

adalah orang yang berjiwa wiraswasta (entrepreneur) yang mencurahkan perhatiannya pada 

kegiatan produksi dan pemasaran produk.  

Tahapan kedua, disebut, tahapan pertumbuhan melalui pengarahan, krisis 

kepemimpinan di Kampung KB Dusun II, Desa Awilega telah dilalui dan telah memiliki 

pimpinan yang kuat dan mulai merumuskan program dan target sasaran programa yang 

terukur. Kampung KB telah memiliki bagian-bagian dengan hirarki wewenang, penugasan, 

dan pembagian kerja yang jelas. Sistem manajemen dalam organisasi juga mulai lebih teratur 

misalnya menyangkut manajemen keuangan, manajemen persediaan, dan sebagainya. Dalam 

periode ini, hal yang menjadi hambatan terbesar yang dialami Kampung KB Dusun II, Desa 

Awilega yaitu berkitan dengan semakin banyak penugasan yang diberikan oleh Ketua 

Kampung KB. sedangkan disisi lain, masing-masing Bidang memiliki sudah dibebani oleh 

program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. 

Tahapan ketiga, atau juga disebut tahapan pertumbuhan melalui pendelegasian. Pada 

tahapan ini  Ketua Kampung KB melakukan pendelegasian wewenang secara resmi kepada 

pimpinan tingkat bawah, dan mulai terasa adanya desentralisasi dalam organisasi. 

Kewenangan dan tanggung jawab didelegasikan kepada para koordinator bidang dan 

dimulainya sistem pengendalian internal serta sistem informasi dalam organisasi.  
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Menurut peneliti, berdasarkan mode tahapan pertumbuhan organisasi Grenier, 

Kampung KB Dusun II, Desa Awilega, baru memasuki tahapan keempat, yaitu pertumbuhan 

melalui koordinasi. Para pengurus Kampung KB, nulai memahami bagaimana membuat 

sebuah perencanaan dan pengembangan organisasi yang baik.  Dengan terjalinnya 

komunikasi yang baik di internal organisasi Kampung KB, koordinasi antar sesama pengurus 

pun semakin baik. Sehingga dinilai siap untuk masuk kedalam tahapan selanjutnya yaitu 

tahapan kelima, yaitu pertumbuhan melalui kerjasama dan kolaborasi. Tahapan dimana 

seluruh pengurus Kampung KB menyadari bahwa birokrasi memang diperlukan agar 

organisasi menjadi lebih rapih dan teratur. Oleh karena itu, diharapkan dapat terlatih dan 

terbiasa dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan tanpa terhambat birokrasi, dan 

mencoba menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang informal atau tradisional.  

 

 

PENUTUP 
 

Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh BKKBN. Pada perkembangannya, prinsip-prinsip 

dan program Kampung KB dianggap sebagai perwujudan dari sinergi program kerja berbagai 

pihak. Kampung KB juga diharapkan dapat menjadi percontohan organisasi khususnya 

pengelolaan sebuah desa dengan program-program pembangunan Kependudukan, KB dan 

Pembangunan Keluarga yang lebih terpadu. Kampung KB Dusun II, Desa Awilega, 

Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, sudah memenuhi ciri organisasi yang 

birokratis menurut Weber. Pengurus Kampung KB juga menyadari bahwa birokrasi 

diperlukan agar organisasi menjadi lebih rapih dan teratur. Oleh karena itu, kedepannya 

pengurus Kampung KB diharapkan dapat terlatih dan terbiasa dalam menghadapi serta 

menyelesaikan permasalahan tanpa terhambat birokrasi, dan mencoba menyelesaikan 

perbedaan pendapat dengan cara yang informal atau tradisional.   
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PENDAHULUAN 

Agen sosialisasi merupakan sebutan yang merujuk pada sekelompok orang yang melakukan 

fungsi sosialisasi mengenai Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Kegiatan sosialisasi 

ini ditujukan kepada masyarakat di tingkat kecamatan atau kelurahan yang berada di wilayah 

Provinsi Jawa Barat. Senada dengan kabupaten dan kota lainnya, Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Tasikmalaya memfokuskan pembentukan agen sosialisasi ini untuk 

menyebarluaskan informasi politik kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilgub 

Jabar 2018 baik secara langsung atau pun dengan menggunakan media massa, dan media 

sosial. Kehadiran agen sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjawab salah satu tantangan 

terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di kabupaten 

Tasikmalaya. Hal ini diakui oleh Deden Nurul Hidayat selaku ketua KPU Kabupaten 

Tasikmalaya dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti.1  

Pada praktiknya, keberadaan agen sosialisasi di Tasikmalaya ini merupakan salah satu 

bentuk birokrasi dari lembaga yang menaunginya. Hegel (dalam Setiawan, 2014: 2) 

mengungkapkan bahwa birokrasi adalah suatu alat yang dapat menghubungkan pemerintah 

dan masyarakat dalam mengkomunikasikan kepentingan yang hendak mereka capai. Dengan 

kata lain, aktivitas ini disebut sebagai mediating agent. Hal inilah yang dilakukan oleh KPU 

Provinsi Jawa Barat yang mengartikulasikan tujuannya kepada masyarakat melalui 1.309 

agen sosialisasi, yang 78 diantaranya tersebar pada 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.  

Dalam istilah yang lebih sederhana, keberadaan agen sosialisasi ini merupakan suatu 

wujud dari strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. 

Senada dengan McNair yang menuturkan bahwa komunikasi politik dapat diartikan sebagai 

segala bentuk komunikasi yang melibatkan politisi atau aktor politik lainnya yang memiliki 

sebuah tujuan tertentu (McNair, 2003: 17). Tujuan ini biasanya berbentuk ulasan mengenai 

aktivitas yang mereka lakukan dan menjadi bahan perbincangan pada sebuah media melalui 

laporan berita, editorial, dan bentuk lainnya. 

Kajian mengenai komunikasi politik di kabupaten Tasikmalaya masih sangat terbatas. 

Terlebih jika kita melihatnya dari posisi penyelenggara pemilu. Sejumlah penelitian terdahulu 

yang sudah dilakukan, memfokuskan penelitiannya pada sudut pandang pemilih. Seperti yang 

dilakukan oleh Intan Fathonah Nur’Aziza dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ia 

melakukan kajian mengenai partisipasi politik masyarakat desa Sukaasih, kecamatan 

Singaparna, kabupaten Tasikmalaya dalam pemilu legislatif tahun 2014. Namun tujuan dan 

hasil penelitian yang dipaparkan lebih menekankan kepada sudut pandang pemilih, bukan 

pada penyelenggara pemilu. Penelitian senada juga pernah dilakukan sebagai bentuk 

kerjasama antara KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan Program Studi Ilmu Politik, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi mengenai partisipasi pemilih di 

Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015 yang dalam pemaparannya juga menitikberatkan 

kepada sudut pandang pemilih. Sedangkan melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk 

mengupas suatu program yang diusung oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai strategi 

                                                 
1 Hidayat, Deden Nurul. (2018, 14 Novembers). Personal Interview. 
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komunikasi pada pemilu yang berlangsung. Berdasarkan ketertarikan tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui (1) apa saja program kerja unggulan dari agen sosialisasi pada 

Pilgub Jabar 2018 di kabupaten Tasikmalaya? (2) bagaimana peran yang dilakukan oleh agen 

sosialisasi sebagai bentuk strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Tasikmalaya pada 

Pilgub Jabar 2018?. 

 

 

PEMBAHASAN 

a. Data Informan 

Pada bagian metode penelitian, penulis telah menjabarkan bahwa penetapan informan 

dalam penelitian ini berdasarkan kepada teknik purposeful sampling. Mengacu pada 

teknik ini, informan yang terlibat adalah mereka yang memenuhi sejumlah kriteria 

berikut ini (1) pria atau wanita, (2) berstatus sebagai penyelenggara pemilu, baik 

merupakan komisioner KPU atau pun agen sosialisasi (agsos) pada Pemilihan Gubernur 

Jawa Barat tahun 2018, (3) memiliki pengalaman langsung dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan sosialisasi Pilgub Jabar tahun 2018 di kabupaten 

Tasikmalaya (4) bersedia untuk memaparkan pemaknaan masing-masing terkait dengan 

peran agsos sebagai strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Tasikmalaya. 

Berikut ini merupakan profil keenam informan yang terlibat dalam penelitian ini. 

Dua di antaranya merupakan penyelenggara pemilu yaitu komisioner KPU Kabupaten 

Tasikmalaya yang diwakili oleh ketua dan satu orang anggotanya. Tiga orang lainnya 

merupakan informan yang berstatus sebagai agen sosialisasi yang berasal dari tiga 

kecamatan yang berbeda, dan satu terakhir adalah masyarakat dari salah satu kecamatan 

di kabupaten Tasikmalaya sebagai informan pendukung.  
 

Tabel 1. Identitas Informan 

No. Nama Jenis Kelamin Usia Status 

1. Deden Nurul Hidayat L 41 
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya  

periode 2013-2018 

2. Zamzam Jamaludin L 45 
Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya 

periode 2013-2018 

3. Nida Aniati P 23 Agen Sosialisasi Kecamatan Cikalong 

4. Reza Fazrulloh L 26 Agen Sosialisasi Kecamatan Sariwangi 

5. Leni Nurfitri P 22 Agen Sosialisasi Kecamatan Sukaratu 

6. Nadia Kurniati P 24 Warga Kecamatan Singaparna 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 

b. Keunikan Kasus (Uniqueness) 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, fenomena yang dikaji 

ini mengandung suatu keunikan tersendiri (uniqueness). Unsur ini merupakan salah satu 

karakteristik yang menonjol dari sebuah pendekatan studi kasus. Program agen 

sosialisasi dalam pemilihan kepala daerah hanya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat saja. Jika kita menilik daerah provinsi lain, bentuk 

dari sosialisasi yang dilakukan tidak melibatkan relawan yang berasal dari masyarakat 

luas. Provinsi lain memfokuskan sosialisasi secara formal yang dilakukan oleh pihak 

komisioner serta bawahannya saja. Mereka hanya memanfaatkan para petugas pemilu 
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yang mendapatkan apresiasi secara finansial saja tanpa melibatkan relawan apalagi 

hingga menyentuh ranah media sosial sebagai saluran penyebaran informasinya. Berbeda 

dengan KPU Provinsi Jawa Barat yang secara spesifik mencetuskan sebuah program 

khusus untuk kegiatan sosialisasi yang melibatkan dua orang perwakilan dari setiap 

kecamatan di seluruh Jawa Barat. Dua orang yang kemudian disebut sebagai agen 

sosialisasi ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara informal baik 

melalui media sosial yang dimiliki, atau pun berkomunikasi secara langsung dengan 

masyarakat terkait dengan fakta positif Pilgub Jabar 2018.  

 

c. Program Kerja Agen Sosialisasi 

Pada bagian ini, seluruh penyelenggara pemilu baik pihak komisioner dan juga agen 

sosialisasi sama-sama melakukan perancangan program kerja dalam rentang waktu lima 

bulan. Mulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2018. Perancangan program kerja 

ini dilakukan secara bersama-sama dengan diawali pada forum yang umum terlebih 

dahulu yang melibatkan 39 kecamatan di seluruh kabupaten Tasikmalaya, yang 

kemudian ditindaklanjuti pada tataran yang lebih spesifik yaitu disesuaikan dengan 

kebutuhan setiap kecamatan.  

Secara administratif, pihak KPU Jawa Barat tidak memberikan instruksi apapun 

terkait dengan program kerja yang harus dilakukan. Pada tahap ini, pelimpahan 

wewenang menjadi terpusat di KPU tingkat kabupaten atau kota. Dengan demikian 

setiap agen sosialisasi juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perancangan 

dan pelaksanaan program sosialisasi bergantung pada kebutuhannya di kecamatan 

masing-masing. Secara konseptual, program kerja yang dilaksanakan oleh agen 

sosialisasi ini dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi politik. Maka berikut ini 

merupakan sejumlah program kerja yang dilakukan oleh agen sosialisasi di Kabupaten 

Tasikmalaya merujuk pada konsep mengenai bentuk komunikasi politik (dalam Arifin, 

2003: 17) yaitu:  

1. Kuis Pilgub 

Program ini merupakan salah satu program rutin yang dilakukan oleh agen 

sosialisasi kepada para pemilih pemula. Melalui program ini, agsos dengan 

kemampuan beretorika yang dimilikinya bermaksud untuk mempersuasi para siswa 

dan siswi kelas 3 yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk 

segera melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat 

Keterangan sebagai salah satu syarat wajib memilih pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Kuis ini disajikan ketika agen sosialisasi 

mengunjungi sekolah mereka. Kuis disajikan secara interaktif dengan sajian hadiah 

berupa makanan kecil yang disukai para siswa. Melalui program ini kita dapat 

dilihat bahwa para agsos melakukan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan 

pendekatan personal. Hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih memahami karakter 

audiens yang berbeda-beda di wilayah kecamatan yang berbeda pula. Melalui 

retorika yang baik, audiens dalam hal ini siswa SMA tidak merasa mendapatkan 

instruksi atau terpaksa karena agsos menggunakan pendekatan antarpribadi. 

2. Agsos Ngider 

Secara garis besar, program ini memiliki prinsip yang berbeda dengan program 

formal yang dilakukan oleh pihak komisioner. Jika mereka melakukan sosialisasi 

dengan pendekatan yang lebih formal dan bersifat satu arah, agen sosialisasi 

melakukan dengan cara yang lebih informal. Jika komisioner menyasar tokoh-tokoh 

penting di suatu daerah kecamatan tertentu, agen sosialisasi justru melakukan cara 

yang lebih bersifat personal. Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, ojek, 

dan pekerjaan lain yang kadang keberadaannya dipandang sebelah mata jika 
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dikaitkan dengan kegiatan seperti sosialisasi pemilu, justru mendapatkan perhatian 

lebih dari agen sosialisasi. Mereka sesungguhnya merupakan influencer yang handal 

dengan kerja yang cepat. Informasi akan mudah menyebar tanpa adanya paksaan. 

Karena menggunakan komunikasi dua arah, para tokoh ini akan menyampaikan 

informasi secara interaktif dan lawan bicara yang diajak berkomunikasi merasa 

memiliki derajat yang sama sehingga informasi yang disampaikan atau disebarkan, 

dapat diterima dengan baik. Melalui program ini, agsos ingin menyebarkan 

pemahaman dan anggapan di tengah masyarakat dengan status sosial ekonomi 

menengah-ke bawah bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi untuk seluruh 

lapisan masyarakat. Jika kita tidak berkontribusi dalam penyebaran informasi 

mengenai pemilukada maka kita tidak berhak dikatakan sebagai bagian dari suatu 

wilayah kesatuan. Dalam skala yang paling kecil adalah wilayah kecamatan. 

3. Agsos Nu Balarea 

Agsos Nu Balarea adalah satu program kerja di udara yang dilakukan oleh agen 

sosialisasi. Jika sebagian besar waktu agen sosialisasi dihabiskan di lapangan 

bersama masyarakat, Agsos Nu Balarea dilakukan melalui media sosial yang 

dimiliki oleh para agen sosialisasi. Salah satu tujuan dari program ini adalah dengan 

menyebarkan informasi positif sebanyak-banyaknya mengenai pemilu agar isu 

negatif dapat tenggelam dengan sendirinya. Konten yang disediakan pun beragam 

mulai dari bentuk sederhana berupa teks, foto, hingga video. Hal ini dinilai efektif 

dalam menggugah perhatian pengguna media sosial terutama masyarakat yang 

berasal dari kalangan muda atau tergolong sebagai pemilih pemula. 

 

d. Peran Agen Sosialisasi dan Komunikasi Politik KPU Kabupaten Tasikmalaya 

Denton & Woodward memandang komunikasi politik sebagai suatu bentuk gagasan yang 

berisi kepentingan pokok yang ingin dicapai oleh komunikator politik (dalam Lesmana, 

2013:145). Merujuk definisi tersebut KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu 

badan milik pemerintah yang memiliki kepentingan politik tertentu kemudian masuk dan 

dikategorikan sebagai salah satu unsur komunikasi politik yaitu komunikator politik 

seperti yang diungkapkan oleh Cangara (dalam Pureklolon, 2016: 8). Pada dasarnya 

salah satu tujuan komunikasi politik spesifik yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten 

Tasikmalaya adalah mengirim pesan politik terkait Pilgub Jabar 2018 kepada para 

masyarakat di dalam suatu sistem politik tertentu melalui agen sosialisasi yang terpilih. 

Dalam tataran akademis, komunikasi politik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas yang 

memiliki sejumlah tujuan spesifik, yaitu: 

1). Citra politik, dalam tujuan ini dapat ditinjau bahwa sebuah proses komunikasi tidak 

serta merta memunculkan opini dan sikap tertentu dalam diri masyarakat. Ada sebuah 

proses di dalamnya yang berfungsi untuk mengatur bagaimana sebuah citra atau image 

dikelola dan ditampilkan. Tujuan citra politik ini dilakukan untuk memengaruhi 

masyarakat dalam membentuk citra atau image mengenai komunikator politik yang 

berkepentingan. Dapat berbentuk individu atau pun satu lembaga tertentu. Dalam tujuan 

ini, dapat terlihat jelas bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan proses 

pengelolaan kesan politik melalui agen sosialisasi yang dipilihnya. Ada sebuah proses 

perancangan pesan khususnya mengenai sosialisasi yang pada akhirnya diharapkan dapat 

menjadikan hasil akhir bagi image yang menjadi identitas KPU Kabupaten Tasikmalaya 

di mata masyarakat. 

2). Pendapat umum, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai public opinion adalah 

sekumpulan sikap yang dari masyarakat mengenai suatu fenomena yang terjadi pada 

suatu lembaga atau aktor politik tertentu. Adanya pendapat umum yang berkembang di 

dalam masyarakat ini dapat diidentifikasi sebagai suatu opini, sikap, keinginan, harapan, 
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atau sudut pandang suatu individu atau kelompok di tengah masyarakat terkait dengan 

kesejahteraan orang banyak dan juga menyangkut kehidupan sosial. Selain itu, pendapat 

umum ini juga dapa berupa produk temuan atas perbincangan yang dilakukan oleh 

sekelompok masyarakat. Meskipun demikian dalam hal ini dikenal pula peran media 

massa yang dapat memberikan sumbangsih bagi pemikiran masyarakat. Tentu timbulnya 

pendapat ini berlaku bagi Negara kita yang sangat demokratis terlebih bagi KPU sebagai 

penyelenggara pemilu. 

3). Partisipasi politik, dipandang sebagai bentuk dari antusiasme masyarakat luas yang 

bermaksud untuk mencurahkan keinginan-keinginan yang dimilikinya terhadap aktor 

politik. Dalam tataran praktis, hal ini berkaitan erat dengan perilaku masyarakat 

kabupaten Tasikmalaya untuk bersedia datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 

memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018. 

Ini merupakan tujuan terpenting yang harus dicapai dan menjadi tantangan bagi agen 

sosialisasi untuk menggugah keinginan masyarakat untuk bersedia berpartisipasi dalam 

berlangsungnya pemilu. 

4). Sosialisasi politik, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh agen 

sosialisasi terkait dengan kewajibannya dalam menyebarkan informasi melalui sejumlah 

program kerja yang sudah dirancang. Dalam bagian ini tentu menjadi sebuah keharusan 

bahwa dicetuskannya program agen sosialisasi ini harus membuka mata masyarakat 

untuk kemudian melek terhadap situasi politik dalam pesta demokrasi yang sedang 

berlangsung. 

5). Pendidikan politik, hal ini dipandang sebagai suatu upaya untuk menciptakan, 

mengubah, atau menjaga konsistensi suatu tatanan politik beserta nilai yang terkandung 

di dalamnya dengan cara memfokuskan pada sisi afeksi, behavioral, cara berpikir, hingga 

persepsi suatu individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab baik sebagai 

penyelenggara agenda politik, maupun sebagai sukarelawan. Dalam konteks penelitian 

ini, agen sosialisasi bertugas untuk menyebarkan nilai positif terkait dengan situasi 

politik yang berlangsung di kabupaten Tasikmalaya. Hal ini merupakan salah satu wujud 

pendidikan politik bagi masyarakat di setiap kecamatan, terutama bagi mereka yang 

memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi aktif menjadi sukarelawan atau bahkan 

partisan sebuah partai politik tertentu. 

6). Rekrutmen politik ialah suatu bentuk ajakan atau imbauan kepada masyarakat luas 

untuk lebih terbuka dan bersedia terlibat secara aktif di dalam keberlangsungan 

kehidupan berpolitik di suatu organisasi atau partai tertentu. Dalam hal ini agen 

sosialisasi mewadahi keinginan para aktor politik yang ingin menyampaikan ajakannya 

kepada masyarakat luas untuk lebih proaktif dalam berjalannya suatu pemerintahan atau 

birokrasi. 

 

 

PENUTUP 

Penelitian dengan judul Agen Sosialisasi sebagai Strategi Komunikasi Politik Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya ini berangkat dari kerangka penafsiran atau 

dalam kata lain paradigma Konstruktivisme Sosial. Hasil di lapangan yang didapatkan 

dengan merujuk pada pendapat Denzin dan Lincoln (dalam Creswell, 2015: 32) yang 

mengungkapkan bahwa paradigma ini memandang bahwa setiap informan yang terlibat di 

dalam penelitian ini memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tempat mereka hidup dan 

bekerja. Ini terbukti dari ketiga informan yang sama-sama terlibat sebagai agen sosialisasi 

amun mereka melakukan penafsiran secara berbeda mengenai strategi komunikasi yang 

dirancang oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya melalui perannya sebagai agen sosialisasi. 

Secara subjektif, keenam informan yang terlibat di dalam penelitian ini mengembangkan 
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makna-makna berdasarkan pengalaman mereka terhadap satu fenomena tertentu yaitu 

mengenai agen sosialisasi sebagai strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Tasikmalaya. 

Jawaban yang didapatkan adalah adanya perancangan sejumlah program kerja yang 

disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah kerja perkecamatan. 

Agen sosialisasi berubah menjadi salah satu bentuk jawaban dari tantangan yang 

dihadapi oleh kabupaten Tasikmalaya yaitu mengenai rendahnya partisipasi masyarakat 

terutama pemilih yang tergolong sebagai pemilih pemula. Melalui sejumlah prosedur dan 

birokrasi yang ada, agen sosialisasi menjalankan fungsinya sebagai kepanjangan tangan KPU 

Kabupaten Tasikmalaya secara khusus untuk melakukan sosialisasi. Hal ini sungguh menarik 

mengingat provinsi Jawa Barat adalah satu-satunya wilayah yang menyadari pentingnya 

kontribusi relawan dalam jumlah yang besar. 

Agen sosialisasi sebagai bentuk komunikasi politik KPU Kabupaten Tasikmalaya 

menjalankan sejumlah program kerja yang menarik dan dekat dengan masyarakat. Program 

tersebut di antaranya (1) Kuis Pilgub sebuah program program rutin yang dilakukan oleh 

agen sosialisasi kepada para pemilih pemula yaitu para siswa dan siswi kelas 3 yang duduk di 

bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk segera melakukan perekaman Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan sebagai salah satu syarat wajib memilih 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Kuis ini disajikan 

ketika agen sosialisasi mengunjungi sekolah mereka dengan interaktif. (2) Agsos Ngider 

yaitu program yang dilakukan untuk melakukan pendekatan informal kepada masyarakat 

yang berprofesi sebagai pedagang, ojek, dan pekerjaan lain yang dianggap memiliki 

kontribusi dalam penyebaran informasi secara cepat. (3) Agsos Nu Balarea program kerja di 

udara yang dilakukan oleh agen sosialisasi. Salah satu tujuan dari program ini adalah dengan 

menyebarkan informasi positif melalui konten yang beragam mulai dari bentuk sederhana 

berupa teks, foto, hingga video. Hal ini dinilai efektif dalam menggugah perhatian pengguna 

media sosial terutama masyarakat yang berasal dari kalangan muda atau tergolong sebagai 

pemilih pemula. 

Agen sosialisasi juga berperan penting dalam posisinya sebagai aktor politik dalam 

Pilgub Jabar 2018. Merujuk pada konsep komunikasi politik, agen sosialisasi mencapai 

sejumlah tujuan komunikasi politik yaitu: 

(1) Citra politik, dimana dalam tujuan ini, dapat terlihat jelas bahwa KPU Kabupaten 

Tasikmalaya melakukan proses pengelolaan kesan politik melalui agen sosialisasi yang 

dipilihnya. Ada sebuah proses perancangan pesan khususnya mengenai sosialisasi yang pada 

akhirnya diharapkan dapat menjadikan hasil akhir bagi image yang menjadi identitas KPU 

Kabupaten Tasikmalaya di mata masyarakat. 

(2) Pendapat umum, dimana munculnya pendapat umum yang berkembang di dalam 

masyarakat ini dapat diidentifikasi sebagai suatu opini, sikap, keinginan, harapan, atau sudut 

pandang suatu individu atau kelompok di tengah masyarakat terkait dengan kesejahteraan 

orang banyak dan juga menyangkut kehidupan sosial. Selain itu, pendapat umum ini juga 

dapat berupa produk temuan atas perbincangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. 

Meskipun demikian dalam hal ini dikenal pula peran media massa yang dapat memberikan 

sumbangsih bagi pemikiran masyarakat. Tentu timbulnya pendapat ini berlaku bagi Negara 

kita yang sangat demokratis terlebih bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu di 

Tasikmalaya.  

(3) Partisipasi politik, dilihat dalam tataran praktis, hal ini berkaitan erat dengan 

perilaku masyarakat kabupaten Tasikmalaya untuk bersedia datang ke Tempat Pemungutan 

Suara (TPS) dan memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 

tahun 2018. Ini merupakan tujuan terpenting dicapai dan menjadi tantangan bagi agen 

sosialisasi untuk menggugah keinginan masyarakat untuk bersedia berpartisipasi dalam 

berlangsungnya pemilu.  



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

92 

 

(4) Sosialisasi politik, merupakan salah satu tujuan yang dicapai oleh agen sosialisasi 

terkait dengan kewajibannya dalam menyebarkan informasi melalui sejumlah program kerja 

yang sudah dirancang. Dalam bagian ini tentu menjadi sebuah keharusan bahwa 

dicetuskannya program agen sosialisasi ini harus membuka mata masyarakat untuk kemudian 

melek terhadap situasi politik dalam pesta demokrasi yang sedang berlangsung.  

(5) Pendidikan politik, dalam konteks penelitian ini, agen sosialisasi bertugas untuk 

menyebarkan nilai positif terkait dengan situasi politik yang berlangsung di kabupaten 

Tasikmalaya. Hal ini merupakan salah satu wujud pendidikan politik bagi masyarakat di 

setiap kecamatan, terutama bagi mereka yang memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi aktif 

menjadi sukarelawan atau bahkan partisan sebuah partai politik tertentu.  

(6) Rekrutmen politik ialah suatu bentuk ajakan atau imbauan kepada masyarakat luas 

untuk lebih terbuka dan bersedia terlibat secara aktif di dalam keberlangsungan kehidupan 

berpolitik di suatu organisasi atau partai tertentu. Dalam hal ini agen sosialisasi mewadahi 

keinginan para aktor politik yang ingin menyampaikan ajakannya kepada masyarakat luas 

untuk lebih proaktif dalam berjalannya suatu pemerintahan atau birokrasi. 
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PENDAHULUAN  

Pada Bulan Oktober 2017, Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran 

menetapkan judul program kerja bagi seluruh lembaga kemahasiswaan di Lingkungan 

Universitas Padjadjaran. Program Kerja tersebut adalah Ormawa Unggul dan Berkarakter. 

Program ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan setiap lembaga kemahasiswaan dalam 

pengajuan dana kegiatan. Program kerja ini dientrykan ke dalam SIAT (sistem informasi 

administrasi terpadu) KEMAHASISWAAN pada laman siat.kemahasiswaan.unpad.ac.id. 

Pengajuan program kerja ini sebagai upaya peningkatan prestasi kegiatan kemahasiswaan. 

Berdasarkan Pemeringkatan Riset dan Pendidikan Tinggi pada Tahun 2017. Universitas 

Padjadjaran (Unpad) berada pada peringkat ke 14 dari 3244 Perguruan Tinggi Seluruh 

Indonesia. Khusus untuk kegiatan kemahasiswaan Unpad memiliki poin 0,8 dari 4. Dalam 

rangka meningkatkan prestasi kemahasiswaan Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan 

memberikan edaran bahwa program kerja kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Unpad 

pada tahun 2018 adalah Ormawa Unggul dan Berkarakter. Program ini berangkat dari 

pemikiran bahwa lembaga kemahasiswaan di lingkungan Unpad harus mengajukan program 

kerja yang kompetitif dan prestatif akan tetapi tetap memiliki karakter. Namun program kerja 

ini hanya disampaikan kepada lembaga kemahasiswaan sebagai sebuah himbauan. Pada 

pelaksanaannya tidak disampaikan apa yang dimaksud dengan Ormawa Unggul dan 

Berkarakter tersebut. Sehingga pada program kerja yang dibuat oleh lembaga kemahasiswaan 

didasarkan pada interpretasi masing-masing.  

Pengertian unggul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti lebih tinggi 

(pandai, cakap, kuat, awet dan sebagainya) daripada yang lain (terbaik, terutama). Sedangkan 

berkarakter, berasal dari kata karakter, yang berarti tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; watak; sedangkan berkarakter 

berarti mempunyai tabiat; mempunyai kepribadian; berwatak. Menurut Oentoro, dalam 

(Mukhadis, 2013) yang dimaksud dengan unggul adalah sumberdaya manusia yang pandai 

dan terampil, sedangkan berkarakter adalah kreatif, semangat mandiri dan berkomunikasi 

(lisan dan tertulis) yang baik. Kata “karakter” mempunyai konotasi dan penggunaan yang 

berbeda-beda. Dalam konteks pendidikan, (Neill, 2007)mengatakan bahwa karakter sering 

dipertimbangkan untuk merujuk kepada “ how 'good' a person is”. Dengan kata lain Neill, 

memberikan tambahan bahwa “a person who exhibits personal qualities which fit with those 

considered desirable by a society might be considered to have a good character and 

developing such personal qualities is often then seem as a purpose of education. Commonly 

emphasized qualities include honesty, respect, and responsibility”. Senada dengan Neill, 

pendidikan karakter menurut (Zamroni, 2011) adalah berkaitan dengan pengembangan nilai-

nilai, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan sikap yang positif guna mewujudkan individu yang 

dewasa dan bertanggung jawab. 
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Berdasarkan Uraian di atas penulis menilai kemungkinan akan terdapat ketidakjelasan 

bagi Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Unpad dalam hal program kerja “Unggul dan 

berkarakter” karena sebagaimana disampaikan program ini tidak disampaikan secara rinci 

apa yang dimaksud dengan program unggul dan berkarakter dalam sebuah pedoman. Hal ini 

kemungkinan akan berdampak pada tujuan diterapkannya program unggul dan berkarakter. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Program Ormawa Unggul dan 

Berkarakter sebagai Budaya Organisasi dari perspektif Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM). 

Menurut (Weick, 1995) pengorganisasian dimaksudkan secara mufakat (consensual 

validation) untuk mengurangi ketidakjelasan dengan menggunakan perilaku-perilaku yang 

bijaksana yang saling bertautan. Ketidakjelasan (equivocality) sendiri berarti tingkat 

ketidakpastian atau kesamar-samaran yang dihadapi para anggota organisasi. Masih menurut 

Weick, organisasi hadir ditengah-tengah kita untuk mencegah kerancuan dan ketidakpastian 

yang dihadapi umat manusia.  Semakin sedikit ketidakjelasan  pesan yang dimasukan ke 

dalam sistem, semakin mudah menggunakan aturan yang ditentukan. Semakin banyak 

ketidak jelasan pesan yang dimasukkan ke dalam sistem, semakin besar kemungkinan 

digunakannya siklus komunikasi (interaksi ganda). untuk menggunakan siklus-siklus 

komunikasi. 

Ada tiga tahap utama dalam proses penggorganisasian. (Weick, 1995) menyebutkan 

ketiga tahap ini secara khusus sebagai ‘pemeranan (menghimpun sesuatu bagian dari 

sejumlah pengalaman untuk diperhatikan lebih lanjut), seleksi (memasukan seperangkat 

penafsiran kedalam bagian yang dihimpun) dan retensi (penyimpanan segmen-segmen yang 

sudah dinterpretasikan untuk pemakaian pada masa mendatang)’. Aturan-aturan dan siklus 

komunikasi diterapkan pada setiap tahap bila para anggota organisasi memproses informasi. 

Tahap pemeranan (enactment) secara sederhana berarti bahwa para anggota organisasi 

menciptakan ulang lingkungan mereka dengan menentukan dan merundingkan makna khusus 

bagi suatu peristiwa. Dalam tahap seleksi, aturan-aturan dan siklus komunikasi digunakan 

untuk menentukan pengurangan yang sesuai dalam ketidakjelasan. Tahap retensi 

memungkinkan organisasi menyimpan informasi mengenai cara organisasi itu memberi 

respons atas berbagai situasi.  Strategi-strategi yang berhasil menjadi peraturan yang dapat 

diterapkan pada masa mendatang. Berbagai tahap tersebut saling mempengaruhi satu sama 

lainnya.  Misalnya, pengetahuan retensi dapat memandu organisasi dalam proses-proses 

pemeranan dan seleksi organisasi tersebut. 

Dalam konsep (Weick, 1995), mengelompokkan organisasi dengan manusia, karena 

organisasi merupakan suatu sistem manusia. Dalam teoritasi sistem Weick menyatakan 

bahwa organisasi tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan mereka, tetapi organisasi ini 

menciptakan lingkungan tersebut. Proses-proses kreatif adaptasi dalam aturan-aturan dan 

siklus komunikasi menghasilkan konsep akhir yang sama (equifinality). 

Negosisasi makna amat mempengaruhi keadaan akhir suatu organisasi. Konsep 

interdepensi menyatakan bahwa terdapat kebergantungan timbal balik di antara komponen-

komponen atau satuan-satuan dalam suatu organisasi. Suatu perubahan dalam satu komponen 

mengakibatkan perubahan dalam setiap komponen lainnya. Selanjutnya, konsep ini 

menyatakan bahwa karakter sistemik suatu organisasi merupakan suatu karakter yang 

diurutkan secara cermat dan memungkinkan setiap unit terikat erat dengan  sesamanya. 

Sistem semacam ini disebut terangkat erat-erat (tighly coupled). Rangkaian-rangkaian ini 

merujuk kepada proses-proses yang mempengaruhi perilaku bersama komponen-komponen 

organisasi. (Weick, 1995) mengemukakan gagasan sistem rangkaian longgar (loosely coupled 

system). Suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu sistem dapat mempengaruhi komponen-

komponen lainnya dalam sistem tersebut tetapi tidak secara langsung. Peristiwa tersebut 

dapat diserap oleh suatu komponen dana belakangan dilanjutkan kepada komponen lainnya. 
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Menurut Weick (Weick, 1995), ‘orang-orang memahami sesuatu melalui pengalaman 

dengan bantuan pemutusan (punctuation) dan penyatuan (connection).  Pemutusan berarti 

memotong kumpulan pengalaman menjadi satuan-satuan yang pantas, dapat diberi julukan, 

dapat dinamai dan tindakan penyatuan meliputi menentukan hubungan-hubungan, khususnya 

hubungan-hubungan kausal di antara komponen-komponen terputus.  

Pandangan Subjektif tentang budaya organisasi sebagaimana disampaikan (Pace, R. W., 

& Faules, 2015)adalah mengenai realitas dan sifat manusia (Morgan, 1980). Perspektif ini 

berpendapat bahwa dunia sosial tidak eksis dalam pengertian konkret, tetapi dibangun oleh 

interaksi dan pengesahan secara konsensus para individu. Analisis berdasarkan perspektif ini 

memusatkan pada bagaiman realitas organisasi dibangun dan pada pemahaman wacana 

simbolik yang memperkaya kehidupan organisasi. Aliran-aliran pemikiran subjektif yang 

relevan dengan perspektif interpretif meliputi hermeneutika, etnometodologi, fenomenologi, 

dan interaksionisme simbolik.  Beberapa metafora yang dibangun oleh perspektif interpretif 

meliputi pencapaian (enacted sense making)(Weick, 1995); permainan bahasa (languange 

game) (Witigenstein, 1968); tes (Ricoeur, 1973); dan budaya (culture) (Pondy & Mitroff, 

1979). 

Konsep Budaya Organisasi 

(Feldman & Sackmann, 1994) menelusuri istilah ‘budaya’ sampai abad ke-18 dan 

menunjukkan bahwa sejak dulu gagasan budaya telah menjadi konsep dasar dan konsep 

sentral bagi antropologi. Meskipun konsep tersebut menjadi suatu fokus analisis, tidak ada 

kesepakatan di antara para ahli antropologi mengenai apakah budaya itu. Menurut (Feldman 

& Sackmann, 1994)Krober dan Kluckholn menuliskan lebih dari 250 definisi yang berlainan. 

Ia menjabarkan tiga perspektif budaya secara luas mengenai budaya yang diterapkan pada 

situasi organisasi dalam kepustakaan yang berhubungan dengan pengelolaan. Ketiganya 

meliputi (1) perspektif holistik, (2) perspektif variabel, dan (3) perspektif kognitif. Perspektif 

holistik memandang budaya sebagai cara-cara terpola mengenai  berpikir menggunakan 

perasaan dan bereaksi. Perspektif variabel terpusat pada pengekspresian budaya. Perspektif 

kognitif memberi penekanan pada gagasan konsep, cetak biru, keyakinan dan nilai-nilai dan 

norma-norma pengetahuan yang diorganisasikan yang ada alam pikiran orang-orang untuk 

memahami realitas. (Feldman & Sackmann, 1994)mengenai tradisi perspektif kognitif dalam 

konsepnya sendiri mengenai budaya dalam organisasi menggabungkan perangkat-perangkat  

pembangunan kognitif yang mempengaruhi persepsi, pikiran dan perasaan dan tindakan 

dengan suatu perspektif pengembangan yang memperhatikan pembentukan dan perubahan 

kognisi-kognisi budaya.  Kognisi menjadi pegangan bersama dalam proses interaksi sosial.  

Dalam pendekatan ini, esensi budaya adalah konstruksi bersama mengenai realitas sosial. 

(Smircich, 1983) menyatakan bahwa budaya dapat diuji sebagai sebuah variabel atau 

suatu metafora dasar (root metaphor). Bila dipandang sebagai suatu variabel eksternal, 

budaya adalah sesuatu yang dibawa masuk ke dalam organisasi. Bila dibatasi sebagai suatu 

variabel internal, penekannnya diletakkan pada wujud-wujud budaya (ritual, kisah-kisah dan 

sebagainya) yang dikembangkan dalam organisasi. Analisis metafora dasar memandang 

organisasi sebagai struktur pengetahuan, pola-pola simbolik bersama, dan refleksi proses-

proses yang tidak disadari. 

Suatu penelaahan mengenai sebagian kecil skema konseptual jelas menunjukkan 

keanekaragaman pandangan dalam pemikiran penelitian budaya organisasi. Secara lugas, 

setiap pernyataan mengenai analisis budaya harus disertai asumsi-asumsi yang tidak 

ditetapkan (Pace, R. W., & Faules, 2015) 

Perspektif interpretif (subjektif) melihat budaya organisasi sebagai proses-proses 

pembentukan pemahaman yang membentuk  realitas organisasi dan dengan demikian  

memberi makna kepada keanggotaannya.  Konsep pembentukan pemahaman ini penting bagi 

perspektif interpretif sama pentingnya dengan pemahaman yang dilaksanakan (enacted sense 
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making) bagi teori (Weick, 1995) mengenai pengorganisasian. Peraga dan indikator budaya 

organisasi tidak muncul begitu saja. Semua ini harus dikonstruksi, dan makna yang diberikan 

kepada peraga dan indikator tersebut harus dibangkitkan ulang dalam interaksi. Peraga dan 

indikator (kisah-kisah, ritus-ritus, ritual) lebih dianggap sebagai tindakan daripada sebagai 

benda.  (Pacanowsky & O’Donnell-Trujillo, 1982) berpendapat bahwa “ketika para anggota 

mewujudkan konstruk-kontruk mereka yang relevan, praktik-praktik, dan ritual ini 

merupakan pencapaian kecil (mini-accomplishment) yang termasuk dalam pencapaian yang 

lebih besar lagi dalam budaya organisasi” (hlm. 126). Peraga dan Indikator budaya dapat pula 

dimasukan kedalam rubrik luas disebut simbolisme organisasi (Dandridge, Mitroff, & Joyce, 

1980) 

Ketika seseorang menelusuri kontinum subjektif-objektif, peraga dan indikator simbolik 

dipahami dengan cara yang berbeda.  Kerumitan proses pembentukan pemahaman ini 

mengakibatkan sulitnya menyajikan suatu perbandingan yang menggambarkan nuansa-

nuansa yang terlibat. Pantas bila (Geertz, 2012) mengatakan bahwa “manusia adalah binatang 

yang tergantung dalam jaring-jaring pengertian yang telah dipintalnya.... Budaya adalah 

jaring-jaring itu dan dengan demikian analisis budaya tersebut bukanlah suatu sains 

eksperimental untuk menelusuri makna”. 

Budaya Organisasi Sebagai Pembentukan Pemahaman 

Organisasi adalah perilaku simbolik, dan eksistensinya bergantung pada makna bersama dan 

pada penafsiran yang diperoleh melalui interaksi manusia. Organisasi ‘bergantung pada 

eksistensi modus umum penafsiran dan pemahaman bersama atas pengalaman yang 

memungkinkan kegiatan sehari-hari menjadi rutin atau sebagaimana-adanya. Bila kelompok-

kelompok menjumpai situasi baru, harus dibentuk penafsiran baru untuk mempertahankan 

aktifitas yang teratur” (Smircich, 1983). Memperhatikan pembentukan pemahaman adalah 

memperhatikan perilaku yang dianggap semestinya pada orang-orang yang telah 

mengkonstruksi organisasi tersebut. 

Isu-Isu Budaya Organisasi 

Bagaimana seharusnya analisi budaya dievaluasi? Pertanyaan-pertanyaan evaluatif berikut 

berasal dari pernyataan-pernyataan (Bantz, 1989) yang menyangkut kriteria untuk 

mengevaluasi penelitian yang menekankan konstruksi subjektif dan penafsiran para peserta 

organisasi. Salah satu isu yang disampaikan adalah apakah penelitian ini menyediakan 

sejumlah deskripsi dan interpretasi atas berbagai pesan, makna dan harapan organisasi?. 

Implikasi-Implikasi bagi Komunikasi Organisasi 

Peranan komunikasi dalam budaya organisasi dapat dilihat secara berlainan tergantung pada 

bagaiman budaya dikonsepsikan.  Bila budaya dianggap sebagai sebuah himpunan artifak 

simbolik yang dikomunikasikan kepada anggota organisasi untuk pengendalian organisasi, 

maka komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah sarana yang memungkinkan perolehan 

hasilnya. Bila budaya ditafsirkan sebagai pembentukan pemahaman, proses komunikasi itu 

sendiri menjadi pusat perhatian utama karena proses inilah yang merupakan pembentukan 

makna tersebut. 

Mereka yang terlibat dalam perubahan organisasi pasti harus mengenali dan berurusan 

dengan budaya organisasi. Dari perspektif pemahaman, ini berarti mengetahui bagaimana 

sebuah organisasi berkomunikasi. Mengetahui budaya organisasi berarti mengerti apa yang 

mungkin diperoleh dari budaya tersebut bagi para anggotanya. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi 

Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Padjadjaran tentang Ormawa Unggul 

dan berkarakter. Tujuan Penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi 

Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Padjadjaran tentang Ormawa Unggul 
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dan berkarakter sehingga ketidakjelasan (equivocalty) dapat dihilangkan dan dapat dicapai 

pemahaman bersama (equifinality). 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap program kerja lembaga kemahasiswaan di 

lingkungan Universitas Padjadjaran. Berikut ini adalah Nama-nama Lembaga 

Kemahasiswaan dan klasifikasi kata kunci Proposal kegiatan dari 34 Ormawa di Lingkungan 

Universitas Padjadjaran yang merupakan Lembaga KemahasiswaanInduk yang dibina oleh 

Fakultas:   
Tabel 1. Lembaga Kemahasiswaan Induk yang dibina Fakultas 

No Fakultas UKM Olahraga UKM Kesenian 

1. Hukum UKM Karate Unpad (UKU) Lembaga Pengkajian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

Demokratis 

2. Ekonomi dan Bisnis Unit Flag Football Unpad 

(UFFU) 

Unit Pecinta Budaya Minang 

(UPBM) 

3. Psikologi Unit Bulutangkis Unpad 

(UBTU) 

Unit Fotografi (Spektrum) 

4. Ilmu Budaya Unit Shorinji Kempo 

Unpad 

Lingkung Seni Sunda (LISES) 

5. Pertanian Unit Bola Basket Unpad Internasional Association of 

Student in Agricultural and 

Related Sciences (IAAS) 

6. Peternakan Unit Hockey Unpad  English Speaking Union 

7. FISIP Unit Catur Mahasiswa 

Unpad 

Paduan Suara Mahasiswa 

8. FIKOM Unit Sepak Bola Unpad Unit Menwa Yon II Unpad 

9. Kedokteran Unit Tenis Meja Unpad Padjadjaran Ensemble 

Community  

10. Keperawatan Unit Merpati Putih Unpad Sadaluhung Padjadjaran Drum 

Corps 

11. Kedokteran Gigi Unit Perisai Diri Unpad Korps Protokoler Unpad 

12. MIPA Unit Softball dan Base Ball 

Unpad 

Unit Pramuka Unpad 

13. Farmasi Unit Bola Volley Unpad Gelanggang Seni Sastra, Teater 

dan Film 

14. FTIP Tarung Drajat Search and Rescue (SAR) 

15. FPIK Unit Renang Unpad Unit Palawa Unpad 

16. Teknik Geologi Unit Taekwondo Unpad Korps Sukarela Palang Merah 

Indonesia 

17. Sekolah 

Pascasarjana 

Unit Bridge Unpad AISEC 

Sumber: (Universitas Padjadjaran, 2018) 
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Lembaga Kemahasiswaan atau ormawa pada Tabel. 1 merupakan hasil akreditasi 

lembaga kemahasiswaan oleh Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan pada bulan oktober 

2016, adapun acuan akreditasi didasarkan pada Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 dan 

Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017, adapun standarnya didasarkan pada anggaran dasar 

dan anggaran rumah tangga internal, kepengurusan (jumlah anggota minimal 40), sarana 

prasarana penunjang, jejaring dan tentunya prestasi dan reputasi, dari 34 ormawa ini 4 

diantaranya adalah ukm baru yaitu Tarung Drajat, Flag Football, Padjadjaran Ensemble 

Community, IAAS. Sedangkan 2 UKM sebelumnya (Tenis dan Judo) diturunkan menjadi 

komunitas. 

Dari berdasarkan data pada Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan  

Tabel 2. Klasifikasi Pemaknaan Ormawa Unggul dan Berkarakter berdasarkan Dokumen Proposal 

Lembaga Kemahasiswaan Induk pada siat kemahasiswaan 

No Bidang Ormawa Unggul Ormawa 

Berkarakter 
Kompetisi/Prestatif Peningkatan Kapasitas 

1. Kompetisi Kejuaraan, competition, 

Turnamen, Invitasi 

Latihan Rutin, Training, 

Training Center, Ujian 

Diskusi, Musyawarah 

2. Non-

kompetisi 

Festival, Konser Pendidikan dasar, bina 

dasar, sekolah 

Latihan 

Kepemimpinan, 

Team Building 

Sumber: Hasil olah data dari siat.kemahasiswaan.unpad.ac.id 

Penulis pada Tabel. 2 mengklasifikasikan pemaknaan Ormawa Unggul dan 

Berkarakter berdasarkan dua pemaknaan Ormawa Unggul dan Ormawa Berkarakter, ormawa 

unggul sebagaimana di uraikan pada pendahuluan adalah kegiatan yang sifatnya kompetitif 

dan prestatif  seperti kompetisi, turnamen, kejuraan dan sebagainya atau kegiatan penunjang 

prestatif seperti latihan rutin. Sedangkan Ormawa Berkarakter adalah kegiatan yang sifatnya 

pembangunan karakter seperti team building, diskusi atau latihan kepemimpinan. Klasifikasi 

ini didasarkan pada 417 dokumen pengajuan kegiatan yang dientry-kan melalui 

siat.kemahasiswaan.unpad.ac.id, baik itu kegiatan kompetitif maupun non kompetitif. 

Beberapa kegiatan prestatif yang dihasilkan salah satunya prestasi Paduan Suara Mahasiswa 

Unpad yang menjadi Juara Umum pada Kompetisi 7th Bali Internasional Choir Festival, pada 

bulan Juli 2018. Sedangkan untuk kegiatan Nasional UKM yang paling menonjol dalam 

kegiatan kompetitif adalah yang telah diraih Unit Bulu Tangkis dan Unit Sepak Bola yang 

meraih beberapa prestasi baik nasional maupun internasional. Kegiatan non kompetitif 

dicapai oleh Unit Pecinta Budaya Minang (UPBM) yang telah diundang untuk tampil di 

Jepang. 

Tabel 3. Klasifikasi Berdasarkan Hasil Wawancara 

Ormawa Ormawa Unggul Ormawa Berkarakter 

Perisai Diri Mendidik anggotanya unggul Ciri Khas, Jiwa Memiliki, Saling 

Menghargai, Menjunjung Tridarma, 

rasa kepedulian dan saling 

menghargai 

IAAS Kemampuan anggota untuk berkembang memiliki karakter berbeda yang lebih 

ditonjolkan 
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PEC tepat guna serta efektif, eksistensi dikalangan 

internal maupun eksternal, produktivitas yang 

rutin, Berani bersaing, menampilkan karya 

terbaik, Berprestasi 

Menampilkan karya musik 

Taekwondo Dikenal dan dibanggakan Memiliki Ciri Khas 

Baseball Mencapai Prestasi Sebaik Mungkin Pembinaan Berkelanjutan 

UBTU Mentalitas Juara Pribadi yang baik 

Merpati Putih Memiliki Tujuan Yang jelas, Prestasi  

PSM Prestasi Penanaman Nilai 

Base Ball Manajemen Yang baik Memiliki ciri khas 

Menwa Unggul kualitas dan kuantitas,  Sistem organisasi yang menonjol 

Unit renang prestasi baik secara kompetitif  

Sumber: Hasil Wawancara penelitian 2018 

Pada Tabel 3. Hasil wawancara, Kegiatan wawancara dilaksanakan  pada tanggal 29 

Oktober 2018. Pertanyaan yang diajukan adalah persepsi setiap ketua UKM terhadap 

Program kerja ormawa unggul dan berkarakter. Masing-masing ketua ukm juga diminta 

menunjukkan salah satu ada beberapa kegiatan yang mewakili persepsi tersebut. 

Sebagaimana pada Tabel. 2 penulis mengklasifikasikan pada menjadi dua yaitu: ormawa 

unggul dan ormawa berkarakter. Pada umumnya jawabannya hampir sama sebagaimana 

yang disampaikan oleh Erna Ainal Mardiah1 dari Fakultas peternakan tentang ormawa unggul 

dan berkarakter yang pada intinya mendidik anggotanya menjadi unggul dan memiliki ciri 

khas.  

 

Berdasarkan tabel 2 para ketua UKM organisasi non kompetitif menginterpretasikan 

ormawa unggul dalam bentuk kegiatan kunci kompetisi, kejuaraan, turnamen dan kompetisi. 

Sedangkan non kompetisi dalam bentuk program festival dan konser. Khusus untuk kegiatan 

kompetitif sebagai tahap persiapan program kerja ormawa unggul dilaksanakan program 

peningkatan kapasitas dalam bentuk kata kunci latihan rutin,training dan training center, 

sedangkan untuk organisasi non kompetitif bentuk peningkatan kapasitas dalam bentuk kata 

kunci pendidikan dasar, bina dasar dan sekolah.  

Sebagaimana disampaikan para informan dalam wawancara peningkatan kapasitas 

dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi agar lebih baik dan lebih unggul dalam kompetisi 

selanjutnya. Dalam meningkatkan pemahaman dan pemaknaan yang sama atau dalam bahasa 

para informan ‘kekhasan’ dilaksanakan dalam bentuk latihan kepemimpinan dan team 

building. Selain itu sebagaimana disampaikan oleh ketua PSM dan PEC team building 

dimaksudkan untuk penanaman nilai dan kekhasan organisasi. Selain tentunya untuk 

membentuk team yang Solid. 

 Dari uraian di atas pada umumnya lembaga kemahasiswaan di lingkungan Unpad 

memaknai sama dengan yang dimaksudkan oleh Direktorat.  Program kerja dalam kegiatan 

kemahasiswaan yang diajukan umumnya bersifat kompetitif dan prestatif dan meningkatkan 

karakter. Padahal sebagaimana disampaikan sebelumnya tidak disampaikan pedoman secara 

                                                           
1 Menurut saya ukm yg unggul dan berkarakter adalah ukm yg memiliki ciri khas tersendiri. Memiliki jiwa memiliki dan saling menghargai 

serta selalu menjujung tridarma perguruan tinggi. Tidak hanya mendidik anggotanya untuk  unggul dalam prestasi namun juga memiliki rasa 

kepedulian dan saling menghormati. Salah satu program kerja kami selain dari kejuaraan yg kami unggulkan adalah pelatihan pendidikan 

dasar karna dalam pendidikan ini selain ilmu bela diri kami juga mengajarkan tentang organisasi, jiwa kepemimpinan, solidaritas dan juga 

bangga terhadap almamater. 
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formal tentang makna ormawa unggul dan berkarakter. Hemat penulis, walaupun terdapat 

ketidakjelasan tetapi terdapat enacted sense making yang dilakukan melalui interaksi anggota 

lembaga kemahasiswaan yang terus menerus dan turun temurun sehingga dapat 

mengkontruksi makna yang dimaksud atau dalam bahasa Weick di atas mini acomplishment. 

Pada tahap retensi Dalam bahasa lembaga kemahasiswaan konstruksi ini dilaksakan dalam 

team building, dan diklat. Selain itu konfirmasi melalui pertemuan informal dengan 

mendatangi langsung atau komunikasi melalui media komunikasi kepada tenaga teknis 

rektorat menjadi salah satu cara memaknai ketidakjelasan yang terjadi. Pada tahap retensi 

hasil pertemuan ini dicatat, disampaikan dalam diskusi, pertemuan dan musyawarah internal 

untuk disampaikan sehingga dapat dimaknai sama bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu 

budaya organisasi Unpad RESPECT, yaitu singkatan dari responsibility (tanggungjawab), 

Scientific rigor (ketelitian ilmiah), Profesionalism (sikap profesional) Encouragement 

(semangat), Creativity (kreativitas) dan Trust (Kepercayaan) kemungkinan telah dimaknai 

sama oleh para lembaga kemahasiswaan ini, namun demikian perlu penelitian lebih lanjut 

akan hal ini.  Akhirnya melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat tercapai equifinality 

yaitu peningkatan prestasi kemahasiswaan di tahun-tahun berikutnya. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemahaman dan 

interpretasi ormawa unggul dan berkarakter pada umumnya sesuai dengan apa yang 

dimaksudkan universitas, melalui tahapan Enactment, Selection dan Retensi secara internal. 

Namun demikian untuk menghindari interpretasi yang berbeda. Seharusnya pihak universitas 

dapat membuat pedoman khusus serta penjabaran yang dimaksud. Sehingga tidak terjadi 

ketidak jelasan pemahaman (equavocalty) dalam bahasa Weick. Budaya organisasi 

RESPECT bisa dijadikan acuan dalam penentuan program kerja ke depan terhadap kegiatan 

kemahasiswan di tahun-tahun berikutnya, sehingga tercapai tujuan yang sama pada akhirnya 

(equifinality). 
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PENDAHULUAN  
 

Budaya organisasi merupakan landasan terpentig bagi sebuah perusahaan atau instansi. Setiap 

instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan seharusnya memiliki budaya 

organisasi sendiri yang disebut dengan Corporate Culture atau Organization Culture. 

Sebagaimana pengertian sebuah budaya organisasi adalah persepsi anggota organisasi 

mengenai nilai kunci dan konsep bersama yang membentuk citra mereka terhadap organisasi, 

meliputi iklim positif, pengaruh negatif, kualitas keunggulan, potensi pertumbuhan, unsur-

unsur organisasi, organisasi kecil dan tidak matang dan aktif atau mendorong (Kriyantono, 

2010). Penelitian sejenis mengenai budya organisasi ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, 

yaitu pada penelitian ini menganalisis bagaimana budaya organisasi pemerintah daerah 

(pemda) di era otonomi daerah yang diteliti oleh Gilang Pramudhietha dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Dari hasil penelitiannya menemukan bahwa budaya organisasi 

Pemda itu merupakan tipe budaya hirarki yang kaku. Budaya organisasi di bagian humas 

bersifat dinamis dan budaya yang tampak adalah budaya kerja yang mengharuskan pegawai 

bekerja secara professional. Mengacu pada hasil penelitian terdahulu ini, penulis ingin 

membuktikan jika penelitian ini dilakukan di instansi non pemerintahan apakah budaya 

organisasinya akan sama seperti hasil dari penelitian terdahulu. Salah satu alasan penulis 

memilih rumah sakit Al Islam sebagai tempat objek penelitian penulis.  

Rumah sakit Al Islam Bandung membangun budaya organisasinya dengan 

membentuk iklim positif dengan cara menanamkan unsur-unsur keagamaan didalamnya. 

Adab-adab islam yang sangat santun, dan ramah pada aspek apapun. Tujuan adanya sebuah 

budaya dilakukan yaitu sebagai pelengkap identitas anggota organisasi dengan identitas yang 

diinginkan oleh organisasi, yang menciptakan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi itu 

sendiri (Duncan dalam Kasali, 1994: 109). Tujuan budaya organisasi untuk menciptakan 

identitas karyawan maupun identitas perusahaan, ini juga dilakukan oleh rumah sakit Al 

Islam Bandung. Rumah sakit satu-satunya yang menciptakan budaya syar’i (berbasis islami) 

di Bandung. Hal ini sangat terlihat jelas dari image yang dibangun oleh rumah sakit Al Islam 

melalui berbagai aspek. Dapat kita lihat dari aspek pelayanan syar’i, arsitektur rumah sakit 

islami, pajangan-pajangan islami, manajemen keuangan syar’i, tagline dan farmasi syar’i. 

Seluruh aspek tersebut menerapkan budaya syar’i (berbasis islami), untuk memperkenalkan 

budaya syar’i ini, ada beberapa cara yang biasanya diberikan oleh perusahaan tersebut kepada 

karyawannya melalui kegiatan yang membangun rasa kekeluargaan, misalnya memberikan 

pelatihan atau mentoring kepada karyawan (Rachmadi, 1992: 15). Rumah sakit Al Islam 

membangun budaya ini dengan mengadakan mabid, mentoring klasikal, pengajian, family 

gathering, rapat struktural, rapat komedi, dan majelis ta’lim masqulin. Kegiatan-kegiatan 

yang telah dipaparkan diatas merupakan kegiatan strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

divisi public relations rumah sakit Al Islam.  

Public Relations merupakan upaya sungguh-sungguh, terencana, dan 

berkesinambungan untuk menciptakan dan membina saling pengertian antara organisasi 

dengan publiknya (Rachmadi, 1992: 15). Budaya organisasi syar’i rumah sakit Al Islam 

terimplementasi dengan baik apabila divisi public relations dapat mengkomunikasikan visi 

misi perusahaan dengan baik pada karyawan dengan cara membuat strategi yang tepat dalam 
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penyampaian pesan mengenai budaya syar’i yang ingin diterapkan. Tidak hanya itu, peran 

Public Relations juga membentuk citra organisasi yang baik dimata masyarakat, budaya 

organisasi juga sangat penting karena berkaitan dengan identitas, citra dan image dari sebuah 

organisasi dimata masyarakat, yang nantinya akan berdampak pada kesuksesan sebuah 

organisasi di masa akan datang. Organisasi dikatakan berhasil apabila image, dan citra dimata 

masyarakat itu baik. Dan internal dalam sebuah organisasi berjalan dengan baik sesuai 

dengan tujuan organisasi. Sama halnya yang telah diterapkan oleh rumah sakit Al Islam 

Bandung.  

Penelitian yang sejenis juga pernah membahas mengenai strategi public relations 

yaitu “Effects of Strategic Public Relations on Organization Performance: A Case Study of 

Kenya Red Cross Society” yang dilakukan oleh Raweh Mohamed Shamsan dan Dr. Moses 

Otieno dari Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh strategi public relations terhadap kinerja 

karyawan (studi kasus di Palang Merah Kenya). Dimana strategi humas disini menggunakan 

media social internet sebagai strategi mereka untuk memudahkan kinerja karyawan terhadap 

banyaknya pasien yang antri dan berkeluh kesah mengenai penyakitnya. Humas berinovasi 

untuk mengubah budaya komunikasi yang manual melalui teknologi digital. Jadi, pasien 

tidak perlu antri ke Palang Merah Kenya, mereka dapat bertanya soal penyakit mereka 

melalui website ruang diskusi untuk berobat pasien. Sehingga, dengan adanya perubahan 

penggunaan strategi ini, PMK (Palang Merah Kenya) ini mendapatkan respon positif dari 

masyarakat. membentuk citra yang positif. Sama halnya dengan penelitian penulis saat ini, 

dengan adanya strategi komunikasi yang dibentuk berupa kegiatan-kegiatan tersebut, 

sehingga menciptakan budaya syar’i yang diapresiasi oleh masyarakat. Hal ini membangun 

citra yang positif oleh pasien dan masyarakat. Tidak hanya pembentukan citra dari sebuah 

budaya namun meningkatkan kepercayaan masyarakat, kususnya pasien beragama islam, 

seperti yang telah diterapkan sebagai budaya di rumah sakit Al Islam. Sebagaimana tagline 

rumah sakit Al Islam “Pelayananku Ibadahku”, dari tagline sangat menjunjung tinggi syariat 

islam. Dimana pekerjaan tidak hanya sekedar menjadi ladang mata pencaharian, namun juga 

dijadikan ladang ibadah. Sehingga, dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti 

bertujuan untuk meneliti mengenai “Bagaimana budaya organisasi rumah sakit Al Islam 

Bandung”. 

 

 

PEMBAHASAN  
 

Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara. Baik itu wawancara yang dilakukan 

secara terstruktur yang dilakukan atas izin dari pihak perusahaan, maupun wawancara yang 

tidak terstruktur yang dilakukan secara alamiah atau sembunyi. Kelima perwakilan informan 

ini, penulis menganggap layak untuk dijadikan sebagai narasumber, karena melihat wawasan 

dan pengalamannya mengenai masalah yang penulis teliti di dalam penelitian ini, dan nama-

nama tersebut dipaparkan dalam tabel di bawah ini: 

 
Tabel 1. Nama-Nama Informan 

NO. NAMA JABATAN 

1. Supian Munawar, S.Sos. Staff Layanan Pendidikan Bidang SDI (Informan Utama) 

2. Bapak Kamal Staff Informasi (Informan Pendukung) 

3. Bapak Cecep Satpam (Informan Pendukung) 

4. Rijal Office Boy (Informan Pendukung) 

5. Ayu Karyawan Farmasi (Informan Pendukung) 

Sumber: olahan penulis 
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Dalam menemukan data yang valid, penulis menggunakan informasi yang didapat dari 

informan yang ada diatas. Tujuannya penulis menggunakan informan diatas agar penulis 

dapat menggambarkan tentang strategi komunikasi seperti apa yang digunakan humas rumah 

sakit Al Islam Bandung untuk membangun budaya organisasi yang syar’i, atau keberhasilan 

budaya organisasi yang diterapkan pada karyawan yang ada di rumah sakit tersebut. Adapun 

penulis menemukan fakta bahwa divisi humas di rumah sakit Al Islam ternyata tidak ada 

secara kusus keberadaanya. Namun, divisi humas merangkap menjadi satu dalam divisi 

administrasi umum, yang terlihat jelas pada bagan struktur organisasi di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Al Islam Bandung 

Sumber : Rumah Sakit Al Islam 

 

“ …disini kami tidak memiliki divisi humas, tapi divisi administrasi umum merangkap 

sebagai divisi humas, dan dibantu oleh divisi lainnya yang sekiranya memang masih ada 

kaitannya dengan peran humas..”. Pernyataan bapak Supian ini mengingatkan kita pada 

peran humas dalam sebuah organisasi. Dimana humas sangat memiliki peran penting dalam 

sebuah organisasi dan keberadaannya yang sangat strategis, sehingga tidak dapat kita 

definisikan humas dalam perspektif rumah sakit Al Islam. Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian sebelumnya oleh Gilang Pramudhietha dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Dari hasil penelitiannya menemukan bahwa budaya organisasi Pemda humas bersifat 

dinamis, yang artinya baik instansi pemerintahan maupun non pemerintahan keberadaan 

humas tergantung pada kepemimpinan. Karena struktur ada berdasarkan persetujuan 

pimpinan. Namun kesuksesan diterapkannya budaya organisasi berbasis syar’i ini tidak 

berpengaruh sama sekali dalam keberadaan humas yang strategis dan dinamis. 

“…langkah-langkah yang kami lakukan menerapkan budaya syar’i adalah tentunya 

kami membuat visi misi yang disepakati bersama, lalu dikirimkan pada yayasan, lalu 

yayasan nanti akan menyetujui dan SK sudah ada, kemudian kami mensosialisasikan 

lebih awal kepada karyawan mengenai visi misi rumah sakit ini, kemudian setelah 

mereka bekerja kami mengingatkan visi misi kembali, lalu membuat target seperti 

kami memberikan minimal hafalan surah setoran kepada karyawan minimal 20 

surah, kami tidak membatasi berapa surah dalam sehari, yang penting mereka 

mensetorkan minimal 20 surah dan itu sifatnya wajib dari kami, selain itu kami juga 

membuat kegiatan-kegiatan yang menunjang penerapan ini tercapai dengan 
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maksimal dan mengawasi apakah budaya yang kami terapkan dari awal berjalan 

dengan baik atau tidak, kami membuat tim pengawas agar tujuan visi misi kami 

berjalan dengan baik…” 

 

Pernyataan dari bapak Supian di atas menguraikan bahwa budaya yang dibangun di 

rumah sakit Al Islam ini berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari proses internalisasi 

implementasi budaya syar’i itu sendiri, pertama telah mengesahkan visi misi syar’i yang akan 

diterapkan pada karyawan oleh yayasan, kedua menerapkan budaya visi misi syar’i tersebut 

dalam proses rekrutmen karyawan, ketiga membuat kegiatan-kegiatan yang berbasis 

keagamaaan dan kekeluargaan pada karyawan yang telah bekerja di rumah sakit Al Islam, 

keempat divisi-divisi yang ada saling membantu dalam penerapan budaya syar’i, kelima 

secara berkala mengkomunikasikan informasi dan manajemen tingkat atas sampai kepada 

semua karyawan, keenam dibentuk dewan pengawas untuk mengawasi dan meninjau 

aktivitas organisasi yang berbasis syar’i. Dari 4 responden pendukung yang merasakan 

budaya yang diterapkan oleh manajemen secara langsung, mereka setuju bahwa budaya 

syar’i yang diterapkan ini mengubah pola kebiasaan mereka sehari-hari. Budaya yang 

ditanamkan di tempat kerja tidak hanya diaplikasikan saat bekerja, tapi menjadi kebiasaan 

rutin seperti shalat berjamaah, shalat tepat waktu, mengaji setiap ada waktu kosong, ramah 

tamah, dan sopan santun.  

Dari hasil observasi di lapangan untuk mengkonfimasi hasil wawancara dengan 

infoman, penulis menyamar menjadi seorang pasien yang memang disengaja satu harian 

penuh mengamati kegiatan yang ada di rumah sakit tersebut, penulis menemukan fakta 

bahwa memang benar budaya yang diterapkan di rumah sakit, menjadi sebuah kebiasaan bagi 

karyawan, saat penulis berpura-pura menunggu antrian masuk ke ruangan dokter di ruang 

tunggu, disana penulis melihat perawat-perawat ketika menunggu pasien selanjutnya 

dipanggil, mereka membuka quran digital (aplikasi qur’an di gadget), penulis memastikan hal 

tersebut dengan mendekati perawat. Perawat membacanya dengan pelan. Dapat dilihat dari 

gambar 2 perawat yang sedang menunduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Karyawan (Perawat) membaca Qur’an 

Sumber: Olahan Penulis 
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Hal yang sama penulis temukan juga saat membeli makanan ringan di koperasi rumah 

sakit Al Islam. Dengan ketidaksengajaan, penulis melihat office girl (OG) masih 

menggunakan baju seragam yang dilapisi jaket sedang duduk di depan koperasi. Ketika 

penulis keluar melihat salah satunya sedang mengaji dengan suara sedikit keras. Bisa dilihat 

pada gambar di samping, ada dua orang wanita yang duduk berdampingan di depan koperasi 

memakai jaket orange dan coklat. Wanita yang berjaket coklat sedang mengaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Koperasi RS. Al Islam Bandung (mini market) 

Sumber: Olahan Penulis 

 

Strategi Komunikasi Penerapan Budaya Syar’i di Rumah Sakit Al Islam 

 

“… kami membuat kegiatan-kegiatan seperti mentoring klasikal, minimal kehadiran 2 

kali sebulan, jika tidak hadir ada pengurangan insentif kerja. Lalu setiap senin 

pengajian, mentoring, evaluasi kerja oleh atasan, yang hanya dihadiri oleh 

perwakilan divisi saja, lalu ada pengajian selasa & jumat biasanya mulai sebelum 

masuk jam kerja 7.30-8.00 seluruh karyawan dan terbuka untuk umum juga, ada 

mabid bagi karyawan baru, perkenalan budaya di rs. al islam yang dipimpin oleh 

divisi saya, pelatihan softskill family gathering 1 thn sekali, lalu ada rapat struktural 

setiap hari senin hanya diperuntukkan oleh struktural saja, rapat komedi ini kusus 

dokter setiap rabu minggu kedua, majelis ta’lim masqulin ini guna pelatihan 

kepemimpinan utk karyawan, semua kegiatan ini kami jadikan sebagai sarana untuk 

menerapkan budaya syar’i…” 

 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit Al Islam, benar-benar 

memaksimalkan peran humas yang strategis dalam penerapan budaya perusahaannya. 

Menggunakan strategi komunikasi yang tidak kaku, dan sangat kekeluargaan. Dari 

keterangan yang didapatkan melalui wawancara 3 responden dari 4 responden pendukung 

merasa kekeluargaan yang dibangun sangat erat, didalam kegiatan yang dilaksanakan seperti 

mentoring, mabid, bebas berpendapat dan karyawan bebas berbicara informal pada atasan. 
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“...ya kalau dipengajian atau mentoring itu saya dengan karyawan yang lain ngobrol 

biasa kayak teman, saya menganggapnya biasa saja, orang kita kan sama-sama 

hamba Allah, apa yang ditakutkan, kita ngobrol masih dalam koridornya, karena ini 

bukan di jam kantor juga, di kantor kami juga kadang suka makan bersama ke kantin, 

ketemu dikantin, ngobrol cekakak cekikik juga dengan atasan, ngobrol santai…” 

 

Salah satu pernyataan infoman pendukung, bapak Kamal bagian Informasi. Dari 

pernyataan diatas kata “orang kita sama-sama hamba Allah”, mengingatkan kita pada 

Harisson dan Bayer (dalam Kusdi, 2011) mendefinisikan budaya adalah fenomena kolektif 

yang membentuk respon seseorang terhadap ketidak pastian dan masalah yang tidak 

terhindarkan dalam pengalaman manusia. Respon-respon ini terbagi menjadi dua kategori 

yakni (1) substansi dari budaya, sistem kepercayaan bersama dan disebut juga ideologi; (2) 

bentuk-bentuk budaya, entitas-entitas yang dapat diamati, termasuk tindakan dimana para 

anggota suatu budaya mengekspresikan, mengafirmasi dan mengkomunikasikan substansi 

budaya mereka satu sama lain. Dari respon yang diberikan oleh bapak Kamal “orang kita 

sama-sama hamba Allah”, termasuk pada kategori ke (2), dimana para anggota suatu 

organisasi mengekspresikan budaya mereka dan mengkomunikasikan substansi (isi) budaya 

mereka. Secara tidak langsung mengatakan bahwa bapak Kamal terbiasa dengan budaya 

syar’i yang diterapkan di perusahaan sehingga menjadi terbiasa, baik dalam bersikap, 

bertindak dan berkomunikasi, tidak sadar bahwa budaya itu sukses dalam implementasinya di 

lingkungan dan karyawan rumah sakit Al Islam. 

 

 “…Kami juga mensosialisaikan serta memberikan standar tampilan 4S, senyum, 

salam, sapa, sopan santun. Ini dijadikan sebagai penilaian kinerja karyawan, jadi 

nanti ada angket dari pihak manajemen, yang diberikan kepada teman karib 

karyawan di RS. Siapa saja rekan kerjanya, lalu angket itu dinilai sendiri oleh teman 

kerjanya. Dari pihak manajemen juga ada tim badan pengawas kinerja karyawan 

yang nantinya ikut menilai, biasanya mereka monitor setiap ruangan kerja karyawan. 

Dan ada juga angket penilaian dari pasien terhadap karyawan, misalnya dokter dan 

ini dilakukan per semester 6 bulan sekali…” 

 

 Dari pernyataan bapak Supian di atas, menjawab pertanyaan penulis, bahwa budaya 

penilaian kinerja karyawan di rumah sakit Al Islam bersifat objektif. Terbukti dari sistem 

penilaian kinerja yang dilakukan pihak manajemen, penyebaran angket (kuisioner) pada 

rekan kerja, pengawas dan dari pasien. Sistem penilaian berlaku untuk semua karyawan. 

“… budaya yang kami terapkan ini tidak hanya berlaku pada karyawan tapi pada 

seluruh pasien yang datang ke rumah sakit kami, seperti pembedahan operasi harus 

ditutup aurat pasien, lalu dibacakan doa-doa ketika pembedahan terlebih dahulu, 

setiap pasien yang rawat inap didatangkan ustad atau ustadzah untuk pasien sebagai 

pengobatan rohani. (membantu pasien cara shalat tayamum, nifas cara bersuci 

bagaimana) kemudian bagi pasien rawat jalan setiap ruang tunggu kami memasang 

TV led untuk menyiarkan ayat-ayat suci Al-Quran, secara pelayanan kami selalu 

menerapkan senyum salam sapa, kemudian untuk karyawan OB/ OG (office boy/girl), 

di RS. al islam memberishkan juga ada aturannya ketentuan menurut ajaran islam, 

jika pasien yang dirawat wanita, maka yang membersihkan kamar harus wanita, dan 

begitupun sebaliknya. dan ini juga berlaku untuk toilet, dan kami tidak pernah 

membedakan pasien baik dia beragama islam atau bukan, hanya saja mungkin untuk 

pencerahan rohani pasien rawat inap non muslim, kami sekedar memberikan 

nasehat-nasehat yang sewajarnya saja motivasi sehat, tidak untuk menyuruh mereka 

shalat dan lainnya…”. 
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Keterangan yang diberikan oleh bapak Supian ini, menyatakan bahwa budaya 

perusahaan tidak hanya sekedar mencapai tujuan produktivitas internal saja namun juga 

dibutuhkan pembentukan citra dan image dimata masyarakat. jika memang benar bahwa 

rumah sakit Al Islam tidak hanya sekedar menggunakan simbol-simbol islami seperti 

pajangan, arsitektur islami, sebagai pembentukan citra yang positif dimasyarakat namun juga 

dalam pengaplikasiannya seperti layanan syar’i yang diberikan.  

Jika kita lihat, secara tidak langsung budaya yang diterapkan ini membentuk citra 

positif dimata masyarakat. Sebagaimana yang dapat kita kaitkan pembahasan ini 

memunculkan perspektif baru bahwa budaya positif yang terbiasa akan melahirkan citra 

positif pula dimata masyarakat. atau tanggung jawab social suatu perusahaan akan etika yang 

baik melahirkan citra positif dimata publik. Perspektif ini dapat kita gambarkan modelnya :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Model Tanggung Jawab Perusahaan melahirkan Citra Positif 

Sumber: olahan penulis, 2018 

 

 

PENUTUP 
 

Pertama, dalam pemilihan metode strategi komunikasi yang digunakan rumah sakit Al Islam 

untuk menginternalisasikan budaya syar’i kepada karyawan yang menggerakkan perusahaan 

(organisasi) adalah melalui metode yang diserahkan kepada divisi administrasi umum, yang 

sudah dipercayakan dalam menangani peran humas di rumah sakit Al Islam baik secara 

internal maupun eksteral. Kegiatan-kegiatan mentoring, majelis ta’lim, family gathering, 

hafalan surah, dan lainnya juga merupakan metode khusus yang dilakukan oleh rumah sakit 

Al Islam untuk menginternalisasikan budayanya, sehingga kebiasaan ini tujuannya tidak 

hanya menciptakan budaya karyawan di perusahaan melainkan dapat menjadi kebiasaan 

sehari-hari oleh karyawan di luar pekerjaan yang bermanfaat sebagai ladang ibadah. 

Kedua, penerapan budaya syar’i (islami) ini tidak hanya untuk tercapainya visi misi 

perusahaan, namun juga bertujuan untuk memberikan arahan yang benar kepada karyawan 

rumah sakit Al Islam, bahwa kita dapat beribadah sambil bekerja, tanpa mengurangi jatah 

waktu dunia dan akhirat. Tidak lupa juga rumah sakit Al Islam menciptakan budaya syar’i 

karena belum ada rumah sakit di Bandung yang dapat menyembuhkan pasien secara fisik 

juga rohaninya terkususnya untuk yang beragama islam. 

Budaya Perusahaan: 

• Sejarah  

• Nilai-nilai syar’i 

• Motivasi dasar 

Tanggung Jawab Sosial: 

• Hak-hak pasien 

• Hak-hal masyarakat 

yang beragama 

• Ramah ligkungan 

• Kebijakan pemerintah 

Pembentukan 

Citra: 

•Hasil 

penggabun

gan 2 

kegiatan  
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Maka, dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan 

kepada Rumah Sakit Al Islam, diantanya: Pertama, sebaiknya rumah sakit Al Islam 

mempertimbangkan keberadaan divisi humas dengan cara menambah divisi humas, agar 

lebih maksimal dalam menjalin hubungan dengan internal dan eksternal. Kedua, 

mengevaluasi kembali budaya organisasi yang di internalisasikan, seperti dibagian aspek 

keuangan pada koperasi dan kantin agar menerapkan hal serupa. 
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PENDAHULUAN 

Budaya organisasi memiliki peran sebagai pedoman untuk nengontrol perilaku anggota 

organisasinya. Budaya organisasi digunakan sebagai salah satu alat manajemen untuk 

mencapai efisien, efektivitas, produktivitas dan etos kerja. Oleh sebab itu budaya organisasi 

sebagai elemen penting yang dapat mempengeruhi keberhasilan organisasi. Perpustakaan 

yang akan di jabarkan dan dijelaskan disini adalah perpustakaan pusat UIN Bandung bukan 

perpustakaan yang berada di fakultas UIN Bandung. Perpustakaan UIN Bandung memiliki 

budaya dua kebudayaan yaitu : 1) budaya resmi merupakan budaya yang diatur secara resmi 

oleh aturan yang tertulis secara administrtif oleh UIN Bandung, 2) budaya di perpustakaan 

UIN Bandung adalah budaya yang menerapkan layanan secara manual.  

Setiap tahun teknologi selalu mengalami perubahan oleh sebab itu perpustakaan UIN 

Bandung melakukan inovasi dengan merubah budaya yang dulunya menerapkan layanan 

secara manual kini berubah menjadi budaya digital. Budaya ini menerapkan layanan berbaris 

diginal dan lebih menggunakan teknologi. Yang menarik dari perpustakaan ini adalah 

perpustakaan UIN Bandung salah satu perpustakaan negeri islam yang melakukan perubahan 

teknologi secara cepat sehingga menyebabkan perubahan budaya. Alasan yang pertama 

melakukan perubahaan adalah hal tersebut merupakan mutlak untuk dilakukan karena jika 

masih mempertahankan cara-cara lama akan sulit berkembang.  

Salah satu dampak derasnya arus gelobalisasi adalah perubahan teknologi yang 

semakin cepat dan komprehensif. Sehingga salah satu jalan untuk menyesuaikannya dengan 

melakukan perubahan yaitu dari strategi yang dilakukan seperti mengubah budaya organisasi. 

Perubahan budaya organisasi tentunya berjalan seiring dengan penyesuaian visi dan misi 

yang akan diterapkan dalam organisasi. Karena kondisi perkembangan dunia global yang 

serba cepat, maka dituntut untuk melakukan penyesuaian perubahan secara drastis.  

Tidak ada yang menyangkal bahwa saat ini kita hidup di era dengan belum pernah 

terjadi di masa-masa lalu, sehingga budaya organisasi bukanlah sesuatu  yang bersifat statis. 

Oleh sebab itu perpustakaan UIN Bandung melakukan revolusi. Revolusi merupakan 

perubahan yang dilakukan secara cepat. Perubahan budaya juga dapat timbul dari 

perkembangan zaman yang membuat pemimpin merubah budaya organisasi demi 

menyesuaikan dengan kemajuan zaman.  

Perubahan budaya organisasi bias dilakukan oleh instansi atau perusahaan hal ini 

ditegaskan dalam judul penelitian The Organizational Culture of Academic Libraries  yang 

dilakukan oleh Gina M. Galbo dan Marilyn L. Laspinas, menggambarkan bahwa budaya 

organisasi adalah sistem komunikatif yang dibangun, secara historis berdasarkan asumsi, 

nilai-nilai dan interpretatif kerja yang membimbing dan membatasi organisasi anggota ketika 

mereka melakukan peran organisasi mereka dan menghadapi tantangan lingkungan mereka. 

Menjelaskan,bahwa pustakawan yang bekerja di bidang akademis harus bisa memulai inovasi 

yang dapat membuat mereka mengatasi perubahan perpustakaan atas tantangan moderen 

bahwa mereka siap menghadapi yang lebih penting seperti dapat mempengaruhi budaya 

organisasi. Mengemukakan bahwa terdapat beberapa kasus budaya organisasi di 
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diperpustakaan perlu atau dapat diubah jika organisasi benar benar memerlukan perbaikan 

tersebut, dengan demikian budaya organisasi di perpustakaan memberikan kesempatan untuk 

mengambil arah budaya yang akan diterapkan diperpustakaan. Perpustakaan perlu melakukan 

perubahan karena kemajuan teknologi karena menyedihkan jika perpustakaan akademik 

masih menggunakan cara tradisional untuk memberikan layanan. 

Budaya organisasi mengacu pada budaya yang berlaku di dalam instansi, karena 

organisasi merupakan tempat berkumpulnya individu-individu yang tidak akan terlepas dari 

adanyanya perbedaan sikap dan prilaku dari masing-masing angotanya, oleh sebab itu 

membutuhkan pedoman/aturan agar dapat diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan 

instansi yaitu budaya organisasi. 

Menurut Laksmi (2011) lebih menjekasjan bahwa budaya organisasi berperan sebagai 

pedoman untuk mengontrol perilaku anggota organisasi. Budaya organisasi adalah norma-

norma dan kebiasaan yang diterima sebagai suatu kebenaran oleh semua orang dalam 

organisasi. Sedangkan Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorm, Hunt, Osborm (2001) 

(dalam Laksmi, 2011) Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang 

dikembangkan oleh organisasi dimana hal itu menuntut perilaku dari anggota organisasi itu 

sendiri. Sedangkan Daniel R Denison, budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinana dan 

prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan bagi sistem dan praktek-praktek manajemen 

serta perilaku yang meningkatkan dan menguatkan prinsip-prinsip tersebut. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

merupakan Kebijakan dasar organisasi atau pedoman yang terdiri dari nilai-nilai , keyakinan, 

dan norma yang berlak, disepakati, dan menjadi karakteristik tentang bagaimanha melakukan 

sesuatu dalam suatu organisasi. Namun, budaya organisasi tidak selalu tetap, dan perlu selalu 

disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Perubahan budaya organisasi diperlukan agar 

organisasi dapat tetap survive, mengembangkan budaya berprestasi, merubah pola pikir dan 

memelihara kepercayaan dalam organisasi.Budaya organisasi menjadi acuan bersama 

diantara manusia dalam melakukan interaksi dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan 

pola tentang bagaimana orang melakukan sesuatu, apa yang mereka percaya, apa yang 

dihargai dan apa yang sebaiknya dihindari. 

Organisasi dijalankan melalui manajemen yang selalu disesuaikan dengan 

perkembangan budaya. Keberhasilan suatu organisasi ditunjukkan oleh kemampuannya 

dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Keberhasilan 

tentunya sangat dipengaruhi oleh kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh factor 

eksternal maupun internal. Budaya organisasi tumbuh melalui proses evolusi dari gagasan 

yang diciptakan oleh pendiri organisasi dan kemudian ditanamkan pada para pengikutnya, 

oleh karena itu budaya organisasi berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu 

mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang 

harus dikatakan dan dilakukan oleh para anggotanya, sehingga budaya berfungsi sebagai 

mekanisme pembuat makna dan kendali yang memadukan bentuk sikap serta perilaku para 

anggotanya (Sutrisno, 2007).  

Dengan adanya budaya organisasi di Perpustakaan UIN Bandung. Penulis ingin 

menjelaskan revolusi budaya organisasi seperti apa yang diterapkan di perpustakaan UIN 

Bandung. Berdasarkan hal tersebut maka dapat di jabarkan focus penelitian dalam penelitian 

ini sebagai berikut : “bagaimana revolusi budaya organisasi di perpustakaan UIN Bandung”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang : 1) revolusi apa yang 

dilakukan di perpustakaan UIN Bandung, 2) keberhasilan apa yang dicapai setelah 

melakukan perubahan budaya organisasi di perpustakaan UIN Bandung.  
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PEMBAHASAN 

Budaya organisasi di perpustakaan UIN Bandung  

Budaya organisasi merupakan suatu kebiasaan atau rutinitas yang sering di lakukan oleh 

karyawan. Dalam wawancara yang dilakukan kepada pak Ija selaku kepala perpustakan UIN 

Bandung menjelaskan bahwa di sini memiliki dua budaya organisasi Pertama perpustakaan 

UIN Bandung merupakan perpustakaan yang berbasis islam sehingga dalam budaya 

organisasi tentunya terdapat budaya yang berhubungan atau tidak terlepas dengan hal yang 

berkesinambungan dengan agama islam seperti kegiatan pengajian yang dilakukan dalam 

kurun waktu sebulan sekali diperuntukan kepada seluruh pegawai dan dosen yang bekerja di 

UIN Bandung tentunya yang bekerja. Karena universitas ini merupakan universitas islam 

sehingga budaya disni mewajibkan seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa yang berjenis 

kelamin perempuan diwajibkan menggunakan hijab, dan semuanya beragama islam. Selain 

itu disini selalu meggucapkan salam ketika bertegur sapa.  

Kedua budaya organisasi resmi merupakan budaya yang sifatnya resmi dan diatur 

secara resmi oleh aturan yang tertulis secara administrtif oleh UIN Bandung. Seperti 

kehadiran saat bekerja dalam seminggu karyawan wajib hadir selama 5 hari dari hari senin 

sampai dengan jumat dan masuk kantor pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB 

jika dijumlahkan dalam sehari karyawan bekerja selama 8 jam yang diatur oleh aturan secara 

tertulis yang secara umum orang melakukan dan sudah taat akan budaya tersebut. Ketiga 

budaya secara manual maksudnya semua kegiatan yang dilakukan oleh pemustaka dan 

pustakawan dilakukan dengan tanggan belum menggunakan alat bantu untuk mempermudah 

pengerjaan. Seperti ketika pemustaka ingin melakukan peminjalan buku maka pustakawan 

harus menggisi tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian buku pada belakang cover 

buku serta diberikan cap perpustakan sebagai tanda bukti buku tersebut dipinjam. Sedangkan 

budaya yang terbentuk oleh masing-masing individu karyawan yaitu mereka melakukan 

kebiasaan sesuai dengan potensi dirinya/ personalnya, seperti ada yang memiliki budaya 

semangat. 

 

Revolusi budaya organisasi diperpustakaan UIN Bandung  

Perpustakaan UIN Bandung melakukan perubahan budaya dari layanan manual kepada 

layanan digital. Terjadi perubahan budaya dimulai pada bulan Oktober 2015. Dengan 

melakukan perubahan budaya menyebabkan yang dulunya kurang disiplin menjadi lebih 

disiplin karena perubahan system yang menjadi digital menyebabkan perubahan budaya. 

Layanan sirkulasi yang dulu melayanin orang perorang dalam bentuk manual sekarang lebih 

menekankan kepada melayanin problem dari sistem semacam system eror bukan kepada 

pelayanan rutin seperti layanan meninjam dan mengembalikan buku. 

Dalam beberapa kondisi, dapat terjadi perubahan suatu budaya organisasi. Hal ini bisa 

dipengaruhi oleh beberapa factor seperti kecendrungan global yang semakin kompetitif yang 

menuntut organisasi untuk melakukan perubahan. Laksmi (2011) menyebutkan ada tiga 

langkah penting yang dilakukan dalam perubahan budaya organisasi. Pertama, Pahami 

budaya yang ada. Kedua, Pikirkanlah bagaimana bentuk organisasi dimasa yang akan datang 

dan bagaimana budaya organisasi bisa mendukung kesuksesan. Ketiga, individu dalam 

organisasi harus memutuskan untuk merubah perilaku mereka untuk menciptakan budaya 

organisasi yang diinginkan. Ini adalah langkah tersulit dalam perubahan budaya. 

Setelah mempertimbangkan langkah langkah diatas maka tecetuslah Visi “ Menuju 

Smart Library 2025 yang Unggul dan Kompetetif di ASEAN”. Misi yaitu : 1) 

menyelanggarakan layanan kepustakaan dalam bidang ilmu keislaman dan keindonesian, 2) 

mengembangkan sumber-sumber keilmuan islam dan keindonesiaan, 3) memelihara sumber-

sumber keilmuan islam dan keindonesiaan, dan 4) memperkuat system layanan perpustakaan 

berbasis teknologi informasi. Perubahan visi tersebut tidak diambil dengan keputusan secara 
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sepihak dari pimpinan saja tetapi hasil kesepakatan bersama karena visi merupakan tujuan 

yang ingin dicapai atau pencapaian yang ingin dicapai oleh organisasi. Keberhasilan suatu 

organisasi ditunjukan oleh kemampuan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi tersebut seperi visi dan misi. 

Visi dibuat untuk : 1). dibangun persentuhan orang dengan system karena pada saat 

orang bersentuhan dengan orang bias terjadi human error seperti cape, marah, kesel itu dapat 

mengganggu performa pelayanan sehingga pelayanan tidak maksimal karena kondisi 

kejuwaan seseorang tapi jika orang bersentuhan dengan teknologi biasanya teknologi itu 

konstan terus begitu saja tidak tergantung mood, 2). ingin melayanani dengan kecepatan 

karena menggunakan layanan manual akan sangat lambat dengan menggunakan layanan 

digital pada saat peminjaman buku hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk efekifitas dan 

efisien. 

Setelah melakukan perubahan budaya organisasi dulunya manual menjadi digital 

menyebabkan perubahan para karakter anggotanya yang dulunya tidak mengerti teknologi 

karena tidak adanya teknologi yang canggih sekarang menjadi lebih mahir menggunakan 

teknologi, performa yang dulunya lama dalam melayani peminjaman dan pengembalian 

sekarang menjadi lebih cepat dan memudahkan semua orang yang terlibat baik pemustaka 

atau pustakawan, dan hal ini membuat perpustakaan UIN Bandung memiliki daya tarik yang 

mungkin belum banyak digunakan di perpustakan Universitas lain  

Alasan menggunakan smart library adalah sesuai dengan tagline yang menjadi jargon 

di perpustakaa yaitu “Miindung ka Waktu Mibapa ka Zaman” yang artinya updating di era 

tanpa batas maksudnya itu perpustakaan UIN Bandung selalu mengedepankan pembaharuan 

dibidang teknologi. Sejalan dengan visi tersebut maka lebih menekanan perubahan pada 

bidang IT (Ilmu Teknologi) karena sekarang sudah memasuki industri era 4.0 perubahan 

yang telah dicapai, yaitu : 1) mengembangkan teknologi polling perpustakaan UIN Bandung 

menjadi pelopor perpustakaan di indonesia yag menjediakan sumber informasi real time dan 

tidak terdapat rekayasa dari pihak pengelola, 2) layanan memperpanjang pinjaman jarak jauh 

(dari rumah) adalah layanan perpanjang pinjaman  buku secara online, yang dapat di akses 

melalui smartpohe atau koputer yang terhubung dengan jaringan internet. Layanan ini di 

adakan untuk memberikan kemudahan kepada para pemustaka, 3) mendapatkan hak akses 

untuk mengakses jurnal-jurnal internasional secara online dan Early Arabic Printed Books 

from the British Library (1475-1900)  melalui database yang diberikan falitas dari kementrian 

Agama RI. 4) kartu perpustakaan berbasis teknologi Radio Frequency Identification (RFID). 

5) MPS mempercepat layanan, mesin Multi Purpose Station (MPS) adalah layanan otomatis 

untuk peminjaman buku dan pengembalian buku sehingga tidak membutuhkan waktu lama, 

yang berbaisi pada software Radio Frequency Identification (RFID) jadi kartu perpustakaan 

digunakan pada saat menggunakan mesin MPS. Kehadiran mesin MPS tidak terlepas dari 

perhatian rector UIN Bandung yang menginginkan agar perpustakaan berbasis kepada 

teknologi yang modern sehingga tercipa ayanan yang cepat dan prima. 6) Smart OPAC (open 

Access Cataog) adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk menelusuri 

pengertian setiap suku kata berbahasa Indonesia sekaligus memberi petunjuk rujukan dengan 

yang berhubungan dan melalui OPAC ini para pemustaka dapat lebih mudah melacak bahan 

pustaka baik buku ataupun lainnya. OPAC dapat diakses melalui smartpohe atau koputer 

yang terhubung dengan jaringan internet. 

 

Tantangan perubahan organisasi 

Pada saat melakukan perubahan pada organisasi tidaklah semudah membalikan telapak 

tangan. Perubahan tersebut harus didasarkan pada visi dan misi yang jelas agar mengetahu 

arah dan tujuan yang dingin dicapai maka ari itu dibuatlah visi dan misi perpustakan UIN 

Bandung. Pada awalnya banyak orang yang beranggapan bahwa melakukan perubahan 
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budaya hanya akan menimbulkan ketidak setabilan dan kerusakan dalam suatu organisasi. 

Pada saat ingin melakukan perubahan terdapat beberapa pihak setuju dan antusias tetapi 

terdapat beberapa pihak yang menolak. Penolakan biasnya di sebabkan karena pustakawan 

terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan tidak ingin berinovasi. Oleh karena itu disini lah 

dibutuhkan peran orang-orang yang sadar akan perlunya terjadi perubahan dengan cara 

menjelaskan kearah mana perubahan akan dituju dengan melakukan perubahan budaya 

tersebut keuntungan apa saya yang diperoleh orang-orang pada saat awal tidak setuju 

kemudian menjadi setuju.  

Setelah melakukan perubahan organisasi yang dulunya menggunakan budaya manual 

kini menjadi budaya digital, maka muncullah tantangan baru bagaimana cara agar 

pustakawan bias cepet beradaptasi dan paham dengan perubahan budaya yang nantinya akan 

dilakukan, sehingga sebelum melakukan perubahan pustakawan diberi arahan disetiap bagian 

masing masing, karena setiap bagian memiliki tugas yang berbeda beda namun masih berda 

dalam satu kesatuan yang sama sehingga semua bagian saling berhubungan satu sama 

lainnya.  

 

Peran pemimpin dalam perubahan budaya organisasi 

Perubahan budaya tentunya perlu peran dan dorongan dari semua pihak baik dari atasan 

ataupun dari bawahan. Semua yang terlibat dalam organisasi memiliki peran dan kepentingan 

masing masing dalam sebuah organisasi, manun pemimpin memiliki peran sebagai proses 

yang mempengaruhi segala aktivitas ke arah mana pencapaian yang ingin di sutuju dalam 

suatu organisasi. 

Perubahan budaya memiliki dorongan kuat dari rektor untuk memiliki perpustakaan 

yang moderen dan kepala perpustakaan tertarik dengan system layanan digital. Dilihat dari 

sisi potensi ternyata memungkinkan bahwa bias mewujudkannya sehingga dicarilah cara atau 

jalan untuk menuju ke sana. Ternyata usulan tersebut memiliki sambutan dari banyak orang 

terutama orang orang yang sevisi dengan system digital layanan. Ingin membiasakan 

mahasiswa menggunakan system layanan digital sehingga pada saat mereka menggunakan 

system digital lainnya tidak merasa canggung atau kikuk karena mungkin sekitar 5 atau 10 

tahun lagi sistem-sistem ini yang akan dominal dalam hidup orang sehingga akan sangat 

minin berhadapan dengan orang. 

 

Hasil perubahan budaya organisasi  

Perubahan budaya yang dilakukan oleh perpustakaan UIB Bandung membuat Perpustakaan 

UIN Bandung dengan melakukan perubahan budaya organisasi menghasilkan sehingga 

berhasil meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI yang berdasarkan SK No. 

00043/LAP.PT/IV.2018. Berlaku sejak 12 April sampai dengan 12 April 2021. Kepala 

perpustakaan menjelaskan bahwa bias mendapatkan akreditasi A karena instrument penilaian 

telah terpenuhi di perpustakaan UIN Bandung meski ini pertama kali mengikuti 

pengakreditasian pencapaian tersebut tidak terlepas dari inovasi dan pembaharuan di bidang 

teknologi. 

 

  

PENUTUP 

Dengan ini maka dapat dispimpulkan bahwa : 1) budaya organisasi yang dulunya serba 

manual kini menjadi digital sanggat mempengaruni budaya organisasi bagi semua aspek yang 

terlibat baik pustakawan atau pemustaka, seperti : dari sisi pemustaka yaitu lebih mudah 

mencari buku, melakukan peminjaman lebih cepat, bias melakukan perpanjang buku dengan 

jarak jauh dengan cara menggunakan HP yang terhubung dengan akses internet dan bias 
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menggembalikan buku kapan saja. Dari sisi pustakawan yaitu menjadi lebih mudah pada saat 

memasukan data koleksi yang ada di perpustakaan UIN Bandung dan pemustaka lebih 

melayani kepada rekomendasi buku yang diperlukan oleh pemustaka 2) perubahan budaya 

inii menghasilakan atau mengantarkan perpustakaan UIN Bandung mendapatkan akreditasi A 

dari Perustakan Nasional RI. 

Saran, jadi jika budaya organisasi yang benar-benar dikelola sebagai alat manajemen 

akan berpengaruh dan menjadi pendorong bagi karyawan untuk berprilaku positif, dedikatif, 

dan produktif. Nilai-nilai budaya itu tidak tampak tetapi merupakan kekuatan yang 

mendorong perilaku untuk menghasilkan sebuah keevektivitasan kinerjanya. 
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PENDAHULUAN 

Persaingan bisnis di era digital semakin ketat, terutama dalam industri kreatif. Perusahaan-

perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dalam menghadapi berbagai macam perubahan. 

Apapun perubahan itu baik sistem, struktur atau pun pola kerja tidak terlepas dari peran 

komunikasi dalam organisasi.  

Menurut Kusdi (2011:248), organisasi di era global dihadapkan pada tantangan-

tantangan yang lebih kompleks dan dinamis, di mana perubahan lingkungan dan tingkat 

kompetisi semakin tinggi. Menghadapi hal ini, organisasi mau tidak mau dituntut untuk 

mengembangkan sistem, kompetensi, struktur, strategi dan kultur yang berbeda dari masa-

masa sebelumnya. Secara struktur organisasi abad ke-21 biasanya dicirikan dengan bentuk 

yang lebih ramping, hierarki dan mekanisme yang lebih longgar. Sementara itu, secara kultur 

penekanan pada learning dan inovasi adalah ciri utama. 

Pada praktiknya, komunikasi organisasi itu dibangun dari setiap interaksi di antara 

anggota  dalam organisasi. Ada beberapa pendekatan dalam komunikasi organisasi 

diantaranya pendekatan budaya. Clifort Greetz berpendapat bahwa organisasi merupakan 

bagian dari suatu budaya. Organisasi adalah cara hidup bagi para anggota. Cara tersebut 

digunakan untuk membentuk sebuah realita bersama serta menjadi pembeda dengan budaya 

lainya. Seberapa hebatnya dan modernya manusia dalam mengorganisir diri, semua itu tidak 

terlepas dari dorongan untuk memberi makna dari segala aktivitas sehari-hari. Sehinnga dari 

aktivitas tersebut akan membentuk seperangkat pemahaman dalam organisasi yang kemudian 

menjadi budaya organisasi. 

Hofstede (dalam Poerwanto, 2008:16) meyatakan bahwa budaya adalah software of 

mind yang menjadi mental programming organisasi dalam mengarahkan pola-pola berpikir, 

merasakan dan tindakan organisasional. Maksudnya budaya tidak hanya dilihat sebagai 

perilaku di permukaan, tetapi sangat dalam ditanamkan dalam diri masing-masing. 

Sedangkan budaya organisasi menurut Schein (dalam Poerwanto, 2008:15) adalah 

seperangkat asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan dan dianut 

bersama sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah-masalah adaptasi dengan 

lingkungan eksternal dan internal. 

Budaya organisasi akan terbentuk kuat karena terus diaplikasikan dalam setiap 

pekerjaan dan dilihat dari produk yang dihasilkan. Salah satu budaya organisasi yang akan 

diteliti adalah budaya yang ada di penerbit Mizan. Penerbit yang telah berdiri selama 35 

tahun di Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi budaya 

organisasi di penerbit Mizan. (2) untuk mengetahui bagaimana karyawan Mizan 

mengaplikasikan budaya organisasi Mizan. 

Tujuan penelitian tersebut bisa dianalisis menggunakan teori organisasi. Sebuah teori 

komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yaitu tindakan, rutinitas dan 

percakapan serta makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam konteks 

perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi dari perusahaan dalam 

meraih tujuan serta kekuasaan (Novianti, 2015:91). 
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PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan mewawancarai  empat orang informan dengan 

berbagai jabatan di penerbit Mizan untuk  membahas tujuan dari penelitian ini. Data 

informan lebih lanjut dijabarkan dalam tabel berikut ini:  

Tabel 1. Data Informan 
No Nama Informan Tanggal Lahir Jabatan atau Profesi 

1 Yadi Saeful Hidayat 15 Juli 1983 CEO Mizania & Co. 

2 Vesti Nadari Artisti 1 Agustus 1986 Kabag HRD 

3 Mohamad Arif Luthfi 27 Agustus 1986 Kabag Marcomm Mizania & Co. 

4 Rien Nur Azizah 22 Februari 1993 Editor Mizania & Co. 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018  

Ada beberapa pembahasan terkait hasil penelitian. Peneliti memulai hasil penelitian 

dengan memaparkan company profile of  Mizan publishing, Visi-Misi dan Core Value. Dari 

beberapa unit di Mizan Publika Group, peneliti mengambil satu unit perusahaan Mizan, yaitu  

Mizan Pustaka. Mizan Pustaka merupakan salah satu penerbitan terbesar di Indonesia yang 

didirikan pada tahun 1983. Buku terjemahan karya para tokoh terkemuka menjadi awal karir 

dari penerbit Mizan, kemudian berkembang dengan beragam genre seperti buku bisnis, fiksi, 

anak-anak, agama, fiksi, non fiksi populer dan kesehatan.  

Mizan Pustaka mempunyai sejarah yang membanggakan dan reputasi yang baik 

dengan keunggulan kualitas produk, komitmen pada pelayanan dan standar editorial yang 

tinggi mendorong untuk menghasilkan buku-buku terbaik. Di dalam kelompok penerbitannya 

terdapat beberapa unit dan masing-masing unit memiliki beberapa lini diantaranya: Mizan 

Millenia Creativa, Pastelbooks dan Mizania & Co. 

Mizan Pustaka secara konsisten berada di garis depan dalam inovasi dan mengikuti 

perkembangan teknologi. Hal itu diwujudkan dengan menjadi penerbit pertama yang menjadi 

mitra utama Google Book Search pada tahun 2008, dan produk buku digital atau e-book. 

Selain itu, untuk menjadi perusahaan yang besar, kuat dan unggul, penerbit Mizan 

mempunyai visi dan misi yang merupakan pondasi untuk menghadapi perubahan zaman. 

Visi 

Menjadi perusahaan yang siap memasuki dunia yang berubah secara sangat cepat dan 

mengglobal yang mengutamakan keadilan, menghargai kemandirian dalam interdepedensi, 

bercorak madani, berlandaskan pengetahuan, memuliakan nilai-nilai etis yang ruhaniah, serta 

mempunyai ciri inklusid dan terbuka. 

Misi 

Mewujudkan perusahaan berlandaskan pengetahuan yang berkualitas, viable (dapat 

hidup terus), dan siap menghadapi tantangan masa depan, serta berperan dalam 

mengembangkan masyarakat masa depan dengan ciri-ciri yang tercantum dalam visi. 

Core Value Mizan 

Setiap organisasi memiliki karakteristik budaya organisasi yang khas dan berbeda 

satu degan yang lainnya.  Penerapan budaya orgnisasi tentunya  merupakan implementasi 

misi organisasi ke dalam aktivitas harian untuk membawa organisasi tetap pada jalurnya 

sesuai visi dan misi. Sehingga realitas organisasi bergerak dalam selaras dengan gagasan 

organisasi. Budaya akhirnya merupakan integerasi antara gagasan organisasi denagn realitas 

organisasi.  

“Budaya di Mizan itu lahir dengan kekeluargaan dan didasari dengan jiwa sosial yang 

tinggi dari ownernya. Mengutamakan kesejahteraan karyawan dan tetap profesional. 

Karyawan tidah hanya menguasai tentang pekerjaannya, tapi diajarkan juga tentang etika 

dalam berbisnis.”2   

                                                           
2 Wawancara dengan Kabag HRD PT.Mizan Pustaka, Vesti Nadari Artisti pada 3 Desember 2018. 
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Budaya kerja di Mizan dibangun dengan sesuatu yang disebut core value. Setidaknya 

ada 6 core value yang diterapkan oleh stakeholder Mizan dalam berinteraksi dengan sesama 

anggota organisasi.  Ada 6 core value yang coba diterapkan oleh Mizan diantaranya adalah: 

(1) Orientasi Kualitas; (2) Komitmen Bisnis berkelanjutan; (3) Kreatif dan Inovatif; (4) 

Religius; (5) Semangat dan Totalitas; dan (6) Keragaman. Berikut adalah penerapan enam 

core value yang menjadi budaya organisasi yang diterapkan di lingkungan kerja perusahan 

penerbitan Mizan.  

“Setiap pagi kita memang mengikrarkan budaya perusaahan dalam kegiatan doa pagi 

yang dilakukan setelah briefing dan sharing. Jadi, karyawan yang bertugas memimpin doa 

membacakan enam core value. Paling tidak ini salah satu cara menginternalisasikan budaya 

perusahaan terhadap teman-teman. Sehingga ketika mereka mengingat masing-masing dari 

keenam budaya perusahaan itu, mereka ejawantahkan dalam pekerjaan sehari-hari.”3 

Orientasi kualitas maksudnya membuat konsumen dan mitra merasa istimewa 

melalui konsitensi kualitas produk dan layanan prima. Misalnya, menghasilkan produk yang 

melebihi harapan konsumen. Dan memberikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses. 

“Semenjak adanya 6 core value, budaya di mizan itu berubah. Ada perubahan terkait 

masing-masing nilai core value contohnya orientasi kualitas, seperti halnya di marketing 

communication atau marcomm kualitasnya harus sesuai dengan standar style marcomm 

sekarang.”4 

Menurut editor Mizania & Co. Rien Nur Azizah, orientasi kualitas itu dibentuk 

dengan budaya diskusi dalam setiap rapat. Membahas perencanaan secara matang dan 

dituntut ketelitian untuk menghasilkan produk yang berkualitas.  

Komitmen bisnis berkelanjutan, yaitu memastikan keberlangsungan perusahaan 

melalui optimalisasi sumber daya dan penerapan sistem operasional secara konsisten dan 

akuntabel. 

 “Komitmen bisnis berkelanjutan misalnya, sebagai editor saya tidak hanya bekerja di 

depan komputer, tapi harus mampu juga menjalin hubungan yang berkualitas dengan mitra 

kerja yang tepat.”5 Selain itu, membuat keputusan terbaik berdasar informasi dan data yang 

tersedia. Membuat kebijakan yang bersifat ramah lingkungan sebaik mungkin. 

Kreatif dan inovatif, yaitu mendorong kreativitas dan keberanian berinovasi melalui 

suasana kerja yang dinamis dan menyenangkan. Dengan menciptakan suasana kerja terbuka 

dan nyaman akan mendorong kreativitas dan inovasi. Berani menggali beragam gagasan dan 

alternatif solusi. Misalnya, e-book, buku-buku dengan teknologi Augmented Reality (AR) 

atau penggunaan e-pen bluetooth. Semua upaya dilakukan untuk mengikuti keinginan pasar.  

Selain itu, Rien juga mengatakan bahwa kreatifitas dan inovasi anggota organisasi 

disalurkan di ruang diskusi dalam setiap rapat redaksi. Brain storming tentang tantangan 

kedepannya tentang ide-ide apa yang akan digarap untuk tahun depan dengan melihat tren 

pasar yang ada. Memilih dan membahas naskah-naskah yang masuk layak terbit atau tidak, 

sampai membahas anggaran dan cara-cara untuk mencapai omset.  

Menurut analisis Schein (dalam Kusdi, 2011:201) tentang learning culture, ada dua 

hal yang membedakan organisasi satu dengan yang lainnya. Pertama, nature of human 

relationships yang berasumsi bahwa hubungan antar manusia akan tergantung pada sifat 

tugas-tugas yang dijalankan organisasi. Jika organisasi menekankan kepada kretivitas dan 

inovasi, maka asumsi individualistik lebih tepat untuk dikembangkan. Kedua, task versus 

relationship. Titik berat antara tugas dan hubungan tidak sama, tergantung lingkungan 

operasional yang dihadapi organisasi. Namun, dalam lingkungan operasional yang penuh 

                                                           
3 Wawancara dengan CEO Mizania & Co., Yadi Saeful Hidayat pada 3 Desember 2018. 
4 Wawancara dengan Kabag Marcomm Mizania & Co., Mohamad Arif Luthfi pada 3 Desember 2018. 
5 Wawancara dengan Editor Mizania & Co., Rien Nur Azizah pada 3 Desember 2018. 
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dengan guncangan dan memerlukan interdepedensi antar bagian, maka orientasi hubungan 

diperlukan untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik. 

Religius maksudnya, secara sungguh-sungguh menghadirkan nilai-nilai kebenaran, 

kebaikan, dan keindahan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti menyampaikan gagasan dan 

informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjalankan aktivitas perusahaan 

sesuai dengan nilai-nilai islami. Memberikan kontribusi positif untuk masyarakat luas. 

Menghadirkan estetika dalam lingkungan kerja dan hasil karya. 

Semangat dan totalitas, yaitu sepenuh hati memaknai peran dan kerja dengan 

mencurahkan seluruh daya-upaya yang dimiliki. Seperti, menyerahkan seluruh daya dan 

upaya untuk menyelesaikan pekrejaan. Bekerja dalam semangat tim. Mendorong karyawan 

untuk berani membuat keputusan atas tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Apabila ada tugas dinas ke luar kota atau ke luar negeri karyawan dituntut untuk 

mempersiapkan yang terbaik, baik itu mengisi acara launching buku atau menghadiri acara-

acara tahunan besar lainnya. Berbagai macam buku yang telah mendapatkan penghargaan 

dalam acara buku terbesar, menjadikan motivasi bagi penerbit dan penulis untuk terus 

berkarya dan menghasilkan produk-produk unggulan.  

“Penilaian karyawan terbagi menjadi dua berdasarkan Key Performance Indicator 

atau KPI sebesar 65% dan berdasarkan core value sebesar 25% melalui Employee 

Peformance Assessment Application Mizan atau aplikasi Ponito. Penilaian menggunakan 

Ponito dengan cara voting membuat karyawan lebih bersemangat karena penilaian yang 

positif atau negatif dilakukan secara real time. Penilaian secara core value terbagi menjadi 

tiga, yaitu dari pimpinan nilainya paling besar sebesar 65% sedangakan penilaian dari rekan 

kerja hanya  25% dan penilaian baik/tidak baik sebesar 10%. Penilaian dari rekan kerja tidak 

memengaruhi nilai Penilaian Akhir (PA) tapi, hanya sebagai referensi atasan untuk 

memberikan penilaian.”6 

Kinerja karyawan selain dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya organisasi juga 

dipengaruhi oleh faktor psikologi individu, dan organisasi. Faktor individu meliputi 

keterampilan dan kemampuan, latar belakang dan demografis. Sedangkan, faktor psikologis 

dari persepsi, sikap, belajar dan motivasi dan organisasi dari sumber daya, desain pekerjaan, 

struktur, imbalan dan kepemimpinan (Gibson, James, & John, 200) (dalam Zees, 2012:1). 

Keragaman, yaitu menghargai dan mendorong keragaman sebagai unsur menentukan 

dalam pengembangan individu dan kinerja perusahaan.  

Menurut Wibowo (2011:143) Keterbukaan merupakan kunci bagi budaya 

keberagaman. Organisasi dengan budaya terbuka menciptakan iklim yang lebih hidup, 

bersahabat, spontan dan kegembiraan. 

 “Karyawan Mizan menerapkannya dengan sikap toleran terhadap berbagai 

pandangan yang berbeda.. Dan Memastikan setiap karyawan dari berbagai latar belakang 

memiliki hak yang sama untuk bekerja sesuai dengan kapasitasnya.”7 

Senada dengan Vesti, Rien pun berpendapat bahwa erusahaan bersifat terbuka, setiap 

karyawan mempunyai kesempatan yang sama. Terutaman dalam pengembangan diri, siapa 

saja bisa memaksimalkan potensi diri. Seperti menyalurkan hobi menyanyi, bermain gitar, 

dan menjadi MC. “Saya juga selalu diberi kesempatan untuk bernyanyi dalam acara-acara 

Mizan pada saat buka puasa bersama dan lain-lain.”8 

Itulah beberapa core value Mizan merupakan budaya yang dibangun dan dijalankan 

dalam setiap interaksi di perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun kegiatan 

                                                           
6 Wawancara dengan CEO Mizania & Co., Yadi Saeful Hidayat pada 3 Desember 2018. 
7 Wawancara dengan Kabag HRD PT.Mizan Pustaka, Vesti Nadari Artisti pada 3 Desember 2018. 
8 Wawancara dengan Editor Mizania & Co., Rien Nur Azizah pada 3 Desember 2018. 
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lainnya yang merupakan rutinitas atau agenda perusahaan seperti outbond dan family 

gathering yang dilaksanakan setiap setahun sekali untuk mempererat hubungan antar 

karyawan lintas unit Mizan. 

Kenyataan menunjukkan banyaknya organisasi yang mengalami kemunduran karena 

ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan perubahan budaya 

diperlukan paling tidak untuk dapat bertahan terhadap goncangan yang timbul sebagai akibat 

dari perubahan lingkungan (Wibowo, 2011:226) 

Mizan juga terus mengikuti perubahan dan berkompetisi. Ada beberapa perubahan 

yang terjadi baik itu pada struktur, marketing dan sistem penilaian kerja. Perubahan-

perubahan tersebut merupakan tindakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan seperti 

HRD, melalui sosialisasi yang dilakukan dalam rutinitas kegiatan sehari-hari menggunakan 

komunikasi informal.  

Menurut Schein (dalam, Wibowo, Soewito dan Sugiyanto:2001) perumusan budaya 

suatu perusahaan didasarkan pada pengalaman perusahaan tersebut dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapinya, yang biasanya menjadi gambaran ideal bagaimana 

perusahaan menghadapi masalah pada waktu yang akan datang. 

Perubahan dalam struktur organisasi. Di dalam kelompok penerbitan Mizan Pustaka 

terdapat beberapa imprint dan lini seperti Qanita, Kaifa, Mizania, dan DAR! Mizan untuk 

buku anak dan remaja. Pada beberapa lini tersebut mengalami perampingan karyawan, 

sehingga sekarang yang ada hanya tiga lini seperti Mizan Millenia Creativa, Pastelbooks dan 

Mizania & Co. Masing-masing lini dipimpin oleh seorang CEO. 

Tidak hanya dalam proses produksi, begitu pun dalam teknik marketing dilakukan 

secara offline dan online. Mengikuti konsumsi masyarakat yang serba instan, soft selling 

dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media termasuk media sosial. 

“Dulu, penjualan hanya diserahkan pada toko. Tapi, sekarang mengubah pola 

penjualan dengan adanya kegiatan digital marketing. Semua kegiatan didigitalkan dengan 

konsep mampu menjual berapa dan effort apa yang bisa dilakukan. Buku itu tidak hanya 

sekedar terbit, sehingga tidak membekas di benak masyarakat. Ada story yang dibangun, 

sehingga jejak digital tersebut dijadikan data karena naskah itu layak dan akan membantu 

penjualan di toko. Sebelum naskah itu terbit sudah viral diperbincangkan sehingga ketika 

terbit buku akan boom!.”9 

Selanjutnya, ada pembaharuan atau inovasi baru dalam sistem penilaian kerja. 

Dengan menggunakan aplikasi ponito, budaya voting untuk menilai rekan kerja dan bawahan. 

Kinerja setiap karyawan terus dipantau setiap bulannya. Memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin, memantau progress produk dan berkoordinasi dengan lintas unit. Selain itu, adanya 

reward dan punishment diterapkan untuk memacu motivasi dan ketelitian dalam bekerja. 

Menurut Kabag HRD, Vesti Nadari Artisti mengatakan bahwa ponito itu belum bisa 

disebut efektif digunakan, karena baru launching April lalu, jadi masih dalam masa trial. 

Efektif atau tidaknya bisa dinilai nanti setelah setahun ketika masa Penilaian Akhir atau PA. 

“Jadi, mengubah budaya itu tidak hanya by rules but by system is supported. Salah 

satunya dengan adanya ponito dan digital marketing.”10 

Berdasarkan teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, maka bisa 

dianalisis dari hasil penelitian tersebut:(1) Tindakan diwujudkan dengan beberapa kebijakan-

kebijakan baru dalam mengelola dan menjaga perusahaan. Kebijakan tersebut lahir sebagai 

bentuk dari cara merespon perubahan dan masalah yang ada diantaranya, ketika terjadinya 

perampingan itu merupakan kebijakan berdasarkan kebutuhan perusahaan, karena sifatnya 

                                                           
9 Wawancara dengan Kabag Marcomm Mizania & Co., Mohamad Arif Luthfi pada 3 Desember 2018 
10 Wawancara dengan Kabag Marcomm Mizania & Co., Mohamad Arif Luthfi pada 3 Desember 2018. 
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yang fleksibel. Tentu dalam setiap tindakan ada proses diskusi yang matang dan komunikasi 

yang intens, (2) Rutinitas, dalam aktivitas kerja sehari-hari merupakan rutinitas. Rutinitas 

yang telah dijadwalkan atau diagendakan. Baik itu, symbol seperti penggunaan seragam, doa 

pagi, forum-forum diskusi, dan kegiatan marketing, (3) Percakapan dilakukan setiap hari, 

komunikasi dalam perusahaan bersifat informal seperti panggilan atau sapaan yang bersifat 

kekeluargaan. Misalnya, kegiatan doa pagi yang berfungsi untuk sharing informasi di dalam 

ruangan dan di luar. Melatih berbicara di depan umum yang berguna untuk acara-acara 

tertentu. Selain itu, alat komunikasi yang digunakannya pun terus mengadaptasi teknologi 

baru. Baik itu grup WhatsApp, e-pop dan lainnya. Yang menghubungkan lintas unit, 

sehingga bisa berkoordinasi dengan baik, (4) Strategi, dilakukan dengan adanya beberapa 

inovasi baru dari struktur yang ramping, seting ruangan yang nyaman, dan konsep digital 

marketing yang terus berkembang. Sehingga, sesuai visi perusahaan akan tercapai dengan 

menghasilkan omset dan terus lebih baik dari sebelumnya. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan pemaparan tersebut, adapun hasil penelitian adalah(1) Budaya organisasi lahir 

dari visi perusahaan yang menuntut adaptif terhadap perubahan. Penerbit Mizan menjadi 

sebuah budaya organisasi yang membuat penerbit Mizan memiliki karakteristik tersendiri 

dalam menjalankan organisasi perusahaan penerbitan.  Mizan juga hadir sebagai perusahaan 

yang terus membentuk budaya yang kuat dan tercantum dalam 6 core value perusahaan,(2) 

Implementasi budaya dalam aktivitas organisasi core value ini menjadi semacam panduan 

interaksi antar anggota organisasi. Budaya kerja terus dibentuk untuk menghasilkan produk-

produk berkualitas dan memicu daya saing untuk baik di dalam unit atau pun dengan 

kompetitor. 

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk peneliti selanjutnya, yang 

mempunyai ketertarikan tentang budaya organisasi pada perusahaan-perusahaan lain. 

Terutama perusahaan yang terus beradaptasi terhadap perubahan zaman. Sebagai saran bagi 

penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi terkait budaya organisasi. 

Begitu pun dengan budaya di penerbit Mizan yang telah mampu menjaga dan 

menjawab tantangan yang ada. Sehingga, bisa berdiri selama 35 tahun. Semoga kedepannya 

Mizan terus mencerdaskan bangsa dengan produk-produk yang berkualitas. 
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PENDAHULUAN 

Maraknya produk-produk fashion islami turut berperan serta dalam mendorong pertumbuhan 

industri fashion islami.  Munculnya Industri fashion islami ini tak lepas dari perkembangan 

mode busana dan kebutuhan umat muslim khususnya Muslimah untuk tampil menarik namun 

tetap berada dalam koridor syar’i. industri fashion islami kemudian tumbuh dan berkembang 

untuk mengakomodasi kebutuhan estetik dalam berbusana dengan tetap mempertahankan 

nilai-nilai dan karakteristik islami dalam berpakaian yang menjadi identitas penggunanya.  

Secara etimologi istilah syar’i merujuk pada aturan atau ketetapan yang Allah 

perintahkan kepada hamba-hamba-Nya. Busana syar’i dapat diartikan sebagai busana yang 

sesuai dengan perintah dan ketentuan agama yang dalam hal ini adalah agama islam. Jika 

merujuk pada Al Qur’an dan hadis maka busana syar’i bagi wanita adalah busana yang 

menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.  

Berbeda dengan syar’i, istilah islami menurut KBBI memilik pengertian bersifat 

keislaman. Islami dapat diartikan mengandung nilai-nilai islam. Jika istilah syar’i merujuk 

pada kata ‘aturan’ atau ‘ketetapan’ dalam agama Islam yang sifatnya ketat, maka istilah 

islami merujuk pada  ‘nilai-nilai’ atau ‘sifat’ yang sifatnya lebih longgar. Istilah fashion 

islami lebih luas dan longgar dari busana syar’i. Istilah islami memiliki nuansa yang lebih 

dekat dengan etika atau akhlak sementara istilah syar’i lebih dekat berkenaan dengan hukum 

islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah islami lebih generik sementara syar’I 

lebih spesifik. 

Fashion Islami sebagai salah satu produk budaya lebih menekankan fokus pakaian 

dalam pengertian busana islami tinimbang busana syar’i. Meski demikian beberapa 

perusahaan yang bergerak di bidang fashion ada yang secara serius menggarap fashion islami 

dengan tetap bersandar pada aturan-aturan syar’i. sehingga produk fashion yang 

dikeluarkannya tidak hanya menjadi sebuah produk yang mengedepankan estetika dan etika 

islami namun memuat identitas yang memiliki karakteristik (menuju) syar’i. 

Presentasi diri merupakan upaya individu untuk menumbuhkan kesan tertentu di 

depan orang lain dengan cara menata perilaku agar orang lain memaknai identitas dirinya 

sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dalam proses produksi identitas tersebut, ada suatu 

pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan mengenai atribut simbol yang hendak digunakan 

sesuai dan mampu mendukung identitas yang ditampilkan secara menyeluruh (Mulyana, 

2003:112). Penggunaan busana islami pada akhirnya merupakan bentuk identitas seseorang 

yang ditunjukan agar orang lain turut dapat memaknai identitas orang tersebut. Meskipun 

secara syar’i terdapat ketentuan tentang berpakaian, pemaknaan akan syar’i sangat personal 

bagi setiap orang sesuai dengan pengertian, pengetahuan dan pemahaman yang mereka 

miliki, mengenai makna pakaian syar’I namun dengan tetap berpegang pada pandnagan 

bahwa istilah busana syar’I busana yang menutup aurat. 

Untuk menjadi perusahaan fashion yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai islami 

namun juga memiliki karakteristik syar’i maka dibutuhkan visi perusahaan yang kuat yang 

menjadi pandu bagi perusahaan sehingga produk fashion yang dikeluarkan perusahaan 
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tersebut tidak dikendalikan trend dan mode namun menjadi trendsetter (pencipta trend) yang 

menjadi rujukan fashion islami. Visi yang kuat menjadi hal yang sangat mendasar bagi 

organisasi perusahaan. Visi perusahaan dapat menentukan panjang-pendeknya usia 

perusahaan atau besar-kecilnya organisasi perusahaan. Meski demikian visi yang besar juga 

perlu ditopang oleh serangkaian misi dan diimplementasikan dalam bentuk aksi dalam tataran 

operasional. 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion islami yang tengah 

berkembang adalah Elcorps. Pada awalnya Elcorps adalah perusahaan bergerak dalam bisnis 

hijab dengan nama brand elzatta. Perusahaan ini bernama PT Bersama Zatta Jaya didirikan 

oleh Elidawati pada tahun 2012, seorang praktisi dan profesional berpengalaman di industri 

fashion muslim selama 25 tahun. Dalam perkembangannya, Elcorps memiliki tiga unit bisnis 

yang membidangi Fashion, Food, dan Travel. Khusus untuk bidang fashion, elhijab adalah 

grup unit business yang memiliki beberapa brand, yaitu  Elzatta hijab, Dauky Fashion hijab, 

Aira wedding hijab, Noore sporty hijab, dan Zatta Men. Brand-brand ini memiliki karakter 

konsumennya masing - masing dengan pembedaan jelas pada klasifikasi produknya. 

Hingga saat ini Elcorps memiliki lebih dari 1000 karyawan/ti, dengan kantor yang 

berpusat di  Cigondewah Kaler, Bandung Kulon, Bandung, Jawa Barat 40214. Dengan 

mengusung visi ‘Menjadi perusahaan muslim terbaik dan terbesar di Indonesia’, dan misi 

‘Melakukan strategi branding & retail yang terintegrasi melalui program supply chain, 

marketing & sales yang terpadu, saling mendukung dan bertujuan sama, sales & 

profitabilitas’. 

Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono (Wibisono, 2006: 46-47) visi 

merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau 

perusahaan yang ingin dicapai di masa depan sedangkan Misi merupakan rangkaian kalimat 

yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan 

oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. 

Kekuatan visi dan misi perusahan yang dipegang oleh Elcorps telah membawa 

Elcorps meraih berbagai capaian diantaranya : (1) pada tahun 2014 atau dua tahun sejak 

perusahan ini berdiri, Elzatta—salah satu brand Elcorps—menjadi sponsor utama dalam 

Indonesia Fashion Week dan membuat TVC (Television commercial) pertama. Di akhir tahun 

tersebut jaringan toko Elcorps juga berkembang pesat seperti Elzatta yang  sudah memiliki 66 

toko, Dauky memiliki 21 toko, dam Hassana memiliki 4 toko. (2) Pada tahun 2016 Elhijab—

yang juga merupakan salah satu brand Elcorps—mendukung berbagai event fashion muslim 

lokal maupun internasional, yaitu menjadi sponsor exclusive Indonesia Fashion Week, 

sponsor utama Muslim Fashion Festival di Jakarta, sponsor utama event budaya, fashion, 

travel, seni, musik bertaraf  internasional bertajuk Indonesian Weekend yang diadakan di 

London, elhijab mengikuti event muslim Internasional di Manchester, UK, menggelar fashion 

show dan menjajaki perluasan bisnis di London (Eropa) CEO Elcorps,  Elidawati menjadi 

salah satu peraih penghargaan yang diselenggarakan Ernst & Young, yaitu Entrepreneur 

Winning Women dan menjadi finalis Entrepreneur Of The Year 2016. (3) Melanjutkan 

sukses tahun sebelumnya, elhijab kembali mendukung Indonesian Weekend di London dan  

Elcorps meraih penghargaan internasional sebagai Leadership Excellence in Retail dan CEO 

Elcorps, Elidawati meraih penghargaan sebagai Masterclass Women Entrepreneur of the 

year, keduanya dari Global Leadership Award. 

Kesuksesan besar ini tentu dibangun dari kesuksesan kecil yang terbentuk dari 

implementasi budaya organisasi keseharian perusahaan. Dalam praktiknya, kemampuan 

membangun budaya organisasi di antara anggota organisasi menjadi sangat penting sehingga 

organisasi berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Nilai-nilai budaya organisasi 

menjadi semacam ikatan yang mempersatukan visi pimpinan organisasi dan kinerja anggota 

organisasi sebagaimana yang diutarakan Schein (1992: 8-10) dalam Kusdi (2011: 51) yang 
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menyatakan bahwa gagasan dasar yang terkandung dalam hamper semua definisi kultur 

(budaya-pen) organisasi adalah adanya “sesuatu” yang dimiliki atau dijadikan pegangan 

bersama oleh anggota-anggotanya (shared or held in common). 

 

 

PEMBAHASAN 

Elcorps sebagai sebuah perusahaan yang bisnis utamanya bergerak di bidang fashion, juga 

telah mengembangkan unit bisnis makanan dengan merek dagang El-bread dan travel umroh 

dengan merek dagang Mi’raj. Dalam pengembangan berbagai unit bisnisnya, Elcorps tetap 

menyasar pasar muslim meski tetap membuka peluang ntuk konsumen umum. Fokus Elcorps 

yang menyasar pasar muslim ini tak lepas dari sistem nilai dan keyakinan yang dipegang oleh 

pendirinya. Dalam tahap rekrutmen dan pengembangan SDM, tentunya akan lebih mudah 

menjelaskan dan menjalankan visi dan misi perusahan dengan karyawan yang memegang 

sistem nilai dan keyakinan yang sama.        

Sebagai bagian upaya yang dilakukan untuk menciptakan budaya organisasi yang 

mendukung visi dan misi perusahaan, El Corps menetapkan tujuh nilai-nilai perusahaan yang 

harus dipegang oleh anggota organisasi. Nilai-nilai perusahaan tersebut terdiri dari  Trust 

(keercayaan), Hardwork (kerja keras), Enthusiasm (antusiasme), Bright (cemerlang), Elegant 

(elegan), Solidarity (solidaritas), dan Thankful (bersyukur). Untuk memudahkan dalam 

mengingat nilai-nilai perusahan sehingga terinternalisasi sebagai nilai-nilai yang dipegang 

oleh karyawannya, maka tujuh nilai tersebut dipadukan dalam sebuah singkatan kata ‘THE 

BEST’ yang memiliki makna ‘yang terbaik’. 

Dalam hubungannya dengan mitra kerja ataupun masyarakat, Elcorps menetapkan 

enam nilai pelayanan BRIGHT yang merupakan singkatan dari Be there (hadir untuk 

melayani), Respect (hormat dalam melayani), Intens (intens dalam pelayanan), Go extra mile 

(melayani dalam jangkauan luas), Higher value (memberikan nilai tambah yang lebih tinggi 

dalam pelayanan), Thanks (berterimakasih dalam setiap memberikan layanan). Enam nilai 

pelayanan ini menjadi panduan sikap bagi anggota perusahaan saat melayani pemangku 

kepentingan termasuk mitra kerja ataupun masyarakat. 

Dalam kaitan memelihara nilai-nilai perusahaan, Elcorps memberikan reward berupa 

perjalanan umroh setiap tahun kepada karyawan yang berprestasi bagi perusahaan. Pemberian 

reward ini dilakukan karena Elcorps menganggap bahwa karyawan merupakan aset 

terpenting bagi perusahaan.  Sementara untuk hubungan eksternal, Elcorps memiliki yayasan 

Elfoundation yang melingkupi kegiatan Costumer Social Responsbility (CSR). Baik aktivitas 

pemberian penghargaan umroh kepada karyawan berprestasi ataupun kegiatan kemanusiaan 

melalui lembaga CSR Elfoundation merupakan implementasi dari moto Elcorps yaitu : 

Rahmatan lil alamin berkarya dan berbagi melalui kekuatan sinergi.    

Untuk melihat pengaruh nilai-nilai perusahaan dan nilai pelayanan yang menjadi 

value dan dan filosofi yang membentuk budaya organisasi di elcorps, tersedia sebuah 

instrument pengukuran budaya organisasi yang dikembangkan oleh Veitzhal Rivai dan Dedy 

Mulyadi. alat ukur ini  hanya dapat digunakan untuk mengukur secara kelompok/tim.(Rivai 

& Mulyadi, 2012 : 492)   

Meski demikian, penggunaan alat ukur yang terdiri dari 30 pernyataan yang 

menggunakan skala likert pada setiap pernyataannya tidak hanya terbatas untuk digunakan 

dalam metode penelitian kuanitatif. 

Mendasar pada pernyataan Bungin (2011:107), instrument Rivai dan Mulyadi cukup 

relevan untuk menggali informasi dari informan yang dijadikan sample dalam purposive 

sampling pada penelitian kualitatif. Tiga puluh pernyataan tentang Budaya Organisasi yang 
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dikembangkan oleh Rivai dan Mulyadi pada dasarnya merupakan assessment terhadap 

budaya organisasi yang melibatkan anggota organisasi dalam level yang sama. 

 Proses pengumpulan data yang didasarkan pada 30 pernyataan Budaya Organisasi ini 

dilakukan pada tanggal 29 November 2018 sampai 3 Desember 2018 dengan melibatkan 20 

sample dari divisi atau jabatan berbeda  diantaranya Accounting & Tax (1 orang), Bisnis (1 

orang), Corporate Secretariat (1 orang), Digital Marketing(1 orang), Direksi (1 orang), 

General Affair (2 orang), Trading (1 orang), Internal Audit (2 orang), Inventory Control (1 

orang), Marketing (3 orang), Mi’raj (1 orang), Storage Logistik (1 orang), Supply Chain (2 

orang), Brand Development Manager (1 orang), Marketing Services (1 orang).  

Dari 20 purposive sample yang dijadikan responden terhadap 30 pernyataan tentang 

Budaya Organiasi dengan 5 skala likert dihasilkan 600 jawaban dengan distribusi jawaban 

sebagai berikut:   

 

Tabel 1 Hasil Assesment Budaya Organisasi terhadap 20 Karyawan Elcorps 

No Butir Pernyataan sangat 

Kuat 

Kuat sedang Lemah sangat 

Lemah 

(5) (4) (3) (2) (1) 

dalam angka (20 Responden) 

1 Kesadaran mengenai harga diri dalam diri 

karyawan 

17 3 0 0 0 

2 Kebanggaan terhadap korps dalam diri karyawan 12 6 2 0 0 

3 Dorongan untuk menyelesaikan tugas dengan baik 15 5 0 0 0 

4 Semangat memberikan dukungan terhadap rekan 

kerja untuk berhasil dalam tugas 

15 5 0 0 0 

5 Kemauan pimpinan memperbaiki diri bila 

melakukan kesalahan 

10 8 2 0 0 

6 Ketaatan saya terhadap struktur organisasi yang 

berlaku 

9 10 1 0 0 

7 Kepatuhan saya pada job description 7 11 2 0 0 

8 Kesadaran saya untuk membuat program kerja 

yang jelas 

10 8 2 0 0 

9 Kesadaran bahwa pimpinan harus ditaati pada diri 

saya 

9 11 0 0 0 

10 Kesadaran untuk patuh pada pimpinan, yang 

semula sebagai sahabat pada diri saya 

5 10 2 1 2 

11 Kesadaran dating ke kantor tepat waktu telah 

menjadi kebiasaan saya 

7 8 5 0 0 

12 Kepatuhan pada SOP pada diri saya 10 8 2 0 0 

13 Pemahaman saya pada struktur organisasi 9 9 2 0 0 

14 Rasa ikhlas akan jumlah pendapatan yang diterima 6 9 5 0 0 

15 Rasa syukur akan fasilitas yang diberikan 4 13 3 0 0 
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perusahaan pada saya 

16 Kepuasan saya atas pemberian wewenang oleh 

pimpinan dalam pengambilan keputusan 

7 8 3 2 0 

17 Keikhlasan pimpinan mendelegasikan wewenang 

yang berisiko tinggi pada saya 

4 8 6 2 0 

18 Rasa bangga dengan status yang disandang saat ini 8 8 3 1 0 

19 Rasa bangga senasib dan sependeritaan di antara 

karyawan 

3 9 5 2 1 

20 Kebiasaan memberikan kesempatan pendidikan 

yang lebih tinggi kepada karyawan karena 

kedekatan hubungan 

1 2 6 5 6 

21 Kemauan pimpinan memotivasi karyawan untuk 

selalu maju 

9 10 0 1 0 

22 Keinginan di antara karyawan yang berprestasi 

harus mendapatkan hadiah 

9 10 1 0 0 

23 Keinginan pimpinan hanya akan mempromosikan 

karyawan yang berprestasi 

7 10 2 1 0 

24 Kebiasaan pimpinan memberi contoh melalui 

keteladanan 

8 10 2 0 0 

25 Budaya memberi contoh kepada karyawan di 

antara pimpinan 

9 9 2 0 0 

26 Kebiasaan menggunakan inventaris kantor untuk 

kepentingan pribadi di kalangan karyawan 

0 0 3 8 9 

27 Kebiasaan membicarakan masalah tugas daripada 

masalah pribadi di lingkungan karyawan 

4 13 3 0 0 

28 Rasa bangga atas keberanian mengemukakan 

pendapat di kalangan karyawan 

5 10 4 1 0 

29 Kesadaran perlunya membantu karyawan yang 

mendapat musibah di kalangan karyawan 

11 8 1 0 0 

30 Ketaatan karyawan pada kesepakatan bersama 9 10 1 0 0 

Jumlah kumulatif dalam angka 

 

247 242 69 24 18 

Persentase Kumulatif Budaya Organisasi 

 

41,17 40,33 11,50 4 3 
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Diagram 1 Sebaran rata-rata kekuatan budaya organisasi Elcorps pada Diri  Karyawan 

 

Hasil assessment terhadap 20 karyawan Elcorps menunjukan bahwa rata-rata 

pemahaman karyawan terhadap budaya organisasi di Elcorps menunjukan sangat kuat dan 

kuat di mana rata-rata sekitar 80 persen dari diri setiap karyawan memahami dan 

berpartisipasi dalam proses pembentukan budaya organisasi di Elcorps.   

Dalam usia perusahaan yang masih terbilang muda (6 tahun sejak berbadan hukum 

PT), Elcorps telah menunjukan peran yang signifikan sebagai salah satu pemain di industri 

fashion. Hal ini tak lepas dari tingginya pemahaman angota organisasi, baik secara individu 

mamupun kelompok, tentang budaya organisasi di elcorps yang berada pada setiap struktur 

organisasi. Pemahaman akan tugas pokok dan fungsi pada setiap jenjang organisasi ini 

menjadi modalitas yang menndorong pencapaian tujuan-tujuan organisasi.   

Pemahaman akan budaya organisasi yang kuat yang di kalangan anggota organisasi 

Elcorps, menjadi faktor yang mempercepat pencapaian target-target organisasi sesuai dengan 

pernyataan Robbins & Judges (2008: 256-266) tentang 5 fungsi budaya organisasi, yaitu : (1) 

Sebagai penentu batas-batas, (2) Memuat rasa identitas suatu organisasi, (3) Memfasilitasi 

lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu, (4) 

meningkatkan stabilitas sistem sosial, dan (5) bertindak sebagai mekanisme alasan yang 

masuk akal (sense-making) serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku 

karyawan. 

Kemampuan karyawan mengimplementasikan visi dan misi perusahaan dan pimpinan 

ke dalam tindakan aksi yang strategis juga tak lepas dari pemahaman karyawan terhadap 

budaya organisasi. Menjadi tugas pimpinan untuk selalu terus  merawat budaya organisasi di 

lingkungan perusahaan. Segala pencapaian yang diperoleh pimpinan menjadi panutan yang 

menggerakan anggota organisasi untuk merealisasikan tujuan-tujuan organisasi. Berbagai 

penghargaan yang diperoleh pimpinan, baik secara individu ataupun organisasi, merupakan 

contoh bagi anggota organisasi sehingga anggota organisasi tetap berpegang pada budaya 

organisasi yang disampaikan pimpinan melalui visi dan misi organisasi. 

 

247; 41%

242; 40%

69; 12%

24; 4% 18; 3%

Sebaran Kekuatan Budaya Organisasi Elcorps

Sangat Kuat Kuat Sedang Lemah Sangat Lemah
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PENUTUP 

Pemahaman budaya organisasi perusahaan di kalangan anggota organisasi perusahaan 

bervariasi. Namun pemahaman tersebut terbentuk atas dasar nilai-nilai perusahan dan nilai-

nilai pelayanan yang dimiliki oleh organisasi. Kemampuan karyawan Elcorps sebahgai 

anggota organisai untuk mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai 

pelayanan dalam kesehaian aktivitas mereka menjadi dasar kuat atau lemahnya penerapan 

budaya organisasi di Elcorps. 

Pemahaman anggota organisasi terhadap budaya organisasi dapat dilihat melalui 

assesment yang dilakukan oleh bagian Sumber Daya Manusia. Bagian sumber Daya Manusia 

harus mampu memonitor bagaimana anggota organisasi mengimplementasikan nilai-nilai 

perusahaan dan nilai-nilai pelayanan dalam aktivitas keseharia perusahaan.     

Pimpinan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk budaya organisasi. 

Budaya organisasi terbentuk dari kemampuan pimpinan mentransfer nilai-nilai yang terdapat 

dalam visi misi organisasi ke dalam nilai nilai perusahaan dan nilai-nilai pelayanan yang 

dijalankan oleh anggota perusahaan dalam aktivitas sehari-hari.  
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PENDAHULUAN  

Epidemi HIV/AIDS di Indonesia masih sangat tinggi dan cenderung berkonsentrasi pada 

kelompok yang dimarjinalkan oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral 

Pencegahan dan Pengendailan Penyakit (DITJEN P2P) tahun 2017, prevalansi HIV berada di 

antara konsumen atau pengguna Napza suntik (penasun) dan pada komunitas Lelaki Seks 

dengan Lelaki (LSL). Penyebab utama dari tingginya epidemi ini adanya celah besar antara 

program penanggulangan dengan kebutuhan banyak pihak yang harus dilindungi, salah 

satunya Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Di samping itu, pemahaman masyarakat yang 

minim mengenai HIV/AIDS dan melakukan stigma terhadap HIV/AIDS turut memengaruhi 

ketersediaan layanan pemerintah termasuk mitigasi (meringankan beban penderitaan korban) 

yang menjadi tidak efektif ketika mereka sudah tertular.  

Pada tahun 2003 Rumah Cemara awalnya terbentuk sebagai sebuah komunitas. 

Komunitas ini diinisiasi oleh Lima mantan konsumen Napza yang ingin pulih dari 

kecanduan, dan mereka percaya bahwa jika ingin perubahan terjadi dalam masyarakat, maka 

perubahan tersebut harus dimulai dari dalam komunitas pengguna Narkoba. Kelima orang 

tersebut adalah Ginan, Patri, Ikbal, Tanto, dan Darwis. Rumah cemara sendiri diambil dari 

serial Keluarga Cemara di sebuah stasiun televisi nasional yang menggambarkan potret 

keluarga sederhana tapi dekat satu sama lain. 

Berawal dari komunitas, meningkat menjadi organisasi yang mereka sebut sebagai 

organisasi berbasis komunitas. Menurut Marta, C. S. and Yvette (2006) “A Community Based 

Organisation (CBO) is an organisation that provides social services at the local level. It is a 

non-profit organisation whose activities are based primarily on volunteer effort”’. Organisasi 

berbasis komunitas mempunyai peranan penting dan relevan dalam memberikan pelayanan 

pada level lokal. Dalam hal ini, rumah cemara berada di garis depan dan di tengah 

masyarakat dalam hal menanggapi epidemi HIV. Selain itu, aktivitas yang dilakukan oleh 

rumah cemara berdasarkan pada keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup ODHA dan 

konsumen Napza di Indonesia dilakukan secara sukarela. Adapun dukungan finansial 

diperoleh dari lembaga-lembaga non-profit baik dari dalam dan luar negeri.  

Rumah Cemara dapat dikatakan sudah memenuhi unsur untuk membentuk sebuah 

organisasi, yaitu ide awal dari pembuatan Rumah Cemara ini dibuat oleh lima orang dengan 

visi Indonesia tanpa stigma dan diskriminasi, di mana semua orang memiliki kesempatan 

untuk berkembang, maju, memperoleh layanan HIV dan Napza yang bermutu, serta 

dilindungi oleh konstitusi. Seperti dikatakan oleh Marta, C. S. and Yvette (2006)  bahwa “An 

organisation is made up of a group of people who come together to accomplish a common 

goal or a set of goals. The size of an organisation can vary from two people to thousands of 

people”. Rumah Cemara yang sebagian besar anggotanya adalah mantan konsumen Napza 

dan 85 persennya  merupakan ODHA, bertujuan menjadikan Rumah Cemara ini sebagai 

‘rumah’ yang aman dan nyaman bagi siapa pun, semua orang dengan latar belakang dapat 

diterima dengan baik dan diarahkan untuk jadi lebih baik.  

mailto:i.m.kusmayadi@unpad.ac.id
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Rumah Cemara hadir sebagai wadah untuk memfasilitasi atau memberikan tempat 

yang aman dan nyaman bagi para ODHA dan konsumen Napza untuk dapat berbagi tanpa 

adanya stigma dan diskriminasi. Salah seorang pendiri Rumah Cemara Ginan Koesmayadi 

(Ginan) mengemukakan bahwa “Ide mendirikan Rumah Cemara sebetulnya muncul dari 

kegelisahan kami bahwa tidak ada tempat aman dan nyaman bagi pengidap HIV/AIDS atau 

konsumen Napza untuk berbagi harapan serta motivasi". Ginan menambahkan bahwa, stigma 

dan diskriminasi yang masih muncul di masyarakat menjadi suatu hambatan sekaligus 

tantangan dalam menyukseskan program-program untuk mereduksi penyebaran HIV/AIDS.  

 

 

Gambar 1.1 Poster Indonesia Tanpa Stigma di Rumah Cemara 

Sumber: Rumah Cemara 

 

Slogan “Indonesia Tanpa Stigma” merupakan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh 

anggota komunitas.  Stigma dan tindakan diskriminatif  terhadap ODHA dan konsumen 

Napza dapat dilakukan oleh siapa pun, seperti keluarga terdekat, teman sepermainan, dan 

masyarakat umum. Bahkan, stigma dapat tumbuh dalam diri konsumen Napza dan ODHA 

sendiri. Ginan menegaskan bahwa, stigma oleh masyarakat terdapat ODHA dapat 

memperparah kondisi psikis yang berdampak pada fisik yang semakin menurun.  

Melihat fenomena yang dipaparkan di atas, Rumah Cemara mempunyai keunikan 

dalam berorganisasi. Tidak ada sistem perekrutan untuk bisa bergabung menjadi anggota, 

siapa pun dapat bergabung menjadi anggotanya. Adapun rumusan masalah dari artikel ini 

adalah bagaimana budaya organisasi di Rumah Cemara yang mengklaim dirinya sebagai 

organisasi berbasis komunitas. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana budaya 

organisasi yang diterapkan di Rumah Cemara sebagai organisasi berbasis komunitas.  

 

PEMBAHASAN  

Budaya organisasi pada konteks penelitian ini merujuk kepada pendapat Fred Luthans dalam 

bukunya Organizational Behavior 12th edition (2010: 71) membagi budaya organisasi ke 

dalam aspek-aspek, yaitu Observed Behavioral Regularities, Norms, Dominant Values, 

Philosophy, Rules, and Organizational Climate. Keenam aspek tersebut menjadi landasan 

budaya organisasi di Rumah Cemara.  

http://hai.grid.id/tag/aids
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Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang bersatu untuk mencapai tujuan 

yang sama (Marta, C. S. and Yvette, 2006). Kumpulan orang tersebut bekerja sama 

menjalankan berbagai sistem dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan mereka agar 

tercapai, sehingga terjalin pola hubungan komunikasi antara satu anggota dengan yang 

lainnya. Dalam organisasi tentunya ada suatu struktur organisasi yang mana tujuannya untuk 

memperjelas tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap anggota dalam organisasi 

tersebut. Ditegaskan oleh Robbins & Judge (2018: 276) bahwa “An organizational structure 

defines how job tasks are formally divided, grouped, and coordinated”, maka penting adanya 

struktur organisasi untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara formal dibagikan, 

dikelompokkan dan dikoordinasikan. Rumah Cemara memiliki struktur organisasi yang khas 

sesuai kebutuhan, sebagaimana tergambar pada bagan berikut:  

Bagan 1 : Struktur Organisasi Rumah Cemara 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Organisasi Komunitas Rumah Cemara 

Melihat pada bagan di atas, terlihat dengan jelas bahwa Manajer Pelayanan Sebaya menjadi 

fokus utama dalam struktur organisasi Rumah Cemara. Hal ini karena Manajer Pelayanan 

Sebaya menaungi tiga divisi yang mewakili keberlangsungan semua kegiatan serta program 

di Rumah Cemara, divisi-divisi tersebut adalah Divisi Sport for Development, Divisi 

Dukungan Sebaya dan Kemitraan, Divisi Perawatan dan Ketagihan Obat. Meskipun kegiatan 

atau program berada di Pelayanan Sebaya, namun semua bagian turut berperan serta untuk 

mewujudkan tujuan yang sama, yaitu memimpikan Indonesia tanpa stigma dan diskriminasi 

di mana semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk maju, memperoleh layanan 

HIV dan NAPZA yang bermutu, serta dilindungi sesuai konstitusi. Di samping itu, aturan 
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Rumah Cemara dalam budaya berorganisasi informal dan sangat cair. Ketika dalam forum 

formal seperti melakukan pertemuan rutin untuk membahas program kerja dari Rumah 

Cemara, setiap anggota divisi dapat dengan bebas memaparkan pendapatnya dan tidak aturan 

baku yang mengatur cara berkomunikasi. Direktur Rumah Cemara, Aditia Taslim 

memaparkan “Kami sangat menghargai pendapat semua anggota divisi, tidak ada aturan baku 

dalam berkomunikasi, kami menghargai semua pendapat yang disampaikan oleh teman-

teman di Rumah Cemara. Struktur organisasi ada untuk memperjelas pembagian tugas, agar 

lebih dapat berkoordinasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga semua 

orang sudah punya tanggung jawab masing-masing dalam organisasi komunitas Rumah 

Cemara ini”, tambahnya.  

Budaya organisasi Rumah Cemara dari segi aspek Observed Behavioral Regularities, 

keteraturan perilaku yang diamati, bahasa yang digunakan, terminologi, dan ritual yang 

berkaitan dengan cara penghormatan dan sikap, dalam hal ini adalah proses interaksi yang 

dilakukan oleh anggota Rumah Cemara. Interaksi disini adalah layanan yang diberikan 

Rumah Cemara kepada ODHA dan konsumen Napza dilakukan dengan pendekatan yang 

humanis, yaitu dengan menyebut mereka sebagai beneficiaries atau penerima manfaat, di 

mana terminologi ini digunakan oleh lembaga NGO Internasional. Seperti yang diungkapkan 

oleh Ginan, “kalau mereka dipanggil client terdengarnya terlalu profesional, meskipun kalau 

mereka ke Rumah Sakit, Puskesmas bahkan di tempat rehabilitasi sekalipun, mereka tetap 

dipanggil client”. Terminologi beneficiaries digunakan karena diharapkan Rumah Cemara 

dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi ODHA dan konsumen Napza.  

Terminologi lain yang digunakan di Rumah Cemara menjadi penting untuk dapat 

dipahami bersama adalah penasun (pengguna narkoba jarum suntik); ARV (anti-retro-viral, 

obat yang dikonsumsi oleh para ODHA, yakni jenis obat yang efektif melawan 

perkembangbiakan virus); LSL (lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki); CD4 (jenis sel 

darah putih yang berperan menghadapi infeksi dalam fungsinya sebagai sistem kekebalan 

tubuh); KDS (kelompok dukungan sebaya, berfungsi untuk memberikan dukungan semangat, 

pengetahuan, bahkan finansial berdasarkan kesamaan nasib, sebaya); withdrawal (gejala atau 

kondisi ketidaknyaman fisik dan psikologis yang dialami saat berhenti dari konsumsi narkoba 

rutin); window period (periode jendela, yakni 3 bulan pertama pasca penularan HIV di mana 

pemeriksaan terhadap anti bodi masih negatif meskipun jumlah HIV dalam tubuh sudah 

cukup banyak dan mampu menularkan pada orang lain); HIV (Human Immunodeficiency 

Virus); AIDS (Acquired Immuno-deficiency Syndrome); Clean Up Day (satu hari dalam 

sebulan yang didedikasikan untuk memberikan lingkungan dari limbah penyuntikan 

narkoba); CST (Care, Support, and Treatment); Harm Reduction (pendekatan pragmatis 

dalam mengatasi persoalan narkoba yang menekankan pada pencegahan dampak yang lebih 

buruk dari konsumsi narkoba). (kamus.rumahcemara.or.id). Makna dari terminologi tersebut 

telah dikomunikasikan diantara pengelola serta para beneficiaries Rumah Cemara dengan 

pemahaman yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Sebagaimana pendapat Robbins & 

Judge (2018: 296) menyatakan bahwa “organizational culture refers to a system shared 

meaning held by members that is distinguished the organization from other organizations”. 

Sebuah sistem berbagi makna bersama yang dipegang oleh anggota-anggotanya yang 

membedakan organisasi ini dengan organisasi lainnya. Makna tersebut dipahami oleh 

anggota-anggotanya dan relevan untuk organisasi tersebut. Dengan demikian, budaya 

organisasi memiliki kepribadian yang menunjukkan ciri suasana psikologis organisasi, yang 
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memiliki arti penting bagi kehidupan organisasi, kenyamanan, kelancaran, dan keefektifan 

organisasi. Suasana organisasi terbangun pola-pola kepercayaan, ritual, mitos serta praktek-

praktek yang telah berkembang sejak lama, yang pada gilirannya menciptakan pemahaman 

yang sama diantara para anggota organisasi mengenai bagaimana sebenarnya organisasi itu 

dan bagaimana para anggota harus berperilaku (Robbins & Judge, 2018: 296-297). 

Mengutip pendapat Robbins & Judge (2018: 298), bahwa budaya itu mendefinisikan 

aturan dari sebuah organisasi, budaya juga menunjukkan identitas anggota organisasi 

tersebut. Budaya memfasilitasi komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada 

kepentingan pribadi, juga meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya adalah perekat sosial 

yang membantu organisasi untuk dapat bertahan dengan memberikan standar apa yang dapat 

dilakukan atau tidak oleh para anggotanya. Lalu, budaya juga adalah mekanisme pembuat 

keputusan dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap para anggotanya. Di Rumah 

Cemara setiap individu itu unik, seperti yang dipaparkan oleh Indra Simorangkir, Ketua 

Layanan Komunitas atau akrab dipanggil Bang Indra, menurutnya Rumah Cemara tidak 

berusaha untuk mengubah individu menjadi seseorang yang bukan dirinya. Rumah Cemara 

sebagai organisasi berbasis komunitas berusaha untuk membangun mature community, yaitu 

melihat orang apa adanya dan membiarkan mereka berkembang sebagai dirinya sendiri, tidak 

mencoba mengubah atau membentuk sebagai sesuatu yang lain, membuat organisasi berbasis 

komunitas ini berkembang dengan berbagai macam individu. Hal ini menunjukkan bahwa 

norma atau perilaku yang dianut oleh Rumah Cemara tidak diatur dengan formal, namun 

dikembalikan ke masing-masing individunya.  

Hal yang paling utama dalam pelayanan kepada beneficiaries Rumah Cemara adalah 

membangun penerimaan atas dirinya. Manajer Program Pelayanan Sebaya, Ardhany 

Suryadarma menegaskan, bahwa nilai positif yang ditanamkan kepada beneficiaries harus 

dibangun. Menurutnya, mereka harus sadar bahwa mereka adalah manusia, sama dengan 

manusia lainnya yang memiliki nilai-nilai sosial dan bisa membangun masyarakat bersama-

sama. Ketika ODHA dan konsumen Napza sudah dapat menerima diri mereka sendiri, maka 

mereka akan merasa bahwa mereka itu ‘ada’ dan mereka tidak sendiri. Rumah Cemara 

memiliki program yang disebut dengan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), yaitu kelompok 

yang berfungsi untuk memberikan dukungan semangat, pengetahuan, bahkan finansial 

berdasarkan kesamaan nasib. Rumah Cemara menganut nilai ‘pecandu menolong pecandu’, 

yakni konsumen narkoba membantu konsumen lainnya. Menurut Tri Irwanda, Konsultan 

Media dan Data Rumah Cemara, program KDS ini sangat efektif karena para penerima 

manfaat memilikit trust (kepercayaan) pada konselor sebaya atas terdapatnya kesamaan 

antara para penerima manfaat dan para konselor. Kesamaan ini adalah mempunyai latar 

belakang pengalaman yang tidak jauh berbeda ketika mulai mengkonsumsi narkoba, diawali 

coba-coba, lingkungan pergaulan yang relatif sama, juga merasakan kehidupan yang relatif 

sama sebagai akibat dari penggunaan narkoba, misal diantaranya pernah merasakan jeruji 

besi karena narkoba, diusir dari rumah, putus kuliah, dan lain sebagainya. Nilai-nilai dari 

pengalaman ini lah yang dapat dibagikan oleh Rumah Cemara kepada masyarakat luas.  

Indonesia Tanpa Stigma merupakan filosofi Rumah Cemara. Semua program yang 

dilakukan oleh Rumah Cemara selalu berkiblat kepada filosofi ini, yaitu dimana semua orang 

memiliki kesempatan yang sama untuk maju, memperoleh kesamaan di pelayanan umum, 

memperoleh kesamaan dalam pendidikan maupun pekerjaan, serta dilindungi sesuai dengan 

konstitusi. Melihat filosofi tersebut terlihat jelas bahwa sasaran Rumah Cemara bukan hanya 
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Bandung atau Jawa Barat sebagaimana domisili mereka, melainkan Indonesia. Untuk 

mewujudkannya Rumah Cemara telah melaksanakan program-program yang mendukung 

filosofi tersebut, salah satunya di Divisi Media dan Data adalah melakukan pelatihan citizen 

journalism di Indonesia yang dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu  Indonesia Barat (Belitung), 

Indonesia Tengah (Denpasar), dan Indonesia Timur (Jayapura). Menurut Patri Handoyo, 

Manajer Media dan Data, pelatihan ini diharapkan masyarakat (komunitas) mengambil peran 

dalam menekan laju HIV/AIDS. “Karya mereka patut kita tunggu bagai oase di tengah kering 

dan sensasionalnya pemberitaan dari media mainstream. Kita berharap, mereka jadi warga 

yang memiliki semangat jurnalisme dalam menyuarakan pentingnya Indonesia tanpa stigma”, 

Handoyo menambahkan.  

Di samping itu, Rumah Cemara bekerja sama UNAIDS menyelenggarakan lokakarya 

bagi jurnalis dalam meliput HIV/AIDS dan Narkoba. Jurnalis sebagai gerbang terdekat 

dengan masyarakat harus mempunyai pemahaman yang baik, benar dan akurat mengenai 

HIV/AIDS dan Narkoba. Disinformasi yang disampaikan oleh jurnalis dapat berdampak 

kesalahan persepsi di masyarakat yang menuntun pada stigma dan diskriminasi terhadap 

ODHA dan konsumen Napza. Irwanda menuturkan, “Melalui lokakarya ini, pemahaman 

jurnalis atas isu HIV-AIDS dan narkoba diharapkan lebih objektif dan mendalam. Selain itu, 

lokakarya ini juga bertujuan membangun hubungan baik Rumah Cemara dengan kalangan 

jurnalis dalam menyuarakan visi Indonesia tanpa stigma”. Tercapainya tujuan sebuah 

organisasi dapat meningkatkan iklim organisasi menjadi lebih positif yang berdampak pada 

kualitas kinerja anggotanya (Robbins & Judge, 2018). 

Iklim organisasi penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang 

tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan tingkah laku 

anggota selanjutnya. Iklim ditentukan oleh seberapa baik anggota diarahkan, dibangun dan 

dihargai oleh organisasi. (Robbins & Judge, 2018: 299). Taslim menuturkan, konsep nilai 

dalam iklim organisasi di Rumah Cemara, bahwa “kami tidak pernah memandang ODHA 

dan kecanduan narkoba secara hitam putih. Kami juga tidak melakukan pelarangan-

pelarangan seperti BNN (Badan Narkotik Nasional). Artinya, mereka para konsumen Napza 

tidak bisa tiba-tiba diputus atau diberhentikan dari mengkonsumsi Napza, karena bisa 

meninggal, melainkan perlu diterapi secara bertahap”. Taslim menambahkan, iklim 

organisasi di Rumah Cemara, adalah bagaimana membuat mereka tetap sehat, berdaya sambil 

mengurangi tingkat kecanduan Narkoba. Rumah Cemara selalu menyarankan kepada para 

konsumen Napza apabila masih memakai Narkoba, maka pakailah dengan cara-cara yang 

aman, misal tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan orang lain yang 

beresiko tinggi HIV. Diakui Taslim bahwa, “seringkali orang salah mempersepsi bahwa 

Rumah Cemara dianggap melegalkan Narkoba. Padahal ini hanya perbedaan persepsi yang 

sering terjadi dengan pihak pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan Narkoba”.  

Di samping itu, Iklim organisasi di dalam Rumah Cemara bersifat egaliter. 

Komunikasi organisasi yang dilakukan Rumah Cemara mempunyai tujuan 

bersamadanberinteraksisatusamalainuntuk mencapai tujuan bersama yaitu memberikan 

pembuktian yang positif kepada diri sendiri dan orang lain mengenai stigma HIV/AIDS, 

mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. 

Komunikasi organisasi ini yang memungkin para anggotanya merasa bahwa Rumah Cemara 

adalah ‘rumah’ aman dan nyaman bagi para ODHA dan konsumen Napza untuk menjadi diri 

mereka sendiri tanpa adanya stigma dan diskriminasi. 
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Pertukaran informasi mengenai HIV/AIDS, menambah pengetahuan, memperteguh 

atau mengubah sikap perilaku, mengembangkan kesehatan jiwa dan meningkatkan kesadaran. 

Menurut Effendy (2003: 71), dalam situasi kelompok terdapat hubungan psikologis, orang- 

orang yang terikat oleh hubungan psikologis itu tidak selalu berada secara bersama-sama di 

suatu tempat. Mereka bisa saja berpisah tetapi hubungan psikologis menyebabkan mereka 

berkumpul bersama-sama secara berulang- ulang. Kelompok ini juga diperlukan kesadaran 

pada anggota-anggotanya akan ikatan yang sama yang mempersatukan mereka. Robbins & 

Judge (2018: 299) mengutarakan bahwa “Organizational climate refers to the shared 

perceptions organizational members have about their organization and work environment. 

This aspect of culture is like team spirit at the organizational level. When everyone has the 

same general feelings about what’s important or how well things are working, the effect of 

these attitudes will be more than the sum of the individual parts”. Persepsi anggota organisasi 

mengenai lingkungan dan organisasinya menentukan iklim organisasi mereka. yaitu ketika 

semua anggota organisasi merasakan perasaan yang sama tentang hal yang penting dalam 

sebuah organisasi, dan bagaimana dampak dari sikap ini terhadap anggota lainnya. Robbins 

& Judge (2018) menambahkan bahwa iklim organisasi dapat mempengaruhi kebiasaan orang 

lain. Persamaan pengalaman dan latar belakang membuat komunikasi organisasi di Rumah 

Cemara berlangsung dengan efektif, karena baik komunikator dan komunikan membagi 

persepsi yang sama akan iklim organisasi mereka.  

 

PENUTUP 

Budaya Organisasi yang diterapkan oleh Rumah Cemara dipengaruhi oleh enam aspek, yaitu 
(1) Rules, aturan yang diterapkan dalam budaya organisasi Rumah Cemara bersifat cair; (2) 
Values, nilai-nilai yang ditanamkan Rumah Cemara, telah membangun kesadaran mereka 
untuk dapat menerima diri sendiri dan berpikir positif; (3) Norm, Rumah Cemara 
menerapkan mature community, menghargai setiap individu, tidak memaksakan mengubah 
menjadi individu yang lain;  (4) Observed Behavioral Regularities, bahwa ketika anggota 
Rumah Cemara berinteraksi terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan dalam 
budaya organisasinya; (5) Philosophy, Indonesia Tanpa Stigma adalah filosofi Rumah Cemara 
yang akan terus diterapkan, bahwa semua orang itu mempunyai hak dan kesempatan yang 
sama; (6) Organizational Climate, Iklim komunikasi organisasi Rumah Cemara adalah 
Egaliter, bahwa semua orang derajatnya sama, memiliki hak-hak yang sama, harus dihargai 
dan dihormati. Rumah Cemara adalah ‘rumah’ yang aman dan nyaman bagi anggotanya. 
Tingginya frame of reference dan field of experience anggota Rumah Cemara memungkinkan 
komunikasi berlangsung dengan efektif.  
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PENDAHULUAN 
 

Masyarakat masih merupakan unsur pokok sebuah  negara yang terbesar dan terus menerus 

mengalami dinamika positif maupun negatif. Kondisi demikian seringkali menimbulkan  gap 

atau jurang pemisah antara kelompok masyarakat, sehingga perlu  proses yang disebut 

pemberdayaan untuk menguranginya. 

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses membantu orang-orang biasa agar dapat 

memperbaiki masyarakatnya melalui tindakan-tindakan kolektif (Twelvetrees, 1991:1). 

Secara akademis, Pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai metode pekerjaan sosial yang 

memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan 

sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial 

(Suharto, 1997:292). Menurut Johnson (1984), Pemberdayaan Masyarakat merupakan 

spesialisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro (macro practice).   

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat sering disebut juga sebagai pembangunan 

masyarakat, pengembangan masyarakat merupakan sebuah wacana dan pendekatan 

pembangunan yang dimulai pada dekade 1960. Secara lebih khusus setelah Perang Dunia ke 

II kegiatan ini mulai marak dilakukukan diseluruh dunia. Hal ini didasari karena pada periode 

tersebut persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mulai menjadi isu yang cukup 

serius untuk mendapat perhatian global. 

Dinamika pemberdayaan masyarakat di Indonesia dibagi menjadi empat generasi 

pemberdayaan masyarakat, yak dekade 1960, 1970, 1980 dan 1990. Pada generasi pertama 

dekade 1960, pemberdayaan masyarakat banyak digunakan untuk menyebut beragam 

aktifitas seperti investasi dalam bentuk infrastruktur, riset/penelitian, dan pengembangan 

teknologi tepat guna. Tujuan dari investasi ini adalah untuk mengatasi kemiskinan dan 

keterbelakangan dengan mendorong berkembangannya sektor produktif dari masyarakat 

dengan menitikberatkan pada pengembangan produktifitas. Pada periode ini peran 

pemerintah sangat dominan dalam setiap proses perubahan yang terjadi. Disisi lain 

masyarakat secara sebagai obyek pengembangan cenderung pasif dan menunggu inisiatif dari 

pemerintah. Keterlibatan masyarakat pada umumnya baru sebatas bentuk mobilisasi yang 

dilaksanakan untuk tujuan efisiensi. 

Generasi kedua pemberdayaan masyarakat, dekade 1970 terjadi perpindahan penekanan 

dari fasilitasi dan dukungan pada sektor-sektor produktif kearah sektor-sektor sosial. Hal 

yang melatarbelakangi perpindahan ini adalah kesadaran bahwa peningkatan produktifitas 

hanya akan dapat terjadi manakala faktor-faktor yang menahan orang miskin tetap miskin 

misalnya pendidikan dan kesehatan dapat dibantu oleh pihak luar. Sehingga pada dekade ini 

berbagai program seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih 

dan semacamnya menjadi aktifitas utama. Pada generasi ini pemerintah masih sebagai subyek 

utama dan masyarakat hanya sebagai obyek saja. 
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Generasi 1980, pada dasawarsa ini ditandai dengan berkembangnya kesadaran adanya 

aktor lain yang memiliki potensi untuk terlibat didalam pemberdayaan masyarakat. Aktor 

tersebut adalah sektor swasta termasuk didalamnya organisasi non-pemerintah baik lokal, 

nasional, maupun internasional. Berkaitan dengan sektor swasta, berbagai fasilitas yang telah 

diberikan pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha mereka dituntut untuk 

dikompesasi dalam bentuk dukungan terhadap berbagai program pembangunan sosial yang 

dilaksanakan pemerintah. Hal ini diimplementasikan melalui pengembangan kerja sama, 

akses pasar, hubungan inti-plasma, dan sebagainya. Keterlibatan sektor swasta dalam 

pembangunan sosial ini yang kemudian dibingkai dalam terminologi “corporate social 

responsibilty” atau sering disebut juga dengan “biling atau bina lingkungan”. Pada periode 

ini, peran organisasi non-pemerintah mulai diakui dan diterima sebagai kontribusi dari 

masyarakat. Berbagai kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-

pemerintah mulai dibangun dan dikembangkan. 

Kata pendampingan mulai populer sejak dekade 1990-an dimana ranah pemberdayaan 

mulai menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pemberdayaan. Namun, bukan berarti 

dekade sebelumnya tidaklah ada upaya keberpihakan pada masyarakat, pada awal dekade 70-

an hingga 80-an lebih populer dengan istilah pembinaan.  

Pada awal dekade 70-an  konsep “membangun daerah” dan “membangun masyarakat” 

dikampanyekan dan menjadi arah kebijakan pemerintah dengan Pelita dan Repelita. Sebuah 

realita baru berbicara bahwa dampak dari kebijakan tersebut menjadi masyarakat hanya 

sebagai “obyek” yang selalu harus dalam “posisi kepasrahan” atau sering disebut dengan 

tidak berdaya.Sehingga, pola tersebut harus ditinggalkan dan digantikan dengan “daerah 

membangun” dan “masyarakat membangun”. Pergeseran konsep tersebut sesuai dengan 

prinsip: “pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat”.  

Pembangunan dari masyarakat, artinya segala bentuk program pembangunan bertumpu 

pada kebutuhan, kepentingan, potensi sumberdaya, harapan, aspirasi dan usulan masyarakat. 

Pembangunan oleh masyarakat, artinya mengikutsertakan segenap warga masyarakat dalam 

proses pembuatan keputusan pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan maupun pemilikan  dan pengembangan. Pembangunan untuk masyarakat, segala 

bentuk program pembangunan, langsung dan/atau tidak langsung, memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan ketentraman masyarakat.  

Untuk dapat melakukannya, masyarakat perlu “ditemani” dalam artian masyarakat 

butuh pendampingan untuk mengawal sebuah proses pencapaian tahapan “masyarakat 

membangun” tersebut. Pendampingan sendiri mengandung artian dekat, karib dan rapat. 

Dalam hal ini merupakan sebuah tindakan fasilitasi masyarakat dalam menjalin relasi sosial 

bagi semua pihak yang terlibat dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, 

mendayagunakan berbagai sumber dan potensi serta peningkatan akses terhadap pelayanan 

sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik. 

. Dalam melakukan pendampingan harus dikembangkan beberapa prinsip penting, yaitu 

pendampingan merupakan proses penyadaran diri, yakin bahwa yang didampingi 

(masyarakat) mampu berkembang, kegiatan mendukung perkembangan 

masyarakat/kelompok, berangkat dari bawah (bottom up), berorientasi pada SDM seutuhnya, 

dilakukan melalui kelompok, menimbulkan partisipasi, kesetiakawanan dan keswadayaan, 

mampu bersahabat dengan masyarakat, dan bersedia belajar dari kehidupan masyarakat. 

Disamping prinsip-prinsip tersebut dikembangkan dalam sebuah proses pendampingan 

juga didasarkan atas beberapa prinsip berikut, yaitu asset based, artinya bahwa masyarakat 

bukan tidak punya, tetapi mereka punya sedikit. Aset yang dimiliki oleh masyarakat 

seharusnya ikut digunakan/dilibatkan untuk kegiatan pengembangan yang dilakukan; self-

reliant, maksudnya dalam semua kegiatan dikembangkan prinsip keswadayaan masyarakat. 

Masyarakat sebagai target group difasilitasi untuk bisa mengembangkan usaha mereka 
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sebagai sarana  untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka; sustainability, maknanya 

secara lebih khusus kegiatan akan memberikan dukungan untuk berdampak bagi 

keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat; gender sensitive, dimana perempuan berperan 

penting dalam keluarga baik di dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga maupun 

lingkungan hidup; adanya local wisdom artinya dalam penanganan masalah yang ada, perlu 

mengoptimalkan kearifan lokal yang sudah ada; dan subsidiarity, yaitu memberikan 

kesempatan pada kelompok dalam mengelola dan mengoptimalkan pengutamaan 

kemampuan dan potensinya. Campur tangan otoritas diberikan hanya pada dan ketika 

kelompok kecil tidak mampu. 

Pendampingan yang dilakukan fasilitator Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat yang diorganisir di dalam sebuah 

kelompok. Pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang strategis karena 

mengembangkan modal sosial yang ada pada masyarakat; sesuai dengan kebiasaan 

masyarakat; memungkinkan proses saling belajar dan saling memperkuat; memungkinkan 

mobilisasi sumber daya; dan lebih efisien dan efektif untuk menjangkau masyarakat dalam 

jumlah besar. 

Sehingga, kegiatan pendampingan pada dasarnya berupaya mempercepat kemandirian 

masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan dan pemberdayaan 

Kelompok  Swadaya Masyarakat atau KSM. Pendampingan masyarakat melalui KSM akan 

memberi kontribusi riil pada masyarakat melalui pembentukan, penguatan kelembagaan dan 

pengembangan kapasitas masyarakat melalui KSM, penyediaan pendampingan dan bantuan 

teknis yang diperlukan bagi pemberdayaan masyarakat, pengembangan aktivitas ekonomi 

produktif yang dapat menunjang perbaikan kehidupan masyarakat, membuka akses yang 

lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka perlukan serta ikut 

serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik. 

Pendampingan masyarakat melalui pengembangan KSM dalam jangka panjang 

diharapkan terjadi berkembangnya kewirausahaan pada masyarakat ditandai dengan 

berkembangnya berbagai usaha mikro berikut skala dan cakupan ekonominya yang pada  

gilirannya juga memiliki pengaruh pada peningkatan akses ke pendidikan untuk anak; 

peningkatan kesehatan keluarga; peningkatan kualitas perumahan dan sanitasi; sikap politik 

yang demokratis; dan memiliki kesadaran hukum dan lingkungan hidup. Tujuan penulisan ini 

untuk mengetahui dan menganalisis peran pendamping atau fasilitator dalam membangun 

budaya organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Matahari di Kecamatan Tomo 

Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tomo Kecamatan Tomo yang menjadi 

domisili informan penelitian di Kabupaten Sumedang. Di wilayah yang menjadi lokasi 

penelitian, peneliti mewawancarai pengurus KSM, anggota KSM, aparat desa dan pejabat 

pemerintahan terkait. Peneliti juga mewawancarai para tokoh masyarakat, pakar komunikasi 

organisasi dan pemuka agama terkait. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 15 informan 

penelitian, yang terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus KSM,  5 (lima) orang anggota KSM, 2 

(dua) orang aparat desa, seorang   pejabat terkait, 4 (tiga) orang tokoh masyarakat, yang 

terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. 

Untuk melaksanakan tahapan Triangulasi tim peneliti mewawancarai seorang pakar dan 

praktisi bidang Budaya Komunikasi Organisasi, yang dinilai menguasai permasalahan dalam 

penelitian ini . 

Proses pendampingan yang dilakukan oleh seorang fasilitator KSM berangkat dari 

kesadaran, bahwa sesungguhnya masyarakatlah yang paling tahu persoalan-persoalan mereka 
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karena mereka yang mengalami realitas sosial. Namun, berbagai macam situasi yang ada 

menyebabkan mereka menghadapi ketidakberdayaan. Oleh karena itu kunci pendampingan 

adalah bagaimana memfasilitasi mereka agar memiliki budaya organisasi berupa rasa 

solidaritas dan kesadaran bersama terhadap persoalan yang mereka hadapi dan bagaimana 

mencari jalan keluarnya secara bersama. Teknik  untuk memfasilitasinya adalah dengan 

metode daur pendampingan.  

Proses pendampingan merupakan proses pendidikan orang dewasa (proses pendidikan 

yang membebaskan), di mana pengetahuan dan pemahaman dicari dan ditemukan melalui 

proses pengalaman bersama. Oleh karena itu sering disebut juga sebagai proses lingkaran 

hermeneutika. Proses hermenetis adalah proses belajar yang memunculkan kesadaran dan 

pencerahan dengan melihat suatu fakta/realitas bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi 

memiliki hubungan sebab akibat. 

Proses pendampingan mulai dari masyarakat sendiri yang mendiskusikan situasi dan 

permasalahan mereka. Dari situasi dan permasalahan tersebut, masyarakat berpikir kritis 

mengapa terjadi persoalan-persoalan tersebut, bagaimana hubungan sebab akibatnya, apa 

akar masalahnya. Selanjutnya fasilitator mencari referensi/landasan teoritis yang dibutuhkan 

(sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga muncul pengetahuan dan kesadaran baru yang 

dengannya KSM merumuskan jalan keluar dan merancang program kerja yang diikuti oleh 

tindakan nyata.  

KSM sebagai  istilah generik yang sering dipakai untuk menyebut berbagai 

kelembagaan yang ada pada masyarakat khususnya yang miskin dan terpinggirkan. Kondisi 

pada masyarakat miskin dan terpinggirkan membuat mereka mengorganisir diri dan 

mengembangkan modal sosial sebagai cara untuk bertahan hidup. Berbagai kelembagaan 

pada masyarakat miskin dan terpinggirkan sering juga disebut organisasi masyarakat. Pada 

umumnya terdiri dari sekumpulan orang dalam satu ikatan pemersatu yang saling mengenal 

dan percaya satu sama lain serta bersepakat untuk bekerja sama mengatasi tantangan 

kemiskinan dan marjinalisasi sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

keluarganya serta masyarakat di sekelilingnya.  

Pemberdayaan KSM adalah serangkaian kegiatan yang memfasilitasi dan mendorong 

peningkatan kapasitas kelembagaan dan individual dari KSM sehingga mampu 

mengembangkan skala usaha dan mengakses aspek sumberdaya Permodalan, aspek teknologi 

dan aspek pasar, serta akses terhadap penyusunan kebijakan-kebijakan yang menyangkut 

nasib dan masa depannya secara berkelanjutan. 

KSM Matahari di Kecamatan Tomo merupakan salah satu KSM yang bergerak dalam 

bidang usaha perdagangan komoditas pertanian dan pelestarian lingkungan. KSM Matahari 

didirikan pada pertengahan tahun 2016 dan telah memiliki lebih dari 30 orang anggota. KSM 

Matahari telah memiliki struktur organisasi dan personil yang siap melaksanakan tugas 

menjalankan roda organisasi, selain itu KSM telah memiliki Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang akan membuat sistem dalam KSM akan bekerja dengan baik jika SOP tersebut 

dilaksanakan oleh masing-masing pemegang tanggung jawab dan wewenangnya. KSM 

Matahari merupakan salah satu KSM Mandiri yaitu KSM yang anggotanya antara lain telah 

mampu merencanakan dan memutuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya. Untuk 

mengembangkan usahanya, mereka mampu mendapatkan tambahan modal sendiri dari 

berbagai sumber permodalan yang tersedia, antara lain dari kredit umum atau kredit 

komersial lainnya. 

Fasilitas memiliki peran penting dalam membangun budaya organisasi KSM dengan 

menjunjung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama adalah Prinsip 

Berkelompok, yaitu dengan berkelompok tumbuh kekuatan gerak dari masyarakat sendiri. 

Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan mereka sendiri. Selain dengan anggota 

kelompoknya sendiri, kerjasama juga dikembangkan antar kelompok, dan mitra kerja lainnya 
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agar usaha mereka berkembang, pendapatan dan kesejahteraannya meningkat dan mampu 

membentuk kelembagaan ekonomi formal. Prinsip berkelompok meliputi unsur Keserasian, 

yaitu anggota KSM terdiri dari masyarakat yang saling mengenal, saling mampercayai dan 

mempunyai kepentingan yang sama, sehingga tumbuh KSM yang kompak dan serasi. 

Dengan kelompok yang kompak dan serasi, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi 

lebih baik; Kesetaraan, yaitu bebas dari segala motif dan bentuk pembeda-bedaan dan 

diskriminasi baik secara gender, agama, ras, suku dan golongan. Penghormatan terhadap 

perbedaan dan pluralitas (keragaman) sebagai suatu kekayaan bersama; Partisipatif, dimana 

proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota kelompok, mendorong dan 

memberi tempat prakarsa-prakarsa dari setiap anggota kelompok; Kepemimpinan dari 

mereka sendiri, yaitu ketua dan pengurus KSM dipilih dari dan ditentukan oleh mereka 

sendiri. Pemimpin dari kalangan mereka sendiri lebih memahami masalah serta keinginan 

anggota kelompoknya dari pada pemimpin dari luar kelompok. Apalagi pemimpin tersebut 

aktif dan kreatif akan dapat membawa kelompoknya kearah kemandirian perkembangan yang 

baik. Oleh karena itu masyarakat perlu dimotivasi dan didorong agar dapat menentukan dan 

memilh sendiri dengan tepat pemimpin kelompok mereka (ketua dan pengurus kelompok); 

Akuntabilitas, yaitu  Sistem pertanggungjawaban yang jelas dan transparan terhadap segala 

sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada seluruh anggota 

kelompok. 

Budaya organisasi yang kedua adalah Prinsip Keberlanjutan. Seluruh kegiatan 

penumbuhan dan pengembangan KSM diorientasikan pada terciptanya sistem dan 

mekanisme yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai 

pelayanan dan intervensi yang dilakukan merupakan jenis pelayanan dan intervensi yang 

memiliki potensi untuk berlanjut dikemudian hari ketika program sudah selesai. Budaya 

organisasi selanjutanya adalah Prinsip Keswadayaan. Sejak saat awal penumbuhan KSM 

masyarakat sudah dimotivasi dan didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan 

kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung kepada bantuan atau pertolongan dari 

luar. 

Budaya organisasi selanjutnya adalah Prinsip Kesatuan Keluarga. Masyarakat tumbuh 

dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Kepala keluarga beserta anggota 

keluarga merupakan pemacu dan pemicu kemajuan usaha mereka. Prinsip ini menuntut para 

Pendamping memberdayakan seluruh anggota keluarga masyarakat untuk aktif berperan serta 

dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Budaya organisasi yang juga penting 

adalah Prinsip Belajar Menemukan Sendiri (Discovery Learning). KSM tumbuh dan 

berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri 

apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan, termasuk upaya untuk 

mengubah penghidupan dan kehidupannya. Sedangkan budaya organisasi KSM yang terakhir 

namun juga penting adalah Prinsip Interdependensi, yaitu sesuatu yang menyeluruh (holistik) 

akan memberikan hasil yang lebih besar daripada bagian-bagiannya. Dengan bersinergi kita 

akan menghasilkan manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu KSM didorong selain menjadi 

kelompok yang mandiri juga mengembangkan diri untuk mampu membangun kerja-kerja 

kolaborasi dengan berbagai pihak (lembaga) baik pemerintah maupun non pemerintah agar 

dapat menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas. 

Untuk membangun budaya organisasi KSM maka fasilitator melakukan pendekatan 

tertentu dalam melakukan pendampingan. Pendekatan pendampingan yang lazim adalah 

Kajian dan Pendekatan secara Apresiatif  (KPA) – ada pula yang menggunakan istilah 

Partisipasi Masyarakat secara Apresiatif (Appreciative Community Participation) – 

digunakan sebagai metode untuk melakukan suatu perubahan dalam masyarakat. KPA 

merupakan proses mengkaji bersama yang dilandasi sikap mental “berpikir positif”. KPA 

menggunakan berbagai macam disiplin, yakni psikologi, sosiologi, pengembangan 
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kelompok/organisiasi, serta prinsip-prinsip dasar  yang membuktikan KPA sangat efektif 

untuk melakukan perubahan dan transformasi secara positif, baik dalam organisasi, 

lingkungan dan komunitas. 

KPA adalah suatu pendekatan berdasarkan kekuatan atau pengalaman positif dari 

masyarakat untuk melaksanakan suatu upaya pemberdayaan secara berkelanjutan untuk 

mencapai suatu tujuan atau untuk suatu tema khusus. Siklus 5-D merupakan suatu proses 

belajar dan mengkaji bersama secara berkesinambungan: menggali sumber-sumber kekuatan 

masyarakat, menemukan impian atau sesuatu yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, 

serta hal-hal apa yang dibutuhkan. Dengan demikian secara lengkap tersusun suatu rencana 

yang dapat dilaksanakan dengan partisipasi segenap unsur masyarakat dan para pemangku 

kepentingan.  

Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan lain yang lebih dikenal dengan pendekatan 

hadap masalah (problem posing) atau penyelesaian masalah (problem solving) dimana fokus 

perhatian dari pendampingan adalah membantu masyarakat mengatasi masalah yang mereka 

hadapi. Upaya penyelesaian masalah ini diawali dengan identifikasi masalah yang diikuti 

dengan analisa dan perumusan rencana tindakan untuk mengatasi masalah. 

Pengalaman lapang selama beberapa dasawarsa melaksanakan pendekatan problem 

solving memperlihatkan bahwa analisis terhadap masalah khususnya yang bersifat struktural 

dan sistemik menghasilkan kompleksitas masalah yang berada diluar jangkauan masyarakat. 

Sebaliknya berbagai pengalaman positif dari masyarakat dalam mengatasi persoalan sehari-

hari seringkali justru terabaikan. Pendekatan KPA berupaya untuk memperbaiki kondisi 

kehidupan masyarakat dengan mendasarkan diri pada pengalaman positif yang telah dimiliki 

oleh masyarakat sebagai pondasi atau modal dasarnya. Diatas pondasi dan modal dasar inilah 

berbagai inisiatif dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat 

dilaksanakan. 

Pendekatan KPA terbagi menjadi empat tahapan, tahapan yang pertama adalah 

mendefinisikan. Tahap mendefinisikan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip. Tahap ini 

diawali dengan penentuan kelompok, bagaimana kelompok didefinisikan (apakah 

berdasarkan geografis, kesamaan kepentingan, dll)  Dalam tahap ini adalah penting untuk 

membangun pemahaman dan kesadaran terhadap pendekatan KPA bagi setiap anggota 

kelompok (kondisi pembelajaran: setiap orang aktif untuk belajar, saling menghormati 

perbedaan, penerimaan, kepercayaan, keterbukaan, penemuan diri, dll. Kelompok akan 

bekerja sesuai dengan tujuan dan arah yang telah ditetapkan. 

Tahap selanjutnya adalah menemukan atau discover. Pada tahap menemukan setiap 

anggota KSM diberi kesempatan untuk membagikan (sharing) pengalaman-pengalaman 

terbaik yang pernah dicapai dan pada saat kapan, keunggulan-keunggulan kelompok 

masyarakat dan apa sumber-sumber kekuatan mereka. “Mencari masa depan dari masa 

lampau”: Dengan cara melihat masa lampau untuk mencapai masa depan yang mereka 

inginkan. Kelompok mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukung proses 

pencapaian itu. Metode lain yakni pemetaan masyarakat secara partisipatif, atau 

mewawancarai informan/orang-orang kunci. Pada bagian akhir tahap ini, kelompok 

merumuskan tonggak-tonggak bersejarah (milestone) - peristiwa penting yang pernah mereka 

alami dan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan cita-cita mereka. 

Jika pada tahap menemukan, kelompok mendiskusikan apa yang (telah) terjadi, pada 

tahap selanjutnya yaitu cita-citakan (Dream) kelompok mendiskusikan apa yang ingin 

mereka wujudkan. Masyarakat dapat merubah situasi yang dihadapi dengan 

mengimajinasikan situasi yang lebih baik, sesuatu yang menggetarkan, suatu proses 

idealisasi. Kekuatan imaginasi dan daya kreasi sangat penting ditumbuhkan pada tahap ini. 

Untuk membantu proses idealisasi tersebut dapat digunakan berbagai media seperti musik, 

gambar, foto, film, drama atau permainan peran, dan lain-lain untuk membebaskan daya 
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imaginasi mereka. Beberapa meta card berisi rumusan visi atau ungkapan yang 

memperlihatkan kualitas hidup dapat digunakan sebagai contoh penuntun.  

Selanjutnya tahap yang terakhir adalah Merancang (Design). Fokus tahap Merancang 

adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Tahap ini dapat disebut suatu konstruksi dari 

bangun sosial yang akan diciptakan. Kelompok menyusun strategi dan langkah-langkah 

untuk mewujudkan tujuan jangka pendek dan panjang. Tujuan dirumuskan secara khusus, 

terukur, dapat dicapai, realistis dan ada jangka waktunya (SMART). Kurun waktu 3 tahun 

adalah cukup realistis untuk menjadi jangka waktu suatu tujuan. Faktor eksternal masyarakat 

sangat mempengaruhi bagaimana kelompok dapat mencapai yang diinginkan. Oleh karena itu 

sebelum menyusun rencana aksi, kelompok perlu melakukan analisis SWOT terhadap faktor-

faktor yang akan mempengaruhi pencapaian cita-cita mereka. Rencana aksi dapat disusun 

dengan cara sederhana 5W2H (Who? What? Where ? When ? Why ? How ? dan How much ? 

 

 

PENUTUP 
 

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, Seorang pendamping atau fasilitator adalah pemeran kunci di dalam upaya 

membangun budaya organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tugas utamanya 

adalah mengembangkan kapasitas masyarakat untuk mampu mengorganisir diri dan 

menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka.         

Kedua, Fasilitator memiliki peran sebagai penasihat kelompok dengan cara 

memberikan berbagai masukan dan pertimbangan yang diperlukan oleh kelompok dalam 

menghadapi masalah. Fasilitator tidak memutuskan apa yang perlu dilakukan. Fasilitator juga 

memiliki peran sebagai pembimbing atau pelatih dengan memberikan berbagai skill dasar 

yang diperlukan oleh kelompok seperti mengelola rapat, pembukuan, administrasi, 

memecahkan persoalan dan mengambil keputusan, dan sebagainya. 

Ketiga, Fasilitator memiliki peran dalam membentuk budaya organisasi KSM yang 

menganut prinsip-prinsip yang mendukung pemberdayaan masyarakat, yaitu prinsip 

berkelompok, prinsip keberlanjutan, prinsip keswadayaan, prinsip kesatuan kelompok, 

prinsip menemukan sendiri dan prinsip interdependensi. 
 Dari hasil penelitian ini, disarankan hal-hal sebagai berikut: Pertama, perlu dilakukan 

penelitian lanjutan tentang  peran fasilitator dalam upaya membangun budaya kelompok swadaya 

masyarakat dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas. Kedua, perlu dirancang suatu 

model budaya organisasi yang dapat diimplementasikan di setiap kelompok swadaya 

masyarakat di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 
 

Keberhasilan sebuah organisasi terletak pada kemampuannya beradaptasi terhadap berbagai 

perubahan yang muncul di lingkungan. Melalui pemberdayaan sistem komunikasi internal 

dan eksternal yang sangat penting dalam upaya membentuk lingkungan organisasi yang 

mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan iklim bisnis yang terjadi sekarang ini secara 

cepat dan tanpa terduga. Terkait dengan hal tersebut, komunikasi mempunyai peranan yang 

sangat strategis dalam usaha mewujudkan iklim organisasi yang positif bagi terselenggaranya 

produktivitas kinerja elemen organisasi. Dengan adanya komunikasi yang diwujudkan 

melalui praktek budaya organisasi akan memberikan keleluasaan dalam mentransformasikan 

nilai-nilai organisasi dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dilakukan karena setiap 

organisasi kedepannya pasti akan mengalami pertumbuhan, perkembangan, penyesuaian, dan 

tantangan yang berasal dari kehadiran teknologi informasi yang setidaknya akan 

mempengaruhi pola interaksi antar unsur-unsur elemen organisasi.  

Sulitnya merumuskan sebuah arah bisnis organisasi dapat dikemas dengan menyusun 

operasionalisasi kebijakan organisasi yang disiratkan pada budaya organisasi. Salah satu 

bentuk budaya organisasi adalah budaya perusahaan. Keberadaan budaya perusahaan dapat 

diidentifikasi dan dianalisis melaui beberapa hal diantaranya sikap pegawai, preferensi 

perilaku, struktur organisasi, artefak fisik, dan saluran komunikasi. Hal ini sesuai dengan 

yang dinyatakan oleh Ndraha (2003) yang menyebutkan bahwa budaya perusahaan dapat 

ditinjau dari dua perspektif yaitu secara antropologi dan teori organisasi. Budaya organisasi 

(perusahaan) terdiri atas kata budaya yang secara antropologi yang berarti suatu mekanisme 

peraturan yang mengikat individu dalam struktur sosial. Sedangkan kata organisasi diartikan 

sebagai proses pertukaran individu dengan lingkungannya. Dari perpaduan tersebut 

menghasilkan pengetahuan keorganisasian, simbolisme organisasi dan proses ketidakpastian 

dalam suatu organisasi.    

Melihat hal tersebut di atas, pentingnya budaya organisasi di suatu perusahaan akan 

terasa sejak mulai berdirinya perusahaan tersebut oleh para pendirinya untuk dapat menjadi 

pedoman dan aturan secara tertulis maupun tidak sebagai kekayaan sebuah organisasi. Maka, 

dengan adanya pengidentifikasian dan pemahaman mengenai budaya organisasi di 

perusahaan dapat memastikan perusahaan dapat beratraktif, berinovasi, dan optimis untuk 

mencapai tujuan bersama. Sedangkan bagi internal publik, budaya organisasi di perusahaan 

dapat membantu status mengenai apakah perusahaan adalah tempat berkontribusi dan 

mengembangkan kemampuan yang dapat menumbuhkan keuntungan baik secara pribadi 

maupun kelompok. Sehingga budaya organisasi di perusahaan adalah kepribadian organisasi 

yang berupa keyakinan dan perilaku individu/kelompok yang bersifat simbolis, holistik, 

menyatu, stabil dan sulit diubah. Adanya nilai-nilai budaya organisasi di perusahaan tersebut 

biasanya tercipta dari hal-hal yang terlihat dan tidak terlihat untuk dijadikan model mental 

capaian tujuan bersama. Menurut Borgatti (1996) yang menyebutkan bahwa budaya 

organisasi di perusahaan akan menjadi kuat apabila didukung oleh kekuatan publik internal, 

disebarluaskan secara luas, dan dapat menjelaskan perilaku yang sesuai dengan visi dan misi 
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perusahaan/organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi di perusahaan adalah perekat 

yang menyatukan organisasi (DeWitt, 2001).  

Salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki beragam budaya organisasi di 

perusahaan adalah PT. Pertamina. Perusahaan ini merupakan perusahaan Pertambangan 

Minyak dan gas bumi milik negara yang tergabung dalam BUMN. Pertamina bertugas untuk 

mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan core business nya di 

bidang pertambangan yang menyediakan kebutuhan energi, PT. Pertamina harus memiliki 

target yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan kekayaan 

alam di Indonesia harus dikuasai oleh negara dalam rangka menjamin kesejahteraan 

maasyarakat. Maka dari itu, untuk mewujudkan capaian tugas secara aspek hukum yang 

diamanatkan, PT. Pertamina menuangkannya dalam bentuk visi perusahaan yaitu menjadi 

perusahaan energi nasional kelas dunia dengan misinya adalah menjalankan usaha minyak, 

gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip 

komersial yang kuat. 

 Dalam rangka menterjemahkan visi dan misi perusahaan, PT. Pertamina berusaha 

mengkomunikasikannya ke seluruh stakeholders agar dapat dipahami dan dapat dilaksanakan 

secara bersama-sama untuk menjadi perusahaan yang berkelas dunia. Untuk mewujudkan visi 

tersebut dibutuhkan suatu perangkat aturan yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan oleh 

semua kalangan, yaitu tiada lain adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau 

Corporate Culture merupakan suatu pola asumsi dasar yang dimiliki para anggota 

perusahaan yang biasanya berisi nilai, norma serta kebiasaan yang dapat memengaruhi 

pemikiran, tingkah laku serta efektifitas kerja para karyawan setiap harinya, sehingga akan 

berpengaruh pada kualitas dan tingkat kinerja perusahaan. Artinya budaya perusahaan 

memang merupakan sebuah mekanisme yang tersembunyi dalam mengatur dan 

mengkoordinasikan individu untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama. Sehingga 

adanya konsep mengenai budaya perusahaan merupakan salah satu cara yang baik dan 

konsisten bagi suatu perusahaan dalam menghadapi hambatan, persoalan maupun masalah 

internal dan eksternal perusahaan. Hal ini juga didukung oleh (Perbawasari & Setianti, 2013) 

yang menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sistem makna antara pimpinan, 

karywan serta stakeholder lainnya terhadap nilai-nilai primer yang dianut dan dihargai, yang 

berfungsi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi 

lainnya. Sealin itu, dari Susanto, AB (1997) yang menjelaskan bahwa budaya perusahaan 

merupakan suatu nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi 

berbagai permasalahan internal maupun eksternal perusahaan serta penyesuaian integrasi 

kedalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota perusahaan harus memahami nilai-

nilai yang terdapat serta bagaimana mereka harus bertindak serta berperilaku.  

Sebagaimana yang dikemukan oleh Thoha (2004) penempatan kembali peranan 

manusia sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi adalah orientasi 

yang dapat mempengaruhi budaya organisasi di suatu perusahaan. Sekarang ini, masa depan 

budaya perusahaan menjadi sangat penting karena adanya kegiatan dari komunikasi korporat 

dalam rangka memperkuat konstruksi identitas serta positioning suatu perusahaan di antara 

kompetitornya. Budaya perusahaan sering juga disebut budaya kerja, karena tidak bisa 

dipisahkan dengan kinerja (performance) Sumber Daya Manusia (SDM); makin kuat budaya 

perusahaan maka makin kuat pula dorongan untuk berprestasi.  Dengan kata lain, melalui 

budaya perusahaan identitas, semangat kerja, dan produkstivitas suatu perusahaan akan lebih 

mudah tercapai. Pada akhirnya, suatu budaya perusahaan haruslah baik dalam arti budaya itu 

hendaknya sesuai dan dikembangkan dari nilai-nilai yang ada dalam warganya, sesuai juga 

dengan tantangan dan kemajuan perusahaan. Namun budaya perusahaan yang baik saja 

tidaklah cukup. Budaya perusahaan haruslah kuat dan mempunyai kemampuan agar dapat 

menjadi bagian kesepakatan bersama untuk ditaati dan dilaksanakan secara penuh dengan 
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tanggungjawab dari semua komponen perusahaan. Budaya perusahaan yang kuat akan 

mampu mengikat seluruh warganya (pimpinan dan karyawan) menjadi sistem perekat dalam 

upaya mencapai visi dan misi perusahaan. Selain itu, budaya organisasi yang kuat dapat 

menjadikan perusahaan unggul dan berprestasi. Budaya perusahaan yang kuat adalah budaya 

yang menjadi pegangan dan cara kerja semua anggota organisasi (pimpinan manajemen dan 

karyawan). Namun, tidak semua perusahaan berhasil menerapkan budaya organisasi, hal ini 

disebabkan karena minimnya komitmen manajemen puncak, rendahnya keterlibatan 

manajemen bawah, kurangnya sosialisasi sistem dan minimnya dukungan teknologi. 

Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung 

pada lingkungan internal dan eksternalnya dan karena ketergantungan itulah maka suatu 

organisasi perlu memperhatikan pandangan atas realitas yang sedang terjadi, termasuk dalam 

hal eksistensi budaya perusahaan. Sehingga tujuan penulisan artikel ini ialah untuk menelaah 

mengenai unsur budaya perusahaan yang terdapat di PT. Pertamina dalam upaya 

mewujudkan visi perusahaan sebagai perusahaan yang berkelas dunia.  

 

 

PEMBAHASAN 
 

PT. Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi yang 

terintegrasi dengan beragam kegiatan usaha seperti ekplorasi dan produksi minyak mentah 

dan gas alam, pengilangan manufaktur, produksi kimia, transportasi dan manajemen energi 

termasuk pengelolaan sumber energi dari hulu sampai hilir. Sebagai perusahaan energi yang 

memiliki tanggungjawab memberikan ketersediaan layanan produk dan jasa di bidang energi, 

PT. Pertamina dituntut meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mendorong peningkatan 

kinerja dan daya saing perusahaan yang berkelanjutan dan dapat berkompetisi di pasar 

industri dunia. Sehingga dalam menghadapi lingkungan bisnis yang begitu dinamis, PT. 

Pertamina sepakat untuk terus melakukan langkah-langkah strategis termasuk dalam hal 

penyesuaian visi perusahaan menjadi perusahaan energi nasional yang berkelas dunia. 

Akibatnya perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan harus secara terus menerus 

dilakukan sebagai jawaban terhadap tantangan dan peluang yang semakin kompetitif.  

Sebagaimana yang diharapkan budaya perusahaan PT. Pertamina harus dapat 

meningkatkan sense of crisis dalam menghadapi perubahan di lingkungan bisnisnya. Salah 

satunya adalah perubahan budaya kinerja yang merupakan bagian dari budaya perusahaan 

sebagai penyangga program transformasi menuju perusahaan yang berkelas dan unggul di 

tingkat internasional. Selain itu, iklim komunikasi yang kondusif memungkinkan 

terbentuknya budaya perusahaan yang baik seperti kesempatan karyawan untuk saling 

berbagi dan belajar satu sama lain. Keterbukaan komunikasi memungkinkan terbangunnya 

nilai-nilai yang dapat dengan mudah diserap oleh anggota organisasi (Sunuantari, 2012). 

Adapun bentuk transformasi budaya perusahaan yang dilakukan oleh PT. Pertaminayaitu 

dengan cara membentuk pola pikir dan perilaku yang berorientasi kinerja merupakan salah 

satu unsur keberhasilan transformasi nilai-nilai budaya perusahaan yang sedang dilakukan 

saat ini. Menurut Nurjaman dan Umam (2012) yang menyatakan bahwa dalam proses 

pengembangannya, budaya perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan perusahaan 

(corporate wisdom), gaya perusahaan (corporate style) dan jati dri perusahaan (corporate 

identity). Lebih lanjut, kebijakan perusahaan ini terkait dengan serangkaian nilai yang 

menjelaskan mengenai hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan yang bisa 

mempengaruhi terhadap semangat kerja, keterampilan yang dimiliki, dan pengetahuan yang 

terakumulasi dalam pengetahuan. Sedangkan jati diri perusahaan diperlihatkan oleh citra 

perusahaan, kredo (semboyan) perusahaan, dan proyeksi perusahaan atau sesuatu yang 

menjadi unggulan perusahaan. Dan yang terakhir, adalah gaya perusahaan yaitu terkait 
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dengan profil karyawan, pola pengembangan sumber daya manusia (karier), dan penampilan 

perusahaan di mata lingkungan perusahaan lainnya.  

PT. Pertamina sendiri telah berkomitmen untuk menjadikan proses produksi 

perusahaannya yang berbasiskan pada kelestarian lingkungan sebagai hal yang utama yang 

direpresentasikan melalui tampilan visual artefak budaya perusahaan berupa logo dan 

seragam pegawai. Yang masing-masing ikon logo dan seragam memiliki arti yang peduli 

terhadap keterbatasan sumber daya energi yang semakin habis. Tampilan visual dalam logo 

dan seragam PT. Pertamina merupakan bagian dari cara pengkomunikasian nilai-nilai 

perusahaan untuk dapat dipahami oleh publik internal maupun eksternal. Apabila berdasarkan 

konsep yang disampaikan oleh Nurjaman dan Umam (2012) yang menyebutkan unsur budaya 

perusahaan dapat dilihat dari tiga komponen, maka untuk budaya perusahaan dari PT. 

Pertamina sendiri dapat dijelaskan dibawah ini: 

 

Kebijakan Perusahaan (Corporate Wisdom) 

Berdasarkan unsur pembentukan budaya perusahaan yang dilihat dari perspektif 

kebijakan, PT. Pertamina memiliki logo yang berbentuk huruf ‘P’ yang secara keseluruhan 

merupakan representasi bentuk panah. Dengan simbol grafisnya memiliki arti bentuk anak 

panah yang menggambarkan aspirasi perusahaan PT. Pertamina untuk senantiasa bergerak 

maju kedepan dan progresif. Kemudian, tiga elemen berwarna (merah, biru, dan hijau) 

melambangkan pulau-pulau dengan berbagai perbedaan yang menjadi kesatuan dari berbagai 

skala yang merupakan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan makna warna 

dari logo antara lain warna biru yang memiliki arti andal yaitu dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab, warna hijau yang memiliki arti sumber daya energi yang berwawasan 

lingkungan, serta warna merah yang memiliki arti keuletan dan ketegasan dalam menghadapi 

berbagai macam kesulitan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Logo PT. Pertamina 

 

Adanya makna filosofi yang terkandung dalam logo memberikan peluang sekaligus 

tantangan bagi para stakholders PT. Pertamina untuk dapat mewujudkan sebagai perusahaan 

yang berkelas dunia. Beberapa langkah strategis bisnis perusahaan yang dapat dikaitkan 

dengan makna logo tersebut yaitu PT. Pertamina berekspansi ke luar Indonesia dalam proses 

produksi, pola pemasaran maupun mencari sumber ladang minyak dan gas. Selanjutnya, 

dalam hal varian produk energi yang ditampilkan PT. Pertamina memproduksi antara lain 

Bahan Bakar Minyak yaitu Pertamax, Pertalite, Premium, Pertamina DEX, DEXlite, Solar, 

BioSolar, Kerosine. Untuk nonminyak yaitu Minarex, HVI 90, HVI 160, Lube Base, Green 

Coke, gas yaitu Elpiji BBG, Vigas, LPG, CNG, Musicool, Pelumas yaitu fastron, Primas XP 

SAE 20W-50, Mesran Super SAE20W-50, Mesrania 2T Super-X, enduro 4T, Meditran, 

Petrokimia yaitu Pure Teraphithalic Acidim Paraxyline, Benzene, dan Sulfur. 

Beberapa produk yang dihasilkan oleh PT. Pertamina dapat dikatakan cukup kokoh 

dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan cara 

menerapkan tata kelola perusahaan, pelaksanaan program sosial secara terprogram dan 

terstruktur sebagai perwujudan dari kepedulian serta tanggungjawab perusahaan. Selain 

makna filosofis yang terkandung dalam unsur logo, PT. Pertamina memiliki pedoman 
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perilaku dimana terdapat komitmen stakeholders untuk patuh pada regulasi dan ketentuan 

hukum yang ada serta standar etika selama melakukan kegiatan bisnis maupun 

operasionalnya. Tata nilai unggulan tersebut terdapat dalam bentuk 6C yaitu Clean, 

Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial dan Capable. Dimana poin-poin 

nilai-nilai budaya perusahaan tersebut diharapkan menjadi tata aturan yang dapat dijunjung 

tinggi. Penerapan tata nilai 6 C ini didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Utama PT 

Pertamina (Persero) No. Kpts-022/ COOOOO/2013-S0 Tentang Penerapan Tata Nilai 6 C 01 

Pertamina dan Anak Perusahaan (Operational Holding). Adanya tata nilai perusahaan ini 

diharapkan pula dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas 

sehari-hari baik ketika berada di lingkungan perusahaan maupun di luar. Tata nilai 6 C 

tersebut adalah 1) Clean (bersih), dikelola secara maksimal, menghindari benturan 

kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan intergritas 

berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik; 2) Competitive (kompetitif) yaitu 

mampu berkompetisi dalam skala nasional maupun internasional, mendorong pertubuhan 

melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja; 3) Confident 

(percaya diri), yaitu berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam 

reformasi BUMN dan membangun kebanggaan bangsa; 4) Costumer Focused (fokus pada 

pelanggan), yaitu berorientasi kepada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan; 5) Commercial (komersial) yaitu 

menciptakan nilai tambah tambah dengan orientasi komersial serta mengambil keputusan 

berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat; dan 6) Capable (berkemampuan) yaitu dikelola 

oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis 

tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan. 

Berdasarkan unsur kebijakan perusahaan, PT. Pertamina adalah simplicity, dimana 

pada unsur budaya perusahaan ini pegawai PT. Pertamina diharapkan dapat melakukan 

pekerjaannya secara profesional dan dapat memberikan solusi terbaik dari masalah 

ketersediaan sumber energi nasional.  

 

Gaya Perusahaan (Corporate Style) 

Dalam hal gaya perusahaan, PT. Pertamina melakukan berbagai strategi dalam 

pengembangan SDM dan tata kelola keorganisasian, antara lain strategi pemberian award 

dalam berbagai cara seperti Annual Pertamina Quality Awards (APQ) sejak tahun 2011, 

pengembangan SDM difokuskan kepada konsistensi pegawai dengan tahapan jenjang karier 

yang jelas dan terukur sehingga diharapkan para pegawai dapat memiliki peningkatan dalam 

produktifitas, kinerja dan kompetensi yang tinggi. Sedangkan strategi dalam mengembangkan 

keyakinan, PT. Pertamina menginvestasi di bidang SDM termasuk kedalam salah satu 

investasi jangka panjang dengan melakukan berbgai program pengembangan SDM, seperti 

program knowledge management pertamina (KOMET), Gathering bagi stakeholders yang 

langsung berhubungan dengan pelanggan, yaitu operator SPBU. Unsur gaya perusahaan PT. 

Pertamina adalah kebersamaan dan kekompakan, dimana pada budaya perusahaan ini para 

pegawai PT. Pertamina untuk dapat bekerja dengan kompak untuk mencapai tujuan bersama. 

 

Jati Diri Perusahaan (Corporate Identity) 

PT. Pertamina memiliki kredo atau slogan yaitu “solusi bahan bakar berkualitas dan 

ramah lingkungan’. Saat ini PT. Pertamina dapat dikatakan mampu dalam mewujudkan 

slogan tersebut yang dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diraih sampai saat ini. Prestasi 

atau kelebihan yang dimiliki PT. Pertamina antara lain sebagai BUMN dengan penyumbang 

deviden terbesar di Indonesia. Dengan kondisi seperti ini dapat menjadikan Pertamina 

sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan Indonesia, berpengalaman dalam 

industri minyak dan gas bumi, memiliki bisnis dari hulu sampai ke hilir yang terintegrasi 
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serta berkomitmen dalam melaksanakan transformasi dengan inspirasi dari 6C. adanya 

program transformasi 6C tersebut dapat mengembangkan ide, kretativitas dan inovasi, 

membuat sistem baru serta meningkatkan kemampuan mengembangakan diri dalam 

memproduksi sumber daya alam yang ada secara mandiri, ramah lingkungan dan 

berkelanjutan. Untuk unsur jati diri perusahaan, PT. Pertamina adalah tegas dan integritas, 

dimana pada unsur budaya perusahaan ini terlihat bahwa perusahaan mengedepankan standar 

etika yang tinggi terhadap semua stakeholdersnya dalam melaksanakan kegiatan yang terkait 

secara teknis maupun nonteknis mengenai sumber daya energi.   

Budaya perusahaan PT. Pertamina yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, 

pegawai, mitra bisnis serta pemerintah membuat PT. Pertamina menjadi perusahaan yang 

terpercaya dan dapat diandalkan. Ke depannya menurut (Hardjana, 2010) bahwa Dampak 

dari sosialisasi budaya organisasi yang efektif tidak hanya terjadi pada tingkatan individu--

karyawan secara perseoranga--namun juga sosial, politik, dan organisasi. Maka pimpinan 

organisasi umumnya sadar bahwa ketidak cermatan dalam sosialisasi dapat mengembangkan 

budaya laten, yang dapat merongrong integrasi dan daya adaptasi organisasi. Dengan 

demikian budaya perusahaan yang dibangun oleh para pendiri merupakan jiwa bagi anggota-

anggotanya, karena itu perlu contoh atau keteladanan dari para pendiri kepada anggota 

organisasi sehingga budaya yang telah ada dapat menjadi moral dalam menjalankan 

perusahaan. Dalam hal ini, pendiri harus mampu membangun komunikasi organisasi yang 

dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melanggengkan budaya perusahaan. Budaya 

perusahaan yang sudah terbentuk, perlu dipertahankan agar dia tetap hidup. Pemberian 

pengalaman yang sama kepada sejumlah pegawai merupakan cara agar budaya perusahaan 

tetap eksis. Sehingga dapat dibuatkan bagan saling ketergantungan antara ketiga bagian 

budaya perusahaan dalam sebuah segitiga, seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Keterkaitan Unsur Budaya Perusahaan 

 

 

PENUTUP 

Dari seluruh penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Pertamina memilki budaya 

perusahaan yang baik, andal dan kredibel yang didukung oleh Code of Conduct yang  

merupakan salah satu wujud dari komitmen dan penerapan tata nilai yang dimilki PT. 

Pertamina yaitu 6 C. Adanya code of conduct ini dapat dikatakan sebagai wujud interpretasi 

tata perilaku dan etika usaha dalam perusahaan. Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku 

Berorganisasi dimaksudkan untuk mengidentifikasikan nilai-nilai yang ada di dalam 

perusahaan agar selaras dengan visi dan misi yang dimiliki. 

 

 

Budaya 

Perusahaan 

Filosofi  

Perusahaan 
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Perusahaan 

Jati Diri 

Perusahaan 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 
 

153 
 

DAFTAR PUSTAKA 
  

Ndraha, Taliziduhu.(2003). Budaya Organisasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Nurjaman, Kadar dan Umam, Khaerul.(2012). Komunikasi & Public Relations. Bandung: CV.Pustaka 

Setia. 

Patilima, Hamid. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta Bandung. 

Hardjana, A. (2010). Sosialisasi dan Dampak Budaya Organisasi. Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(1), 1–

40. 

Perbawasari, S., & Setianti, Y. (2013). Komunikasi dalam transformasi budaya perusahaan. Jurnal 

Penelitian Komunikasi, 16(1), 1–12. 

Sunuantari, M. (2012). Perapan budaya perusahaan dalam pembentukan citra perusahaan jasa 

perhotelan. Jurnal Communication Spectrum, 2(1), 43–62. 

Thoha, Mirtah.(2004).Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 
 

154 
 

BUDAYA KONSTRUKTIF SEBAGAI  PARAMETER PENTING 

DALAM UPAYA MENJAGA STABILITAS DAN KESINAMBUNGAN 

ORGANISASI  
 

Reddy Anggara1*, Slamet Mulyana2 Sri Dewi Setiawati3 
1 Universitas Singaperbangsa Karawang  

2 Universitas Padjadjaran 
3 Universitas BSI Bandung 

 
*Korespondensi: reddy.anggara@fisip.unsika.com 

 

PENDAHULUAN  

Menurut Stoner (1996:186), budaya organisasi adalah kerangka kerja yang dijadikan 

pedoman dalam tingkah laku sehari-hari dalam membuat keputusan dan mengarahkan 

tindakan mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Robbins 

(2002:278), budaya organisasi merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang 

dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut 

dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh 

anggota organisasi. 

Secara teoretik, budaya organisasi akan menyangkut tiga aspek penting yang satu sama 

lain saling berkaitan, yaitu: Sebuah sistem berbagi arti, yang diekspresikan melalui bentuk 

simbol (simbol, ritual,cerita,mitos), yang diyakini bersama oleh sekelompok orang. 

Apabila demikian, pemahaman yang menyeluruh terhadap budaya organisasi yang 

diinternalisasikan kepada seluruh karyawan akan menjadi pondasi dalam upaya pencapaian 

organisasi. Semakin komprehensif pemanahan karyawan akan budaya organisasi yang 

dibangun, maka akan semakin kokoh perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan 

dengan perusahaan lain.   

Secara umum, budaya organisasi memiliki kaitan erat dengan berbagai variabel pada 

suatu organisasi, di antaranya kepemimpinan dan gaya kepemimpinan serta komunikasi 

organisasi. Budaya organisasi tidak datang secara tiba-tiba, melainkan perlu dibangun secara 

terus-menerus dan berkesinambungan melalui dialektika antara pimpinan dan karyawan.   

Dalam organisasi apapun karyawan merupakan aset penting dalam mencapai tujuan 

organisasi. Tatapi karyawan tidaklah berdiri sendiri dalam mencapai tujuan organisasi. 

Karyawan membutuhkan kepemimpinan yang demokratis, egaliter, transparan dan budaya 

organisasi yang kondusif, sehingga pada gilirannya mereka dapat bekerja maksimal dengan 

mengeluarkan segala pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Budaya organisasi 

akan menjadi pendorong loyalitas dan kesetiaan karyawan pada organisasi. 

Lembaga Swadaya Masyarakat Labour Working Group (LWG) adalah asosiasi 

pendidikan keserikatburuhan yang beranggotakan aktivis pendidikan perburuhan dan 

beberapa federasi serikat buruh/pekerja. Asosiasi ini memfokuskan aktivitasnya pada 

pendidikan keserikatburuhan sejak tahun 1995. Pada tahun 2002 melalui SK Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-539. HT. 03. 01-2002, LWG 

resmi menjadi organisasi terbuka (Profil LWG). 

Sebagai sebuah organisasi non-pemerintah (Non Goverment Organization) atau LSM 

(Lembaga Swadaya Masayarakat), LWG pun memiliki berbagai kelengkapan organisasi dari 

mulai statuta, visi, misi, struktur organisasi, sumber daya manusia (karyawan) dan lain-lain. 

Pada kongres kedua tahun 2005 keanggotaan LWG menjadi; kelompok Individu, SBJP, 

FSBI, FSPM, SBN Nestle, SPPI, Gaspermindo, FAGI, dan ASP2KI (Profile LWG). Menurut  
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salah seorang informan dikatakan: “LWG tidak berorientasi laba (profit), tetapi lebih 

berorientasi kepada pemberdayaan kaum buruh melalui pelatihan dan pendidikan” (Hasil 

wawancara). 

Dinamika sebuah organisasi terlebih-lebih bagi LSM seperti LWG senantiasa 

berkembang. Tuntutan demokratisasi dan transparansi menjadi bagian penting yang terus 

mengalami perkembangan signifikan. Idealnya, pada organisasi non-pemerintah terbangun 

budaya organisasi yang kondusif (das sein). Namun dalam kenyataannya, idealitas tersebut 

masih belum berjalan optimal karena berbagai kepentingan (das sollen). Kesenjangan inilah 

yang akan menjadi fokus pada penelitian ini. Menurut salah seorang informan, tidak mungkin 

yang namanya LSM tidak demokratis, karena salah satu tujuan pendirian LSM di mana pun 

untuk menopang tegaknya demokrasi dan pemberdayaan dalam berbagai hal (Hasil 

wawancara). 

Dalam realitas faktual, LSM acapkali menjadi pelopor organisasi yang terbuka, 

demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. LSM dibangun lebih banyak 

untuk kepentingan sosial dan advokasi bagi masyarakat yang terpinggirkan.  Pada konteks 

itulah LWG dibangun. LWG dibangun dengan idealitas memberikan pendidikan kepada 

buruh sehingga eksistensinya dapat sejajar dengan pemilik perusahaan. Buruh harus 

mengetahui dan paham betul atas hak dan kewajibannya. Dalam teori organisasi modern, 

buruh tidak lagi dipandang sebagai “alat produksi”, melainkan manusia-manusia yang unik, 

yang memiliki motivasi untuk mencapai sukses. Oleh karena itu, budaya organisasi yang 

kondusif sangat diperlukan untuk membimbing dan mengarahkan mereka mencapai 

kesuksesan. 

Budaya organisasi organisasi di LWG (Labour Working Group)  dapat dilihat dalam 

berbagai dimensi, dari mulai atribut yang digunakan, logo, pola komunikasi organisasi, 

penyelesaian konflik, dan tingkat kohesivitas yang berlangsung. Berdasarkan hasil penjajagan 

(observasi), contoh yang paling kontras, budaya organisasi terutama terlihat pada pola 

komunikasi, di mana setiap anggota organisasi diberikan kebebasan untuk berpendapat dan 

keputusannya diambil secara konsesus. Tarik-menarik dalam proses komunikasi tersebut  

dapat memberikan gambaran awal mengenai budaya organisasi yang berkembang. 

Penelitian ini akan difokuskan kepada budaya organisasi di LWG yaitu  budaya 

Organisasi  konstruktif, dengan variabel pencapaian tujuan , aktualiasasi diri, penghargaan 

yang manusiawi, dan kohesivitas organisasi. Adapun beberapa alasan yang mendasari 

pemilihan Labour Working Group (LWG) sebagai objek penelitian adalah, pertama LWG 

dapat dikatakan sebagai organisasi non-profit yang memiliki kepedulian terhadap kaum 

buruh. Di tengah-tengah sering munculnya diskriminasi terhadap buruh, LWG tampil sebagai 

organisasi yang memberikan pendidikan dan pendampingan untuk memperjuangkan hak-hak 

buruh. Lebih dari itu, LWG mampu memberikan pengetahuan tentang perburuhan yang 

dibutuhkan oleh kaum buruh. Kedua, LWG dalam usaianya yang masih relatif muda sudah 

menjadi organisasi yang diperhitungkan baik secara nasional maupun internasional. Secara 

nasional, LWG sudah dipercaya oleh beberapa serikat buruh untuk bekerja sama dalam 

pendidikan buruh. Sedangkan secara internasional, LWG mampu menjalin kerja sama dengan 

lembaga-lembaga buruh internasional.  

 

PEMBAHASAN  

Budaya organisasi konstruktif  pada sisi yang paling mudah dikenali akan terlihat pada 

budaya perumusan program kerja. Program kerja organisasi bukanlah milik perorangan, 

melainkan milik seluruh anggota organisassi, dan oleh karena itu perlu dikembangkan 

perumusan dan penyusunan program kerja yang melibatkan seluruh anggoata organisasi. 

Menurut data yang diperoleh melalui informan, program kerja di Labour Working Group 
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(LWG) dibuat melalui mekanisme yang melibatkan seluruh anggota organisasi melalui 

semacam rapat kerja. Para anggota Labour Working Group (LWG) menyusun program kerja 

yang didasarkan atas beberapa pertimbangan: Pertama,  program kerja harus mempau 

mengintrodusir kebutuhan organisasi, terutama dalam kaitannya dengan penguatan buruh 

melalui pelatihan-pelatihan yang terencana. 

Kedua, program kerja harus berada pada domain yang realistis. Realistis menyangkut 

pada aspek  isu-isu perburuhan yang berkembang, ketersediaan dana, alokasi waktu, dan lain-

lain yang bersifat teknis. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa program kerja 

tidak saja bersifat idelais tetapi juga bersifat praksis. 

Ketiga, program kerja harus mampu menyentuh keseluruhan anggota organisasi 

(holistik). Program kerja tidak diorientasikan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau 

elite, melainkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota Labour Working Group (LWG). 

Apabila dicermati, proses perumusan dan penyusunan program kerja ini telah mencerminkan 

budaya organisasi konstruktif, di mana program kerja yang dibuat bersendikan realistis, 

melibatkan seluruh anggota Labour Working Group (LWG), pelaksanaannya menuntut 

aktualisasi diri anggota, dan mampu menumbuhkan persatuan.  

Suasana di Labour Working Group (LWG) sejauh ini mampu mengakomodir 

beragam perbedaan dan pendapat, baik ketika merumuskan program kerja, pelaksanaan, dan 

lain-lain. Mereka umumnya memahami perbedaan  adalah sebuah proses dinamika yang akan 

mampu mendewasakan mereka dalam berorganisasi. Dalam hal ini, pendapat seorang 

informan menguatkan pendapat informan lainnya. 

Atas dasar dua pendapat ini harus dicarikan solusinya. Setelah melalui perdebatan, 

akhirnya disepakati tempat yang akan dijadikan pelatihan dipilih yang kelas menengah, 

artinya tidak terlalu mahal tetapi masih  nyaman untuk digunakan.  Dalam memandang 

perbedaan selalu ada dua kemungkinan yang terjadi: Pertama, perbedaan bisa mengarah atau 

menciptakan konflik. Apabila perbedaan ini tidak dikelola dengan baik maka konflik akan 

membesar. Oleh karena itu, kearifan pimpinan yang mampu mengakomodir perbedaan 

pendapat secara jernih, tidak memihak dan rasional akan menjadi ukuran budaya organisasi 

yang dianut.  

Kedua, perbedaan pada salah satu sisi akan memicu selurh anggota untuk berpikir 

kristis, membuat solusi dan sekaligus berpikir demokratis sehingga kesepakatan dapat dicapai 

tanpa melalui konflik yang berkepanjangan. Perbedaan merupakan suatu koindisi yang 

normal. Justeru sebaliknya apabila tidak ada perbedaan oragnisasi menjadi tidak normal.  

Menurut data yang dapat dihimpun dari beberapa informan, konflik banyak juga 

terjadi di Labour Working Group (LWG), baik konflik yang diakibatkan oleh perbedaan 

pendapat dalam memandang kegiatan organisasi, maupun  konflik antarpribadi yang sama 

sekali tidak terkait dengan masalah pekerjaan organisasi. Budaya organisasi di Labour 

Working Group (LWG) dalam memandang konflik cukup baik. Pimpinan memainkan perana 

penting dalam membuat solusi ketika konflik terjadi. Namun secara umum, ada dua jalan 

yang biasa dilakukan pimpinan ketika menghadapi konflik, yaitu: 

Pertama,  apabila konflik tersebut menyangkut perbedaan pendapat atas pekerjaan, 

maka biasanya pimpinan mengadakan pertemuan yang melibatkan anggota untuk bersama-

sama mencari jalan keluarnya. Masing-masing anggota diberikan kebebasan untuk 

menyuarakan pendapat atau aspirasinya dalam menaggulangi konflik. Memang kerapkali ada 

ketegangan antara kedua kubu atau kuku-kubu yang berkonflik, tetapi sejauh ini bias 

dikompromikan. Kedua, apabila menyangkut konflik antarpribadi (misalnya, karena ada 

salah seorang yang tersinggung oleh yang lainnya), maka pimpinan biasanya mengajak bicara 

kedua pihak yang berkonflik. Hasilnya alamiah saja, ada yang dapa diselesaikan tetapi ada 

juga yang menenui jalan buntu.  Apabila menenui jalan buntu biasanya pimpinan 

menginkubasikan konflik tersebut untuk sementara waktu, dan pada kesempatan berikutnya 
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dipertemukan lagi. Cara ini dipandang efektif untuk meredam emosi kedua belah pihak yang 

berkonflik. 

Dari beberapa informasi yang dikemukakan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa 

ternyata konflik akan sangat tergantung dari penanganannya, terutama oleh pimpinan. 

Pimpinan harus memiliki manajemen konflik yang baik, mampu melihat konflik dengan 

jernih, dan yang paling penting adalah mengubah konflik menjadi potensi. Meskipun 

demikian, memang mengimplementasikan manajemen konflik tidaklah mudah, pimpina 

harus terus belajar untuk membuat konflik jadi potensi. Belajarlah dari realitas. 

Data yang diperoleh dalam penelitain ini yaitu melalui wawancara mendalam dengan 

sejumlah inforamn. Untuk mendapatkan data secara utuh dan mendalam, proses penggalian 

data dilakukan melalui triangulasi. Dengan demikian, data pada penelitian tidak didasarkan 

pada satu pihak (informan), namun telah dilengkapi oleh informan lain sampai pada tingkat 

redudancy (jenuh). Sedangkan untuk mendapatkan  hasil yang reliabel, maka data yang 

diperoleh dibandingkan dengan pendapat sumber lain (ahli komunikasi organisasi).  

Secara umum, pemahaman pimpinan dan anggota Labour Working Group (LWG) 

mengenai budaya organisasi telah cukup memadai. Mereka umumnya menyadari betapa 

pentingnya budaya organisasi dalam menciptakan  suasana kondusif di organisasi sehingga 

kinerja bisa terus ditingkatkan. Budaya organisasi bisa menjadi alat untuk mengikat anggota 

dalam mewujudkan rasa persatuan (kohesivitas). Dari hasil wawancara dapat dikemukakan 

bahwa mereka pada umumnya memahami bahwa semangat kebersamaan hanya mungkin 

dapat dieujudkan apabila semua anggota Labour Working Group (LWG) memiliki cara 

pandang yang sama. Guna mengikat kebersamaan dan memokuskan cara pandang tersebut, 

maka budaya organisasi harus konstruktif. 

Data dan hasil analisis tersebut sejalan dengan pandangan ahli komunikasi organisasi 

Winny Kresnowiati. Menurutnya, suatu organisasi tanpa budaya organisasi, akan sama 

halnya dengan sebuah perkumpulan tanpa ikatan yang kuat, tanpa tujuan, dan tanpa masa 

depan. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang meleburkan diri dalam tujuan 

bersama. Oleh sebab itu sambungnya, budaya organisasi yang konstruktif harus menjadi 

pondasi dalam  setiap gerak dan langkah organisasi. Budaya organisasi terdiri dari norma-

norma dan nilai-nilai yang dijadikan pijakan dalam berorganisasi. Dalam arti sempit budaya 

organisasi dapat dikatakan semacam aturai main yang membingkai anggota untuk tetap pada 

koridornya. 

Secara teoretik, realitas di Labour Working Group (LWG) dan pendapat ahli tersebut 

(Winny Kresnowiati) sejalan dengan pendapat  Robert G. Owens, dan  Edgar H. Schein 

sebagai berikut: 

Culture ia a system of shared values and benefit that interact with an organization’s 

people, organizational structures, and control systems to produce behavioral norms 

(Robert G. Owens). 

Culture is a pattern of basic assumption invented, discovered, or develoved by 

given group as it learns to cope with is problem of external adaptions and internal 

integration – that has worked well enough to be  considered valid and, therefore, to be 

tught to new members as the correct way to perceive, think and fill in relation to those 

problems (Edgar H. Schein). 

Dalam konteks yang lebih khusus, budaya organisasi di Labour Working Group (LWG) dapat 

menguatkan teori budaya konstruktif yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini. Dalam arti 

bahwa budaya organisasi di Labour Working Group (LWG) memenuhi kriteria budaya 

organisasi konstruktif. 

Pertama, budaya organisasi konstruktif ditandai oleh pencapaian tujuan yang raelistis. 

Program-program kerja Labour Working Group (LWG) disusun secara relaistis melalui 

mekanisme rapat kerja yang melibatkan seluruh anggota. Dalam rapat kerja memungkinkan 
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proses  dialektika yang menyertakan seluruh anggota secara kritis dan demokratis untuk 

mengeluarkan ide, pikiran dan gagasannya. Perimusan visi, misi, dan program kerja 

dipandang sebagai sebuah awal untuk menata berbagai kegiatan organisasi selama periode 

tertentu.  

Menurut analisa ahli komunikasi organisasi, Winny Kresnowiati,  tingkatan krusial 

dalam organisasi seperti  Labour Working Group (LWG) berada pada level penentuan 

program. Hal itu disebabkan bahwa program akan menjadi semacam ikatan atau kontrak 

dalam periode tertentu organisasi. Apabila penentuan rencana kerja (program kerja) ini telah 

terlampaui, maka organisasi dapat dikatakan telah menyelesaikan satu langkah penting. 

Menurut ahli Aktivis LSM, Suryadi Radjab, sebuah organisasi seperti Labour 

Working Group (LWG) yang bekerja untuk penguatan buruh terlebih dahulu harus mampu 

memberikan bukti bahwa mereka sanggup membuat program yang realistis. Persoalan 

tentang perburuhan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Oleh sebab itu, Labour 

Working Group (LWG)  harus secara cermat membuat program-program unggulan guna 

memberdayakan mereka. Setiap saat para buruh senantiasa disibukkan oleh perbaikan nasib 

dirinya sendiri, dari mulai gaji atau upah yang jauh dari cukup, masalah out-sourcing, dan 

lain-lain. Mengedukasi buruh untuk bisa memperjuangkan nasibnya sendiri dan mampu 

egaliter di depan majikan menjadi tugas penting yang mulia. 

Dari data yang terkumpul serta pendapat beberapa pakar dibidang perburuhan dan 

komunikasi organisasi dapat diinterpretasi dan disimpulkan bahwa budaya organisasi di 

Labour Working Group (LWG) dapat dikatakan konstruktif. Situasi tersebut memang tidak 

akan establish terus-menerus, tantangan perkembangan zaman (globalisasi) akan turut 

memberikan perubahan terhadap budaya organisasi di masa yang akan datang. Oleh karena 

itu, pemeliharaan budaya konstruktif dengan cara mengkomunikasikannya kepada setiap 

anggota. Kelemahan dalam poroses sosialisasi akan berdampak buruk terhadap kontinuitas 

organisasi ketika dihadapkan terhadap berbagai perubahan yang semakin kompleks.  

Kedua, setiap proses pengambilan keputusan baik pada level penentuan program 

maupun pelaksanaan, Labour Working Group (LWG)  senantiasa melibatkan seluruh 

anggotanya. Setiap anggota diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam fdorum-

forum resmi Labour Working Group (LWG). Realitas ini secara teoretik telah mencerminkan 

sendi kedua dari budaya organisasi konstruktif. Aktualisasi diri menjadi parameter dalam 

budaya organisasi konstruktif.  

Menurut pendapat ahli komunikasi organisasi (Winny Kresnowiati), organisasi seperti 

Labour Working Group (LWG)  biasanya dihuni oleh banyak orang-orang kritis, bahkan 

sikap gerakan LSM kerapkali kontra pemerintah. Sikap-sikap tersebut hanya mungkin 

muncul apabila “awak” organisasi  bersifat kritis dan mampu mengaktualisasikan dirinya 

melalui forum-forum resmi (formal) maupun informal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

LSM yang tampil ke permukaan untuk membela kepentingan dan hak kaum marginal. 

Sebenarnya, mereka tidak banyak memiliki sumber dana dalam arti finanmsial, tetapi mereka 

lebih mengandalkan gerakan yang kritis sehingga menimbulkan simpati berbagai kalangan, 

termasuk para pendonor. 

Menurut salah seorang aktivis LSM, Suryadi Radjab, ciri dan watak orang-orang 

LSM, atau dia mengistilahkannnya orang-orang gerakan adalah kritis, terutama dalam 

melihat dan menanggapi kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap timpang. Di situlah 

“titik apinya” LSM. Dengan sifat dan sikap kritisnya itulah LSM akan menjadi entitas yang 

dipoerhitungkan oleh berbagai pihak. 

Ketiga, budaya organisasi konstruktif ditandai oleh penghargaan yang manusiawi, 

bersikap terbuka terhadap orang lain, sportif, konstruktif dan membantu orang lain untuk 

berkembang.  Di Labour Working Group (LWG), penghargaan terhadap setiap individu 

berkembang dengan baik. Setiap individu dipandang sebagai individu yang memiliki 
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eksistensi, memiliki pikiran, pendapat, dan lain-lain yang berbeda satu sama lain. Oleh 

karena itu, keragaman pendapat sebagai bagian dari aktualisasi diri sangat dihargai. 

Menurut informan pakar komunikasi organisasi, Winny Kresnowiati, perlu banyak 

ruang atau kesempatan bagi para anggota suatu organisasi untuk mengaktualisasikan dirinya. 

Semakin terbuka kesempatan bagi setiap individu, maka semakin sehat tuhuh organisasi 

tersebut. Senada dengan itu, aktivis LSM, Suryadi Radjab, mengemukakan bahwa ciri khas 

dari sebuah LSM adalah demokratisasi dalam berbagai hal, terutama dalam penyampaian 

pendapat. Orang-oang LSM biasanya terdiri dari orang-rang yang bebas, kritis, demokratis. 

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Labour 

Working Group (LWG), memiliki budaya organisasi konstruktif yang tercermin dalam 

penghargaan terhadap aktualisasi indivdu.  

Keempat,  Labour Working Group (LWG) mampu menjaga persatuan (kohesivitas) 

antaranggota pada semua level.  Mampu mengembangkan hubungan antarpribadi yang 

harmonis dan konstruktif. Sangat mungkin bahwa kenyataan seperti itu, karena Labour 

Working Group (LWG) menempatkan budaya organisasi yang terbuka, sehingga 

menghilangkan prasangka antaranggota. Suasana demokratis, menghargai pendapat dan 

saling menghormati pun pada gilirannya akan membawa suatu budaya organisasi yang 

berujung pada penciptaan persatuan. 

Menurut pendapat pakar komunikasi organisasi, Winny Kresnowiati, kesadaran akan 

organisasi sebagai milik berama harus tertanam  pada setiap anggota dari mulai level atas 

hingga level bawah. Jangan sampai para elit organisasi menyimpan rahasia yang seharusnya 

menjadi milik bersama. Komunikasi organisasi baik informal, formal (vertikal dan 

horizontal) harus berjalan secara sehat. Organisasi semacam LSM yang menekankan kepada 

keterbukaan dan demokrasi harus berjalan pada tataran realitasnya, dalam arti bahwa 

demkoratis dan terbuka hanya slogan.  Selama ini justeru kekuatan LSM terletak pada 

kedewasaan setiap anggotanya dari pucuk pimpinan hingga ke level yang paling bawah untuk 

secara terbuka membagi apapun sehingga persatuan, kohesivitas dan rasa kebersamaan dapat 

terjaga dengan baik. 

 

PENUTUP 

Budaya konstruktif dalam sebuah organisasi menjadi parameter penting dalam upaya 

menjaga stabilitas dan kesinambungan organisasi. Apabila budaya organisasi yang terbangun 

konstruktif, maka organisasi itu akan berjalan secara sehat. Hasil dari penelitian ini dapat di 

simpulkan menjadi empat poin utama. Pertama, Pencapaian tujuan didasarkan atas visi dan 

misi yang disepakati bersama, dan diyakini bahwa setiap anggota Labour Working Group 

(LWG) mampu mewujudkan harapan organisasi secara realistis.Kedua, Setiap anggota 

Labour Working Group (LWG) diberikan kebebasan yang maksimal untuk 

mengaktualisasikan serta mengekspresikan dirinya dalam organisasi. Labour Working Group 

(LWG) sangat menghargai perbedaan pendapat sebagai sebuah proses pendewasaan dan 

demokratisasi yang pada gilirannya akan menciptakan komunikasi dan budaya organisasi 

yang konstruktif. Ketiga, Adanya sikap saling menghargai satu sama lain, bersikap sportif 

dan mau dengan rela membantu dan mengembangkan orang lain (antaranggota) sehingga 

tercipta budaya organisasi yang konstruktif.Keempat, Terciptannya kohesivityas yang tinggi 

sebagai derivasi dari kebersamaan, penghormatan dan dukungan atas aktualisasi diri anggota, 

kebebasan yang bertanggung jawan hingga kepada iklim demokratis . Kohesivitas  dalam 

tataran praksis banyak ditentukan oleh factor-faktor tersebut sehingga pada gilirannya budaya 

organisasi menjadi konstruktif. 
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PENDAHULUAN  

Sebagai suatu lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, perbankan memiliki peran 

penting dalam sistem perekonomian. Bank memiliki peran besar dalam perbankan di 

Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam UU RI Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1, dimana Bank 

merupakan badan usaha yang memiliki fungsi penghimpun dana simpanan dari masyarakat, 

untuk disalurkan kembali pada masyarakat untuk peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Kegiatan perbankan yang semakin berkembang seiring kebutuhan masyarakat dalam 

melakukan transaksi ekonomi, dan dengan kemajuan teknologi membuat persaingan antar 

bank semakin ketat antara sesama bank nasional maupun dengan munculnya bank-bank asing 

yang menuntut bank nasional turut berlomba dalam peningkatan kualitas kinerja dan 

pelayanan. 

Bank BNI yang akhirnya ditetapkan menjadi Bank Umum Milik Negara berdasarkan 

UU (Undang-Undang) Nomor 17 tahun 1968, setelah sebelumnya merupakan Bank sentral 

bernama ‘Bank Negara Indonesia’, merupakan salah satu bank yang turut bersaing dalam 

perbankan di Indonesia. Bank BNI menjadi salah satu BUMN pertama pada tahun 1996 yang 

merupakan perusahaan milik publik dimana sahamnya tercatat pada bursa efek Surabaya dan 

bursa efek Jakarta. Menjadi Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, saham-saham Bank 

BNI saat ini 60%-nya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 40%-nya dimiliki 

oleh masyarakat, baik individu dan institusi, dalam serta luar negeri. Bank BNI mendapatkan 

35 penghargaan yang sebagian diantaranya adalah Peringkat Pertama Annual Report Award 

Kategori BUMN Keuangan Listed, Gold Winner Corporate Branding Kategori Corporate 

Communication, Best Community Involvement and Development, Peringkat Pertama Digital 

Brand KPR Bank Umum Konvensional, Peringkat Pertama Digital Brand Kartu Debit Bank 

Umum Konvensional, dan The Smartest Banking Partner, Best Performance, Regular 

Banking Category Excellent Service Performance. Bank BNI pada akhir tahun 2015 memiliki 

914 kantor wilayah atau kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia dan lima kantor cabang 

diluar wilayah Indonesia, dengan 26.536 karyawan, 227 unit Authomatic Teller Machine 

(ATM), dan 42.000 EDC ditambah dengan e-channel seperti SMS Banking, mobile banking, 

dan internet banking. 

Dalam buku Making The Right Decision Organizational Culture, Vision and 

Planning, Beach menjelaskan bahwa kebudayaan adalah inti atau hal utama dari apa yang 

dianggap penting pada sebuah organisasi. Selain itu, Glaser et al dalam bukunya yang 

berjudul Measuring and Interpreting Organizational Culture: Management Communication 

Quartely Vol. 1 memaparkan bahwa budaya organisasi sering digambarkan dalam arti yang 

dimiliki bersama, seperti pola-pola dari kepercayaan, ritual-ritual, mitos-mitos, serta simbol-

simbol yang berkembang dan memiliki fungsi sebagai pemersatu organisasi. Pada bentuk 

perusahaan atau organisasi yang memiliki sumber daya yang beragam, perbedaan budaya 

yang ada di dalamnya merupakan hal yang wajar karena lingkungan organisasinya pun 

berbebeda-beda.  

Mengingat manfaat dan pentingnya peran budaya organisai sebagai pemersatu dan 

pengatur sebuah organisasi atau perusahaan, Bank BNI mempunyai budaya perusahaan 
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dalam bentuk Budaya Kerja BNI “PRINSIP 46” yang merupakan tuntunan perilaku seluruh 

pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nilai-nilai Budaya tersebut adalah (1) 

Profesionalisme yang memiliki makna senantiasa meningkatkan kompetensi dan memberikan 

hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan, (2) Integritas yakni berkerja dan 

melaksanakan tugas dengan jujur, tulus, dan ikhlas, disiplin, konsisten, dan bertanggung 

jawab, (3) Orientasi Pelanggan yakni memberikan pelayanan yang terbaik melalui kerjasama 

yang sinergis, (4) Perbaikan tiada henti yakni senantiasa melakukan perbaikan pada berbagai 

bidang secara kontinue, serta kreatif dan inovatif dalam berkerja. Disamping budaya 

perusahaan, Bank BNI memiliki tata kelola dan kebijakan yang harus dilakukan, yaitu GCG 

atau Good Corporate Governance, yaitu tata kelola bank yang menerapkan prinsip 

akuntabilitas, kewajaran, independensi, keterbukaan, serta pertanggungjawaban. Prinsip-

prinsip tersebut dianut dan diterapkan pada setiap aktivitas dan usaha Dewan Komisaris, 

Jajaran Direksi, seluruh pegawai Bank BNI dan segenap pihak yang bekerja untuk 

kepentingan Bank BNI pada semua tingkatan serta jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-

prinsip ini harus menjamin kemampuan Bank BNI untuk membuat kinerja yang terbaik dan 

mampu menambah nilai ekonomi bagi stakeholders dan pemegang saham, serta menjamin 

Bank BNI melakukan operasi dengan mematuhi secara etika bisnis, disiplin hukum, dan kode 

etik. 

Dalam meningkatkan kinerja Bank BNI, seluruh pegawai yang memiliki latar 

belakang pendidikan, budaya, suku, bangsa, dan agama diwajibkan menerapkan nilai-nilai 

budaya perusahaan dan perilaku yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat secara umum, dan nasabah secara khusus serta 

memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan budaya organisasi atau budaya perusahanaan Bank BNI yang dianut oleh 

seluruh insan Bank BNI yang berada di seluruh wilayah Indonesia. 

 

 

PEMBAHASAN 

Bank BNI memiliki kebijakan yang memastikan setiap pegawai dan calon pegawai mendapat 

perlakuan adil dan penuh rasa hormat tanpa melihat perbedaan keyakinan, agama, usia, ras, 

jenis kelamin, hingga kondisi fisik. Bank BNI menentang segala bentuk diskriminasi serta 

menghormati hak asasi manusia dan memegang prinsip kemanusiaan dalam mengelola SDM, 

sehingga tidak ditemukan atau diterima pengaduan terkait tindakan diskriminasi. Selain itu 

Bank BNI memiliki budaya kerja berupa prinsip yang dianut serta menjadi landasan berbagai 

kebijakan pengelolaan SDM serta menjadi penduan perilaku untuk setiap insan atau pegawai 

Bank BNI. Budaya kerja yang dikenal dengan PRINSIP 46 ini wajib dipatuhi melalui 

perilaku dan tata nilai budaya kerja oleh seluruh insan atau pegawai Bank BNI mulai dari 

komisaris, jajaran direksi, hingga seluruh pegawai yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia.  

Budaya Kerja ‘PRINSIP 46’ ini terdiri dari empat nilai utama dan enam perilaku 

utama pegawai Bank BNI yang harapannya dapat diterapkan sebagai pokok dasar berpikir 

dan bersikap setiap pegawai atau insan Bank BNI dalam setiap aktivitas pekerjaannya. Empat 

Nilai Budaya Kerja Bank BNI ini antara lain; (1) Profesionalisme, (2) Integritas, (3) Orientasi 

Pelanggan, dan (4) Perbaikan Tiada Henti. Sedangkan untuk enam Perilaku Utama Insan BNI 

antara lain; (1) Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik, (2) Jujur, tulus, dan 

ikhlas, (3) Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab, (4) Memberikan layanan terbaik 

melalui kemitraan yang sinergis, (5) Senantiasa melakukan penyempurnaan, serta (6) Kreatif 

dan inovatif. Dalam mewujudkan visi “Menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul, 

terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja”, PT Bank Negara Indonesia melakukan 

implementasi budaya kerja dan selalu mensosialisasikan budaya kerja pada setiap pegawai 
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agar didapatkan pemahaman yang merata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi ini diberlakukan pada setiap pegawai yang baru 

bergabung melalui program induksi baik untuk jenjang experience hire maupun fresh 

graduate. 

Disamping implementasi dan sosialisasi budaya kerja, Bank BNI juga senantiasa 

melakukan perbaikan juga menciptakan inovasi dalam berbagai program yang ditujukan 

untuk pegawai seperti program pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan pegawai, pengembangan, pendidikan pegawai, refreshing jurist, refreshing 

compliance officer dan refreshing auditor, serta penyelenggaraan seminar internal membahas 

GCG dan Etika Bisnis secara rutin, program remunerasi pegawai, tunjangan dan fasilitas 

untuk pegawai dan keluarga pegawai, perencanaan jenjang karir untuk setiap pegawai, serta 

penilaian kinerja atas pencapaian KPI (key performance indikator) yang dilakukan setiap 

tahunnya. 

Dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan, Bank BNI tidak hanya 

menerapkan budaya kerja dan melaksanakan program-program internal, namun Bank BNI 

juga melibatkan peran serta masyarakat yang menjalankan fungsi pengawas dalam 

menerapkan Good Corporate Governance dan senantiasa dengan kesadaran berperilaku 

sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Bank BNI berkomitmen untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menyediakan media komunikasi 

publik yaitu melalui PO BOX GCG BNI JKP 10000 dan alamat email gcg@bni.co.id, dimana 

masyarakat dapat melaporkan segala bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan pegawai 

dan unit kerja Bank BNI. Masyarakat dapat menginformasikan secara langsung identitas 

pegawai dan unit kerja yang terindikasi melakukan pelanggaran. Disamping itu, melalui PO 

BOX GCG BNI JKP 10000 dan gcg@bni.co.id, masyarakat dapat secara langsung 

menyampaikan kritik, keluhan, dan masukan terhadap Bank BNI. Informasi yang 

disampaikan pada media tersebut menjadi input dan bahan evaluasi bagi perusahaan, 

sehingga mampu melakukan perbaikan secara kontinue dan meningkatkan kualitas penerapan 

Good Corporate Governance, sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran dan 

penyimpangan prinsip Good Corporate Governance oleh pegawai Bank BNI. 

Bank BNI juga menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan pemangku 

kepentingan melalui beberapa media resmi Bank BNI seperti website resmi www.bni.co.id, 

BNI Call pada saluran 1500046, media sosial instagram dengan akun @bni46, media sosial 

facebook BNI, media sosial twitter dengan akun @BNI, dan saluran resmi youtube BNI – 

Bank Negara Indonesia. Melalui media tersebut berbagai informasi produk, jasa, pelayanan, 

aplikasi e-channel disajikan dengan cukup menarik dalam bentuk tulisan, foto, dan video. 
 

Tabel 1. Media Bank BNI 

No. Media Komunikasi Akun Followers 

1. Website  www.bni.co.id 8.079 

2. BNI Call 1500046 - 

3. Instagram @bni46 144.000 

4. Facebook BNI 327.602 

5. Twitter @BNI 1.19M 

 

mailto:gcg@bni.co.id
mailto:gcg@bni.co.id
http://www.bni.co.id/
http://www.bni.co.id/
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Melalui media digital dan media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter Bank 

BNI mampu menyampaikan berbagai informasi berhubungan dengan produk perusahaan, 

fasilitas, jasa, dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, nasabah, dan seluruh 

pemangku kepentingan. Informasi yang disampaikan melalui media tersebut, mampu 

menjangkau ratusan ribu netizen dalam setiap unggahannya. Melalui media komunikasi 

tersebut Bank BNI mendapatkan kritik, masukan, serta saran secara langsung dari masyarakat 

secara umum dan nasabah dalam waktu yang relatif singkat. Media komunikasi publik yang 

dimiliki BNI mampu menjadi jembatan sehingga terjadi komunikasi dan interaksi langsung 

antara perusahaan dengan publiknya.  

Menurut Customer Service PT Bank Negara Indonesia (Persero) kantor cabang 

Institut Teknologi Bandung, sebagai insan BNI yang memiliki fungsi customer service selalu 

berupaya memberikan layanan terbaik dan profesional. Ketika nasabah eksisting maupun 

nasabah baru akan membuka rekening tabungan, sebagai customer service memiliki peran 

dalam memberikan informasi jenis-jenis tabungan yang dimiliki Bank BNI seperti taplus, 

taplus bisnis, taplus muda, taplus anak, dan tabunganku, informasi syarat pembukaan 

rekening seperti identitas yang sesuai dengan domisili, apabila tidak sesuai perlu 

menyertakan identitas pendamping seperti sim atau paspor serta menanyakan tujuan 

pembukaan rekening kepada nasabah. Setelah customer service memberikan informasi dan 

penjelasan, kemudian nasabah diarahkan untuk membuka rekening tabungan yang sesuai 

dengan kebutuhan nasabah, selanjutnya jika nasabah telah memiliki rekening tabungan, 

customer service memberikan informasi dan edukasi mengenai e-channel yang dimiliki Bank 

BNI seperti sms banking, internet banking, dan mobile banking sehingga nasabah 

menggunakan fasilitas tersebut untuk memudahkan berbagai transaksi keuangan. Sebagai 

divisi yang berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan nasabah, customer 

service menanamkan perilaku utama insan BNI dengan memberikan solusi yang terbaik bagi 

kebutuhan setiap nasabah, bekerja dengan tulus, jujur, displin dan bertanggung jawab, 

memberikan informasi dan pelayanan yang terbaik, inovatif, kreatif, serta melakukan 

perbaikan-perbaikan pada berbagai bidang. Pada setiap cabang Bank BNI, baik kepala 

cabang, teller, customer service, admin, hingga bagian keamanan yang merupakan garis 

terdepan perusahaan memiliki standar pelayanan yang sama. Pelayanan terbaik atau service 

excellence diterapkan oleh internal perusahaan kepada seluruh karyawan dalam upaya 

meningkatkan standar pelayanan perusahaan dan penerapan budaya serta nilai perusahaan. 

Disamping itu, seluruh pegawai dituntut untuk terus memperbaharui pengetahuan mengenai 

produk-produk perusahaan, layanan, fasilitas, aplikasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, hingga 

perkembangan ekonomi di Indonesia. customer service sebagai garis depan perusahaan 

membutuhkan pengetahuan yang mendalam atas berbagai produk dan layanan Bank BNI. 

Dengan menerapkan dan melaksanakan budaya perusahaan, kualitas pelayanan akan semakin 

baik, kepercayaan nasabah kepada perusahaan akan meningkat sehingga mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh.  

Selanjutnya, menurut hasil wawancara dengan Marketing PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) kantor cabang Universitas Padjadjaran, dalam melaksanakan tugas sebagai insan 

bank BNI, prinsip yang dianut oleh seluruh pegawai adalah prinsip 46, yaitu 4 (empat) nilai 

budaya kerja Bank BNI, dan 6 (enam) nilai perilaku utama insan BNI. Sebagai garis depan 

dalam memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan nasabah, divisi marketing menerapkan 

standar layanan sehingga sesuai dengan checklist yang telah ditetapkan. Disamping 
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memberikan informasi umum kepada nasabah seperti jenis tabungan, syarat pembukaan 

rekening, jenis asuransi, kartu kredit, KPR dan produk BNI lainnya, divisi marketing 

memiliki kewajiban untuk menjelaskan dengan rinci mengenai produk-produk tersebut 

sehingga mengurangi risiko dan komplain di kemudian hari dan nasabah dapat memahami 

mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak. Pada tahap ini nasabah perlu memahami 

keuntungan dan resiko pada masing-masing produk yang ditawarkan.  Setiap minggunya, 

interaksi dengan nasabah selalu dimonitor melalui roleplay yang direkam melalui video dan 

dikirimkan ke divisi layanan. Pada setiap minggunya dirancang skenario yang berbeda baik 

untuk teller, customer service, bagian kemanan dan yang lainnya. Selanjutnya pada waktu 

tertentu, terdapat mistery shopper yang mendatangi cabang-cabang di seluruh wilayah 

Indonesia untuk mengetahui kualitas pelayanan dan pengetahuan insan BNI mengenai produk 

yang ditawarkan. Dari sisi internal perusahaan, budaya service excellence terus menerus 

ditingkatkan, hal tersebut menjadi penilaian bagi pegawai secara pribadi dan penilaian kinerja 

cabang BNI. Dalam upaya menerapkan budaya perusahaan, setiap harinya pegawai BNI 

diwajibkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai product knowledge dan compliance 

melalui aplikasi deep 46 mulai dari pukul 05.00 hingga pukul 12.00 siang hari. Selanjutnya, 

setelah pegawai menjawab pertanyaan tersebut akan muncul penilaian atau skor setiap 

harinya, dimana data tersebut di kumpulkan setiap harinya dan dilakukan rekap setiap 

bulannya, sehingga akan dapat diidentifikasi pegawai yang mengerjakan dan yang tidak 

mengerjakan, serta pegawai yang memiliki skor yang baik dan yang tidak baik, sehingga 

pada akhirnya akan muncul rating pada setiap pegawai. Dalam mengaplikasikan budaya 46, 

BNI sudah memiliki alat dalam bentuk aplikasi deep 46 untuk mengimplementasikan nilai 

dan budaya tersebut, sehingga budaya tersebut tidak hanya sebagai prinsip-prinsip yang 

tertulis namun diaplikasikan dalam melaksanakan tugas setiap harinya. Disamping itu, Bank 

BNI senantiasa membangun hubungan yang baik dengan nasabah, salah satunya adalah 

dengan mensponsori kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan tujuan Bank BNI, Corporate 

Social Responsibility, serta kegiatan sosial. Dalam upaya meningkatkan kualitas pegawai, 

Bank BNI secara kontinue menyelenggarakan pendidikan, pelatihan bagi setiap pegawai 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pegawai pada divisi marketing tidak hanya 

bekerja pada waktu kerja yang telah ditetapkan yaitu senin sampai dengan jumat, namun 

kerap kali bekerja pada hari sabtu atau minggu apabila terdapat kegiatan nasabah Bank BNI, 

hal ini adalah bentuk profesionalitas kerja insan Bank BNI dan komitmen BNI untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah. 

 

PENUTUP 

Bank BNI merupakan Bank Umum Milik Negara yang menerapkan budaya organisasi atau 

budaya perusahaan yang dikenal dengan PRINSIP 46 yaitu 4 (empat) nilai budaya kerja Bank 

BNI dan 6 (enam) nilai perilaku utama insan BNI yang wajib disosialisasikan dan 

diimplementasikan seluruh pegawai Bank BNI dalam upaya mempertahankan kualitas 

pelayanan serta mewujudkan visi perusahaan. Dalam menerapkan nilai tersebut, pegawai 

Bank BNI senantiasa melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik baik bagi 

nasabah dan pemangku kepentingan. Dalam mewujudkan visi perusahaan, Bank BNI 

memiliki tata kelola dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia seperti pendidikan dan pelatihan pegawai, tunjangan dan fasilitas untuk pegawai dan 

keluarganya, program remunerasi, perencanaan pengembangan karir bagi setiap pegawai, 

serta penilaian kinerja bagi setiap pegawai pada setiap akhir tahun. Dengan menganut budaya 
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perusahaan dan mengikuti program internal yang ada, pegawai atau insan Bank BNI dapat 

selalu memberi pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan dan mencapai 

keberkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

Membahas tentang budaya organisasi merupakan pembahasan mengenai dua konsep yang 

berbeda, yaitu konsep budaya dan konsep organisasi. Dua konsep ini saling menguatkan, 

menjadi istilah yang tidak terpisahkan. Sebelum membahas tentang budaya organisasi, tentu 

saja perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan budaya serta definisi, kategori, ruang 

lingkup, dan batasan organisasi. Menurut Tubbs, Stewart L & Sylvia Moss, Budaya itu 

sendiri diartikan sebagai cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah 

kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa budaya juga adalah sesuatu yang dipelajari oleh seseorang atau juga kelompok (dalam 

Mulyana, 2013). Sementara ada beberapa pendapat yang mengemukakan pandangannya 

tentang organisasi, di antaranya dari Jones. Dalam pandangan Jones (2010 : 24). organisasi 

merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mengkoordinasikan tindakan-

tindakannya, untuk mendapatkan keinginannya atau memperoleh sesuatu yang berharga. 

            Pandangan ini sejalan dengan pandangan Wellman (2009:2) mengenai organisasi. 

Menurut Wellman, organisasi adalah : 

”any sistematically arrange groups of individuals working toward shared 

objectives. The individuals may have many objectives, some shared and some 

not share, but if they ahave arranged themselves so as to pursue one or more 

common objectives the they are an organization” 

 

Sedangkan menurut Jaffee (2001:5), organisasi adalah : 

”an organization is a collectivity with a relatively identifiable boundary, a 

normative order (rules), ranks of authority (hierarrcy), communication 

system, and membership coordinating system (procedures); this collectivity 

exist, on a relatively countinous basis in an environment, and engages in 

activityes have outcomes for organizations members, the organization itself 

and for society” 

 

Organisasi menjadi sebuah wadah tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat 

dalam kelompok berdasarkan pada aturan, sistem dan hal lain yang pada intinya adalah untuk 

mencapai tujuan bersama. Dengan demikian tak pelak lagi bahwa individu-individu menjadi 

terikat satu sama lain. Sehingga untuk itu dibutuhkan kebersamaan, kekompakan. 

Sementara budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai asumsi, nilai, keyakinan, 

bahasa, symbol, system makna yang dianut bersama di dalam suatu organisasi. Pendekatan 

ini memandang organisasi sebagai seperangkat symbol terstruktur yang dipertahankan dan 

dibuat bersama melalui pola faktor-faktor psikologis individual dan berbagai factor 

interaksional (seperti, bahasa, perilaku, nilai, dan artefak fisik) yang membentuk nilai, 

keyakinan, dan asumsi yang dianut (dan tidak dianut) bersama di dalam organisasi tertutup 

(Littlejohn, 2016:856). 

mailto:dewiwidowati68@gmail.com
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Budaya organisasi tidak bisa diabaikan karena memiliki peran penting bagi kinerja 

dan efisiensi organisasi. Gagasan yang memandang organisasi sebagai budaya-di mana ada 

system yang dianut bersama di kalangan para anggotanya - merupakan fenomena yang relatif 

baru, ini disampaikan oleh Robbins (2003:303). Kemudian seiring  berjalannya waktu, 

pemahaman tentang budaya dalam organisasi mulai intens dilakukan di berbagai perusahaan 

melalui berbagai cara. Bahkan saat ini budaya organisasi dianggap sebagai konsep yang 

menguatkan perusahaan untuk  terus tumbuh dan berkembang yang menunjukkan ciri 

karakter perusahaan. Tampaknya ada kesepakatan yang luas bahwa budaya organisasi 

mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggotanya yang 

membedakan organisasi itu, (Becker, 1982:513). Berikut gambar yang menunjukkan 

bagaimana proses terbentuknya sebuah budaya organisasi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 1. Bentuk Budaya Organisasi 

Sumber:  Robbins, 2003:322 

 

Gambar 1. Di atas meringkaskan bagaimana budaya suatu organisasi dibangun dan 

dipertahankan, Budaya asli diturunkan dari filosofi organisasi/perusahaan sebagai dasar dari 

organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya masuk ke tahap penyeleksian 

komponen budaya organisasi yang disesuaikan dengan budaya perusahaan. Tahap ini dikelola 

oleh manajemen puncak, dalam hal ini bisa saja Dewan Direksi. Apabila telah disepakati oleh 

Dewan Direksi, maka dilakukan sosialisasi kepada para karyawan perusahaan, untuk 

kemudian menjadi budaya organisasi.  

Perusahaan, notabene merupakan sebuah organisasi yang mana nilai-nilai yang dianut 

dalam perusahaan menjadi dasar filosofi perusahaan. Dengan demikian dalam hal ini yang 

dimaksud dengan budaya organisasi adalah juga budaya yang ada dalam perusahaan (budaya 

perusahaan) yang menjadi ciri karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain. 

Sehubungan dengan itu, maka yang dimaksud budaya perusahaan dalam penelitian ini adalah 

budaya perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. atau disingkat PTKS. 

 

 

PEMBAHASAN  

Visi dan Misi PTKS  

Visi dan misi dan nilai-nilai budaya perusahaan merupakan cerminan langkah dan tujuan 

yang menjadi harapan perusahaan. Nilai-nilai yang dianut perusahaan memiliki makna 

tersendiri bagi perusahaan maupun karyawan-karyawan perusahaan. Melalui budaya 

perusahaan yang terus disosialisasikan melalui beragam cara, maka diiharapkan akan 

terbentuk sikap positif dari seluruh karyawan yang diimplementasikan tidak saja dalam 

pekerjaan tetapi juga di luar lingkungan pekerjaan. Salah satu cara memahami BUMN adalah 

dengan membandingkan budaya kerjanya, karena nilai budaya yang ada di dalam organisasi 

Manajemen 

Puncak 

Filosofi 

Organisasi 
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Budaya 
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perusahaan, secara signifikan ikut menentukan keberhasilan. Seperti yang tercantum dalam 

buku ”company profile” perusahaan. Visi dan Misi PT Krakatau Steel sebagai berikut : 

 

Visi Perusahaan :  

Perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang 

secara berkesinambungan  menjadi perusahaan terkemuka di dunia. (an integrated steel 

company with competitive edges to grow continuously toward a leading global enterprise). 

 

Misi Perusahaan :  

Menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi kemakmuran bangsa. (providing best 

quality steel products and related services for prosperity of the nation). 

 

Visi adalah gambaran kondisi masa depan atau keinginan yang hendak diwujudkan oleh 

perusahaan. Visi menggambarkan kemana perusahaan akan menuju, apa yang akan dilakukan 

atau bagaimana harapan-harapan yang akan diraih. Misi, merupakan jalan pilihan untuk 

menuju masa depan. Misi menjawab pertanyaan ”apa upaya perusahaan untuk mencapai 

tujuan?”. Misi bisa menentukan pelanggan atau pasar yang dilayani, kompetensi inti atau 

khusus, atau teknologi yang digunakan.  

 

Implementasi Budaya Organisasi “CIRI” Pada Kinerja Karyawan PTKS  

Hasil penelitian yang diperoleh terkait budaya perusahaan di PTKS, yaitu budaya perusahaan 

yang disebut “CIRI” sebagai filosofi perusahaan adalah yang menjadi dasar kekuatan 

perusahaan. Kronologi lahirnya CIRI dimulai dari transformasi PT Krakatau Steel (Persero) 

yang membutuhkan adanya dinamika yang tiada henti ke arah yang positif. Oleh sebab itu 

diperlukan semangat untuk terus menciptakan sesuatu yang baru dan kemauan untuk 

memandang sesuatu dari berbagai perspektif.  

 Budaya perusahaan “CIRI” merupakan singkatan dari C=Competence; I=Integrity; 

R=Responsif; dan I=Inovatif. Budaya perusahaan PTKS tersebut dapat dijumpai di berbagai 

sudut gedung PTKS yang biasa tercantum  dalam banner serta dibuat dalam bentuk spanduk.  

Berikut adalah nilai-nilai budaya perusahaan yang ditetapkan dan untuk terus 

diimplementasikan di lingkungan PTKS,  adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.  Nilai Dasar PT Krakatau Steel (Persero) 

Sumber : Buku Saku “Panduan Budaya Perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) 
 

 Berikut uraian mengenai makna nilai-nilai dari CIRI (dalam Buku Saku Panduan 

Budaya Perusahaan PTKS, 2009:24): 

1) Competence disimbolkan dengan gambar pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki 

manfaat menyeluruh, mulai dari tunas mudanya, hingga dahan, daun, buah, maupun 

airnya. Keberadaannya memberikan naungan yang menyejukkan. Pohon kelapa dapat 

Nilai Dasar 

PT Krakatau Steel (Persero), 

Tbk. 

 

1.Competence 

2.Integrity 

3.Reliable 

4.Innovation 
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tumbuh kokoh bahkan di tanah berpasir (yang melambangkan kemampuan dan 

keahlian).  

2) Integrity, disimbolkan dengan gambar lebah. Binatang lebah dikenal sebagai pekerja 

keras yang memiliki ketekunan, loyalitas tinggi terhadap tugasnya. Demi 

menghasilkan madu seberat 0,5 kg madu, lebah harus mengumpulkan nectar dari 

sekitar 4 juta kuntum bunga. Madu memberikan banyak manfaat bagi manusia. 

3) Reliable, disimbolkan dengan gambar kuda. Kuda senantiasa identik dengan kesiapan, 

kecepatan dan kemampuan yang tinggi dalam merespon, ketangguhan dan symbol 

kejayaan, dapat diandalkan. 

4) Innovative, disimbolkan dengan gambar horizon. Horizon yang luas dan sinar mentari 

pagi memberikan inspirasi dan harapan, mendorong gagasan baru untuk berkreasi 

menyongsong masa depan yang gemilang. 

 

Sejalan dengan langkah privatisasi pada tanggal 10 November tahun 2010, maka PT 

Krakatau Steel (Persero) berupaya untuk memaksimalkan budaya perusahaan. Hal ini telah 

dilakukan oleh PTKS dengan menambahkan nilai-nilai dasar yang sudah dimiliki selama ini. 

Selain itu berbagai cara dilakukan untuk menyosialisasikan budaya perusahaan baru kepada 

para karyawan. Baik itu melalui briefing pada pagi hari sebelum memulai bekerja yang 

dilakukan di tiap Divisi; pada saat upacara setiap tanggal 17; maupun melalui media internal 

perusahaan, seperti majalah Krakatau Steel & Group (KSG); Central Speaker yang 

diletakkan di gedung-gedung tertentu perusahaan;  maupun melakukan sosialisasi di kelas-

kelas yang memang sengaja dibentuk oleh perusahaan.  

 Melalui budaya perusahaan yang kuat dan menerap dalam diri setiap karyawan akan 

membuat perusahaan mampu bersaing di bisnis global. Ini sudah mulai gencar dilakukan oleh 

PTKS pada tahun 2008 (menjelang privatisasi), dalam rangka meningkatkan kinerja, 

mengembangkan dan memajukan perusahaan. Dengan demikian diharapkan budaya 

perusahaan sudah melekat dan diterapkan oleh para karyawan dalam memasuki era PT 

Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai perusahaan terbuka. 

Budaya perusahaan PT Krakatau Steel (PTKS) terdiri dari 3 (tiga) unsur tingkatan 

yang saling terkait dan mendukung, membentuk satu kesatuan utuh, yaitu : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar 3. Unsur Pembentuk Budaya 

Sumber : Buku Saku Budaya perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2009. 

 

Gambar 2. di atas menunjukkan tentang unsur-unsur pembentuk budaya PT Krakatau 

Steel (Persero), yaitu falsafah budaya itu sendiri, values atau nilai-nilai yang dianut bagi 

korporasi, dan artefak yang menjadi ciri dari budaya perusahaan. Merunut pada gambar yang 

membentuk piramida, maka seperti yang diketahui bahwa unsur yang terletak di dasar 

piramida adalah fundamen atau fondasi yang menjadi kekuatan utama dari budaya 

perusahaan. Falsafah adalah keyakinan dasar yang menjiwai pikiran dan tindakan karyawan 

atas kebenaran misi dan cara yang ditempuh untuk mewujudkan visi. Falsafah dalam hal ini 

Artefak 

Falsafah 

Values 
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berfungsi untuk menggugah rasa kebanggaan, rasa memiliki, membangkitkan motivasi, dan 

kekompakan seluruh karyawan untuk membangun budaya perusahaan yang efektif.  

Falsafah disebut juga Tag Line/Motto/Semboyan Perusahaan, diciptakan agar 

pernyataan misi (mission statement) mengandung makna yang dalam dan terpatri dalam hati 

sanubari setiap karyawan. Tata nilai atau values adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi 

dalam organisasi mengacu pada prinsip-prinsip dan atau perilaku bagaimana perusahaan dan 

karyawan dapat menjalankan organisasi, serta merefleksikan dan memperkuat budaya 

organisasi yang diinginkan. Tata nilai juga menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan, 

sistem, prosedur, peraturan perusahaan, mendukung dan mengarahkan pembuatan keputusan 

dari setiap karyawan, termasuk strategi yang akan dijalankan dalam upaya mewujudkan visi 

dan misi perusahaan. Berikutnya artefak, seperti : Jingle, Yel-yel, Lagu-lagu, Logo, 

Corporate Colour, Simbol, Maskot dan lain-lain akan dapat memotivasi seseorang untuk 

mengaktualisasikan perilaku sesuai dengan Keyakinan dan Tata Nilai. 

Falsafah yang dianut oleh PT krakatau Steel (Persero)/PTKS, yaitu : Partnership For 

Sustainable Growth. Makna yang terdapat dalam falsafah tersebut sarat dengan semangat, 

keinginan, dan janji untuk tumbuh dan berkembang yang berkesinambungan bagi PT 

Krakatau Steel dan seluruh stakeholders-nya secara bersama-sama. Penetapan kalimat 

Partnership For Sustainable Growth menjadi falsafah atau motto perusahaan tidak lepas dari 

visi PT KS yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Dalam penjelasan tentang visi yang tercantum dalam pembahasan sebelumnya, 

disebutkan bahwa 4 (empat) kata kunci yakni 1) Perusahaan baja terpadu; 2) keunggulan 

kompetitif; 3) Tumbuh dan berkembang; dan 4) Menjadi perusahaan terkemuka di dunia. 

Salah satu di antaranya adalah kapasitas produksi tertentu yang pada akhirnya akan 

menghasilkan pendapatan tertentu pula bagi perusahaan. Oleh karenanya, mengingat bahwa 

masih ada kesenjangan kapasitas yang ada pada saat ini, maka diperlukan aktivitas bisnis dan 

kinerja PTKS yang tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, dengan tujuan 

mempertahankan posisi sebagai pimpinan  pasar domestik dan menjadi perusahaan baja 

terkemuka di dunia.  

Latar belakang penggunaan kata partnership tidak lepas dari pemahaman bahwa 

pengembangan bisnis PTKS menuntut dilakukannya kerjasama bisnis strategis, baik dengan 

pelanggan/konsumen, pemasok, mitra, dan seluruh stakeholders lainnya. Sementara itu kata 

for sustainable growth yang terdapat dalam falsafah perusahaan, mengandung makna penting 

yakni tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang tidak hanya akan dialami oleh PTKS 

tetapi akan dialami pula oleh perusahaan pelanggan/konsumen, pemasok, karyawan, mitra, 

dan seluruh stakeholders lainnya. Oleh karenanya, falsafah PTKS yakni Partnership for 

Sustainable Growth memiliki semangat dan janji untuk mendorong tumbuh dan berkembang 

yang berkesinambungan bagi PTKS dan seluruh stakeholders-nya secara bersama-sama.  

Upaya untuk lebih memaksimalkan budaya perusahaan agar terserap oleh karyawan 

dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya telah dibuat sebuah program central speaker 

yang ditempatkan dibeberapa titik pabrik di perusahaan. Menurut Firman Taufik, Specialist 

Internal Communication, bahwa : 

”Hal ini bertujuan sebagai media internal untuk sosialisasi budaya 

perusahaan yang harus bermuatan informasi dari manajemen kepada 

karyawannya atau sarana untuk mensukseskan budaya perusahaan dengan 

tidak melihat sarananya yang hanya berupa media saja, namun bagaimana 

pesan-pesannya yang disampaikan. Sarana media ini dipilih karena 

(karyawan) sudah berada di kantor tempat mereka bekerja” (Wawancara, 10 

Oktober 2018). 
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Ditambahkan pula oleh Bapak Agus Sutan, Manager Corporate Communication, 

bahwa: 

” implementasi budaya perusahaan yang sekarang diterapkan merupakan 

transformasi dari budaya perusahaan   yang sudah ditetapkan sebelumnya 

pada 2001 dengan nilai-nilai meliputi : Disiplin, Keterbukaan, Saling 

Menghargai, dan Kerjasama. Namun, mengacu pada hasil survei karyawan 

pada 2008 serta melihat perkembangan bisnis global yang dihadapi PT 

Krakatau Steel (Persero) yang berubah sangat cepat, maka dituntut 

dilakukannya reformulasi nilai budaya perusahaan yang baru, yang 

menanamkan dan menumbuhkan kepercayaan diri, komitmen terhadap aturan 

yang berlaku, responsif dan sensitif, serta kemampuan dalam menciptakan 

gagasan baru yang lebih baik. Dan pada  31 Agustus 2008 bertepatan dengan 

ulang tahun perusahaan, dideklarasikan nilai budaya  perusahaan baru yang 

meliputi : Competence, Integrity, Reliable, Innovative (CIRI). 

Implementasinya dari nilai budaya perusahaan CIRI tersebut berlaku di 

lingkungan perusahaan, Anak Perusahaan dan Dana Pensiun Krakatau Steel. 

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Steel (Persero} 

Nomor :141/C/DU-KS/Kpts/2008 tentang Nilai Budaya Perusahaan PT 

Krakatau Steel (Persero) yang ditetapkan di Cilegon, 2 Desember 2008” 

(Wawancara, 10 Oktober 2018). 

 

Budaya perusahaan, seperti telah dibahas sebelumnya, salah satu di antaranya 

disosialisasikan melalui majalah internal yang bernama Krakatau Steel Group (KSG). 

Majalah KSG merupakan majalah yang diterbitkan oleh PTKS dengan anak-anak 

perusahaannya. Sosialisasi budaya perusahaan PTKS kerap dilakukan dengan membuat 

artikel-artikel atau hasil wawancara dengan Direksi yang menjelaskan tentang pentingnya 

pemahaman budaya perusahaan di kalangan karyawan PTKS, dengan harapan dapat tertanam 

kuat kuat di hati sanubari karyawan untuk diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, 

terutama dalam pekerjaan, agar visi dan misi bukan hanya sekedar pajangan saja tetapi dapat 

diwujudkan secara nyata.  

Nilai-nilai budaya perusahaan yang tercantum dalam visi, misi perusahaan yang mana 

dapat memperkuat perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Visi dan misi 

merupakan filosofi perusahaan, juga sebagai ciri karakter dari perusahaan yang dapat 

membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain.  

Sebagai sebuah perusahaan baja yang terbesar di Asia Tenggara, PT Krakatau Steel 

(Persero), Tbk. saat ini terus berupaya mengembangkan perusahaan , baik dari sisi fisik 

maupun nilai-nilai budayanya. Untuk menjadi perusahaan terbuka, maka tantangan yang 

dihadapi akan lebih kuat,  terutama tantangan dari luar negeri saat harus berkompetisi dengan 

perusahaan-perusahaan dunia lainnya.   

Tata Nilai (Values) di atas yang kemudian diringkas menjadi CIRI, adalah nilai-nilai 

yang dijunjung tinggi dalam organisasi mengacu pada prinsip-prinsip dan atau perilaku 

bagaimana perusahaan dan karyawan dapat menjalankan organisasi, serta merefleksikan dan 

memperkuat budaya organisasi yang diinginkan. Tata nilai juga menjadi landasan dalam 

menetapkan kebijakan, sistem, prosedur, peraturan perusahaan, mendukung dan 

mengarahkan pembuatan keputusan dari setiap karyawan, termasuk strategi yang akan 

dijalankan dalam upaya mewujudkan visi dan misi perusahaan. 

Tata nilai dasar yang telah ditetapkan sebagai nilai dasar perusahaan tersebut di atas 

memiliki makna filosofi yang dalam, yang diharapkan dapat ditanamkan dalam setiap jiwa 

para karyawan untuk kemudian diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam 

pekerjaan maupun di luar pekerjaan, sehingga akan terefleksikan bagi perusahaan untuk 
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terbangunnya citra positif perusahaan melalui cermin fisik perusahaan maupun sikap para 

karyawan. Dalam hal ini nilai dasar Competence, memiliki nilai mencerminkan kepercayaan 

akan kemampuan diri serta semangat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

keahlian, dan sikap mental demi meningkatkan kinerja yang berkesinambungan. Nilai dasar 

Integrity, mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, aturan dan 

ketentuan serta undang-undang yang berlaku, melalui loyalitas profesi dalam 

memperjuangkan kepentingan perusahaan. Nilai dasar Reliable, mencerminkan kesepakatan, 

kecepatan dan tanggap merespon komitmen dan janji, dengan mensinergikan berbagai 

kemampuan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Nilai dasar 

Innovative, mencerminkan kemauan untuk menciptakan gagasan baru dan implementasi 

yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas proses dan hasil kerja di atas standar. (Buku 

Panduan Budaya Perusahaan PT Krakatau Steel, 2009 : 9) 

Sebagai nilai dasar budaya perusahaan, CIRI kemudian dikembangkan kembali agar 

perusahaan lebih progresif lagi dan dinamis dengan meluncurkan nilai-nilai budaya yang 

memiliki unsur responsivitas, fleksibilitas berpikir dan bertindak, dan punya kepercayaan 

diri. Ketiga unsur tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan perusahaan kepada 

karyawan pada tahun 2008, sehingga melahirkan unsur-unsur tersebut. Diharapkan dengan 

implementasi budaya perusahaan CIRI dapat memajukan dan mengembangkan perusahaan 

melalui upaya kerja keras seluruh karyawan.  

Berikut beberapa foto terkait budaya perusahaan PTKS “CIRI”. 

 

 
Gambar 4. Simbol Budaya Perusahaan “COMPETENCE” 

Sumber: Divisi Corporate Communication PTKS 
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Gambar 5. Simbol Budaya Perusahaan PTKS “INTEGRITY” 

Sumber: Divisi Corporate Communication PTKS 

 

 
Gambar 6. Simbol Budaya Perusahaan PTKS “RELIABLE” 

Sumber: Divisi Corporate Communication PTKS 
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Gambar 7. Budaya Perusahaan “INNOVATIVE” 

Sumber: Divisi Corporate Communication PTKS 

 

 
 

Gambar 8. Launching Budaya Perusahaan PTKS tahun 2007, tampak Direktur Utama PTKS Ir. 

Daenulhay bersama budayawan Emha Ainun Najib (Cak Nun) saat diskusi. 

Sumber: Divisi Corporate Communication PTKS. 
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Gambar 9. Deklarasi Budaya Perusahaan PTKS tahun 2007, dibacakan oleh Direktur Utama PTKS Ir. 

Daenulhay didamping para Direktur PTKS. 

Sumber: Divisi Corporate Communication PTKS. 

 

 
Gambar 7. Karyawan PTKS sedang mengikuti pelatihan mengenai budaya perusahaan. 

Sumber: Divisi Corporate Communication PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tahun 2018. 
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PENUTUP 

Tiap organisasi memiliki ciri / karakter masing – masing yang berbeda dan juga mungkin ada 

kesamaan dari sisi tujuan (goal)  yang ingin dicapai. Begitu pula perusahaan baja plat merah 

ini, yaitu PTKS sebagai BUMN, upaya-upaya yang dilakukan perusahaan disesuaikan dengan 

Visi Misi perusahaan. 

Bagi Krakatau Steel (Persero), transformasi nilai budaya perusahaan dari yang lama 

ke reformulasi yang baru sangat dimungkinkan, mengingat tantangan bisnis global industry 

baja yang sangat signifikan dan kompetitif  diperlukan langkah-langkah antisipasi yang 

responsif. Apalagi dengan munculnya persaingan yang semakin nyata, yaitu dibukanya kran 

impor baja, membutuhkan kerja keras seluruh elemen industri dan manajemen perusahaan 

yang solid dan kuat. Efisiensi menjadi kata kunci untuk menghadapi persaingan, yakni 

dengan berpegang teguh pada nilai-nilai budaya perusahaan yang diinternalisasikan dan 

diimplementasikan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam menjalankan bisnis perusahaan. 

Untuk itu, sejalan dengan penerapan nilai-nilai budaya perusahaan yang sudah 

berjalan selama 10 tahun ini untuk efektifnya diperlukan semacam audit atas nilai-nilai 

budaya perusahaan selama kurun waktu tersebut,  di antaranya melakukan survei karyawan 

termasuk me-review Visi dan Misi sejalan dengan target atau goal (quality objective) 

tahunan, dengan memperhatikan faktor eksternal perusahaan (bisnis global). 
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PENDAHULUAN 
 

Budaya akademik memiliki peranan penting dalam upaya membangun, mengembangkan 

kebudayaan, dan peradaban masyarakat (civilized society) di perguruan tinggi. Indikator 

kualitas perguruan tinggi dalam era industri 4.0 ditentukan pada kualitas dari sivitas 

akademika dalam mengembangkan dan membangun budaya akademik. Budaya akademik 

sejatinya adalah budaya universal yang dapat dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam 

aktivitas akademik.  

Universitas Padjadjaran atau Unpad sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia 

ingin mencetak insan abdi masyarakat pembina nusa bangsa yang berkualitas kelas dunia. 

Unpad ingin terus mempertahankan dan meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Hal 

ini berkaitan dengan visi Unpad menuju universitas kelas dunia (World Class Univesity). Visi 

ini tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama sivitas akademika Unpad. 

Menjadi universitas kelas dunia tidak mungkin terjadi tanpa suatu budaya organisasi yang 

dapat digunakan untuk mengarahkan semua pihak.  

Budaya akademik seperti yang termaktub dalam Undang-Undang tentang Perguruan 

Tinggi adalah suatu kewajiban yang senantiasa harus dibangun dilingkungan Perguruan 

Tinggi, tak terkecuali Unpad. Oleh karena itu, Unpad mencoba untuk menyesuaikan dan 

melakukan sinkronisasi antara budaya akademik dengan budaya organisasi dalam RESPECT. 

RESPECT mengandung penerapan nilai-nilai adiluhung budaya Sunda pada kehidupan 

akademik. Budaya organisasi ini diharapkan dapat membawa Unpad pada budaya berprestasi 

yang mencapai kinerja unggul dengan mengupayakan setiap aspek operasional 

mencerminkan nilai-nilai budaya organisasi. Selain itu, Unpad berupaya mengelaborasikan 

nilai-nilai budaya dalam operasional keseharian serta keseluruhan cara Unpad menjalankan 

organisasi. 

Pada tahun 2009, terdapat peristiwa bersejarah saat prosesi Dies Natalis Unpad ke-52, 

Rektor Unpad Ke-10 yakni Prof. Dr. Ganjar Kurnia, DEA mendeklarasikan budaya 

organisasi dengan slogan “Universitas Padjadjaran RESPECT.” Sebelum adanya RESPECT, 

para Rektor Unpad terdahulu hanya menggaungkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yakni 

Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. 

RESPECT merupakan akronim dari Responsibility (tanggung jawab), Excellence 

(keunggulan), Scientific Rigor (ketelitian ilmiah), Professionalism (profesional), 

Encouragement (semangat), Creativity (kreativitas), dan Trust (kepercayaan). Budaya 

organisasi ini tentu saja wajib diketahui, dimengerti, dan diimplementasikan oleh seluruh 

sivitas akademika Unpad baik tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (tendik), dan 

mahasiswa dalam perilaku sehari-hari. 

Pada mulnyaa RESPECT diperdengarkan secara masif pada tahun 2010 sampai 2011. 

Pimpinan Unpad kerap menyampaikan dan menyisipkan materi RESPECT dalam berbagai 

kegiatan akademis maupun non akademis. Berbagai atribut atau media, seperti poster dan 

spanduk, menghiasi berbagai area di Unpad. Beberapa tulisan pun pernah muncul di majalah 

internal Unpad (Gentra) maupun di laman resmi website Unpad.  
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Sayangnya, kenyataan pahit harus dialami oleh RESPECT. Tahun 2018 adalah tahun 

ke sembilan semenjak RESPECT diperdengarkan pada seluruh sivitas akademika Universitas 

Padjadjaran pada tahun 2009. Seharusnya saat ini RESPECT sudah mengalir dalam darah 

para sivitas akademika Unpad. Namun, banyak diantara sivitas akademika yang bahkan tidak 

mengetahui budaya organisasi RESPECT. Melihat kondisi ini, penulis tergerak untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai fenomena yang sedang terjadi di Unpad. 

Hadi (2017) mengidentifikasi sebagian besar sivitas akademika Unpad belum cukup 

mengenal dan memahami tentang RESPECT sebagai budaya organisasi Unpad. Sivitas 

akademika diantaranya adalah beberapa dosen yang menempati posisi strategis di tingkat 

fakultas maupun universitas; tenaga kependidikan; dan organisasi mahasiswa di lingkungan 

Unpad. Hadi menyimpulkan bahwa kampanye tentang RESPECT harus dilakukan. 

Adapun Zarkasyi (2017) melakukan penelitian tentang budaya akademik yang menjadi 

sub budaya di Perguruan Tinggi Pesantren. Perguruan Tinggi Pesantren mencoba terbuka 

terhadap terbentuknya sub budaya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai asli dan budaya 

pesantren. 

Schein (dalam Kusdi, 2011:51–52) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah 

adanya “sesuatu” yang dimiliki atau dijadikan pegangan bersama oleh anggota-anggotanya. 

Sesuatu dapat disebut kultur jika ada stabilitas struktural bahwa “sesuatu” itu tidak semata-

mata dimiliki bersama oleh para anggota, melainkan juga tertanam secara mendalam serta 

stabil dalam struktur dan perilaku mereka. Kemudian adanya pola atau integrasi bahwa 

unsur-unsur tersebut termuat dalam suatu paradigma atau gestalt yang terdapat pada level 

yang lebih dalam dan mengikat semua itu menjadi satu kesatuan.  

Dalam tulisan ini, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana budaya 

organisasi Universitas Padjadjaran. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk: (1) mengetahui 

budaya organisasi Unpad; (2) mengetahui kendala dalam mempertahankan budaya organisasi 

Unpad. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Budaya Organisasi Universitas Padjadjaran 

RESPECT adalah budaya organisasi Universitas Padjadjaran (Unpad) yang dicetuskan oleh 

Rektor Ke-10 Unpad Prof. Dr. Ganjar Kurnia saat Dies Natalis Unpad Ke-52 pada tahun 

2009. RESPECT adalah penerapan dari nilai-nilai luhur yang dimiliki Unpad. Budaya 

organisasi ini memiliki kekhasan yang tentu saja berbeda dengan organisasi yang lain. 

RESPECT adalah falsafah yang dapat menuntun Unpad pada suatu kebijakan yang akan 

diterapkan. Tanpa adanya implementasi dari RESPECT, target Unpad menjadi World Class 

University hanya akan menjadi angan-angan belaka. 

Berangkat dari kekhawatiran dari salah seorang pimpinan tertinggi universitas yang 

menjabat kala itu (tahun 2008) tentang bagaimana mewujudkan visi Unpad untuk menjadi 

World Class University pada tahun 2026. Terbesitlah keinginan agar sivitas Unpad dapat 

diarahkan. Pembantu Rektor 4 yang menjabat kala itu, Prof. Zulrizka Iskandar merasakan 

kondisi kurang mengenakkan di lingkungan Unpad yang justru berasal dari sivitas 

akademika. Diantaranya yang paling menyita perhatian beliau adalah sikap dosen dan 

mahasiswa yang mengkritik pihak universitas dengan keras dan tenaga kependidikan yang 

kualitasnya tidak baik.11  

Tindak lanjut dari kekhawatiran tersebut, dibuatlah tim penggagas budaya organisasi 

Unpad yang diketuai oleh Prof. Zulrizka Iskandar selaku Pembantu Rektor 4. Tim penggagas 

                                                           
11  Wawancara dengan Prof. Zulrizka, tanggal 28 November 2018 di Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi 

(BPIP) Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. 
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beranggotakan tujuh orang yaitu Prof. Dadi Suryadi (Dekan Fakultas Peternakan), Prof. 

Suganda Priyatna (Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi), Prof Ernie Tisnawati Sule (Dekan 

Fakultas Ekonomi), Prof. Eky S. Soeria Soemantri (Dekan Fakultas Kedokteran Gigi), 

Handarto, Ph.D. (Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian), Prof. Ramdan Panigoro 

(Fakultas Kedokteran), dan Urip Purwono, Ph.D. (Fakultas Psikologi). Tim penggagas ini 

kemudian mengumpulkan beberapa tokoh di Unpad seperti seperti ketua senat, rektor-rektor 

terdahulu, para pejabat, para sesepuh, dan beberapa opinion leader yang mengalami kuliah di 

Unpad.  

Tokoh-tokoh besar Unpad tersebut kemudian berdiskusi. Para tokoh pun sepakat 

bahwa Unpad perlu memiliki budaya organisasi. Prof Zulrizka menuturkan bahwa kehidupan 

sehari-hari dalam ranah akademik banyak diskusi ilmiah yang terjadi. Dalam pandangannya 

kala itu, ada dosen yang saling menjatuhkan meski dalam bentuk ledekan (konteks bercanda). 

Tidak hanya itu, ada pula yang memotong pembicaraan.12 Hal ini kemudian menjadi 

renungan bagi semua tokoh yang hadir. Kemudian mereka memutuskan bahwa kebiasaan 

buruk ini harus ditiadakan dari Unpad. Para tokoh berharap setiap sivitas akademika saling 

menghargai atau respek. 

Sebagai universitas yang berdiri di Tanah Pasundan, budaya organisasi Unpad juga 

dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Sunda. Salah satunya adalah SILAS yang merupakan 

akronim dari Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh. SILAS merupakan suatu konsep yang 

terdapat dalam kehidupan masyarakat Sunda dan menjadi bagian dari kearifan budaya Sunda 

dalam proses menata dan membangun lingkungan hidup yang harmonis.  

Mengingat visi Unpad ingin menjadi World Class University, budaya organisasi Unpad 

pun disesuaikan. Sehingga kata “respek” diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi 

“respect”. Kemudian Prof. Ernie mengusulkan agar setiap huruf pada respect memiliki 

akronim sendiri. R untuk Responsibility (tanggung jawab), E untuk Excellence (keunggulan), 

S untuk Scientific Rigor (ketelitian ilmiah), P untuk Professionalism (profesional), E untuk 

Encouragement (semangat), C untuk Creativity (kreativitas), dan T untuk Trust 

(kepercayaan). Berikut adalah deskripsi singkat dari RESPECT. 

1. Responsibility merupakan nilai yang harus dimiliki oleh warga Unpad agar selalu 

memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Setiap sivitas 

akademika Unpad baik itu tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa 

memiliki tanggung jawab masing-masing. 

2. Excellence merupakan nilai yang harus dimiliki oleh warga Unpad untuk selalu 

memiliki keinginan untuk mencapai yang terbaik dalam menyelesaikan tugasnya. 

Excellence tidak sama dengan sempurna. Setiap sivitas akademika harus terus belajar 

dan membuat dirinya terpacu agar selalu lebih baik dari hari kemarin. 

3. Scientific Rigor adalah nilai-nilai yang dianut sebagai warga Unpad agar berorientasi 

pada keilmuan, kaidah-kaidah suatu ilmu menjadi ciri dari warga Unpad. Dengan kata 

lain, sivitas akademika Unpad harus berpikir dan bersikap ilmiah. Bagi dosen dan 

mahasiswa misalnya dengan tidak melakukan plagiat. 

4. Professionalism adalah nilai yang harus ditampilkan oleh warga Unpad yang harus 

bertindak profesional. Bagi dosen yang bertindak sebagai pengajar dan peneliti harus 

bisa membagi waktu dan menjadi contoh bagi mahasiswa. Begitu pula dengan tenaga 

kependidikan dan mahasiswa diharapkan juga profesional dalam tindak-tanduknya  

sehari-hari. 

5. Encouragement merupakan suatu nilai pada warga Unpad yang selalu mendorong pada 

kemajuan sesama warga Unpad. Encouragement adalah turunan dari filosofi Silih Asih 

                                                           
12  Wawancara dengan Prof. Zulrizka, tanggal 28 November 2018 di Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi 

(BPIP) Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. 
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dan Silih Asah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bekerja sendiri, harus 

saling mendorong, dan memberikan dukungan satu sama lain.  

6. Creativity adalah nilai yang tidak dapat dilupakan bahwa warga Unpad harus kreatif 

dalam setiap menghadapi tugas yang dihadapinya. Sesuai dengan visi Unpad yang ingin 

menjadi World Class University pada tahun 2026, setiap sivitas akademika Unpad 

dituntut untuk kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang baik. 

7. Trust adalah nilai luhur yang harus ditampilkan oleh warga Unpad bahwa Ia harus 

dapat dipercaya dan dapat mempercayai. 

 

Hal-hal yang telah dilakukan oleh para tokoh Unpad tersebut sudah sesuai dengan 

konsep pembangunan budaya organisasi Schein. Schein (dalam Luthans, 2005: 128–129) 

menyatakan bahwa dalam proses dimulainya budaya organisasi melibatkan langkah-langkah 

berikut: (1) Seseorang (pendiri) punya ide untuk perusahaan baru; (2) Pendiri menerima 

orang-orang kunci dan menciptakan kelompok inti yang memiliki persamaan visi dengan 

pendirinya. Maka, semua kelompok inti itu yakin bahwa ide tersebut bagus, dapat berjalan, 

berisiko, berharga dalam investasi waktu, uang, dan energi; (3) Kelompok inti yang mulai 

bertindak secara konkret untuk menciptakan organisasi dengan mencari dana, memperoleh 

hak paten, badan hukum, menentukan tempat, bangunan, dan lain sebagainya; (4) Pada titik 

ini, orang lain masuk ke organisasi, dan sejarah pun dimulai. Oleh karena itu, budaya 

organisasi Unpad dapat dikatakan tidak memiliki kelemahan secara konseptual. Hal ini 

dikarenakan RESPECT merupakan cerminan dari semua nilai-nilai luhur yang ada di Unpad.  

 

Artefak Budaya Organisasi Universitas Padjadjaran 

Artefak adalah aspek penting dalam budaya organisasi. Dengan mempelajari dan menafsirkan 

artefak yang ada dalam sebuah organisasi, penulis dapat mendapatkan gambaran mengenai 

inti dari “kehidupan simbolik” dalam budaya organisasi Unpad. Budaya organisasi Unpad 

dapat diidentifikasi dengan pemikiran Hatch (dalam Kusdi, 2011:68) mengenai artefak dalam 

tiga kelompok besar yakni sebagai berikut. 

1. Perwujudan-Perwujudan Fisik (Physical Manifestations) 

Perwujudan fisik pada budaya organisasi Unpad diantaranya adalah desain 

lambang, gaya bangunan, dan pakaian. Dominasi warna kuning hampir menghiasi 

setiap desain publikasi di Unpad. Desain lambang Unpad yang berbentuk segi lima 

warna kuning dan didalamnya terdapat gambar obor, kujang, sayap, roda, dan bunga 

teratai, memiliki filosofi tinggi sesuai dengan visi dan misi Unpad. Kemudian, gaya 

bangunan Unpad beberapa dibangun dengan konsep yang mengangkat kearifan lokal 

dalam arsitektur modern. Konsepnya lebih esensial dan egaliter sesuai dengan sifat 

orang sunda. Sedangkan untuk pakaian, sivitas akademika Unpad memiliki jas 

almamater dengan dominan warna biru.    

2. Perwujudan-Perwujudan Perilaku (Behavioral Manifestations) 

Perwujudan perilaku pada budaya organisasi Unpad diantaranya adalah upacara, 

pola-pola komunikasi, dan tradisi. Upacara-upacara yang dilakukan Unpad merupakan 

sebuah rutinitas setiap tahunnya. Upacara-upacara tersebut diantaranya adalah wisuda, 

dies natalis, guru besar, hari besar nasional, dan lain sebagainya.  

Pola komunikasi yang dibangun oleh Unpad menggunakan alur birokrasi. Semua 

bagian berusaha untuk menjaga alur koordinasi informasi. Meski pada kenyataannya 

ada kendala yang dihadapi dalam komunikasi vertikal (komunikasi dari bawahan ke 

pimpinan) maupun komunikasi horizontal (komunikasi antara orang-orang yang 

memiliki otoritas yang sama dalam organisasi).   

Tradisi di Unpad lekat dengan budaya Sunda. Tradisi yang rutin dilakukan setiap 

tahun adalah “Unpad Bersyukur” dalam rangka dies natalis. Acara ini meliputi donor 
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darah dan pemeriksaan darah, shalat maghrib berjamaah, renungan dan kontemplasi 

musikal bersama Abah Iwan Abdurachman (Tokoh Unpad), dan bakti sosial. Kemudian 

dalam setiap acara formal yang dilakukan di Unpad selalu menyanyikan lagu 

Kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Unpad. Selain itu, Karatagan Padjadjaran selalu 

diperdengarkan. Unpad pernah melakukan upacara dengan menggunakan Bahasa 

Sunda pada upacara penganugerahan gelar Honoris Causa. Adapula acara Pidangan 

Seni Budaya Rumawat Padjadjaran untuk melestarikan kesenian sunda seperti 

pertunjukan puisi, dongeng, teater, musik, monolog, carita pondok, fiksi mini hingga 

sisindiran. Tradisi munggahan juga dilaksanakan setiap menjelang bulan Ramadhan.    

3. Perwujudan-Perwujudan Bahasa (Verbal Manifestations) 

Perwujudan bahasa dalam budaya organisasi Unpad dapat dilihat dari nama, 

berbagai penjelasan, dan sejarah. Penamaan gedung di lingkungan Unpad 

menggunakan Bahasa Sunda, seperti Bale Rucita, Bale Sawala, Bale Rumawat, Bale 

Aweuhan, Grha Kandaga, dan masih banyak lagi. Penjelasan-penjelasan di Unpad 

seperti pada laman resmi website universitas menggunakan tiga bahasa yakni Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Sunda. Sedangkan sejarah di Unpad salah 

satunya adalah tokoh-tokoh besar Unpad yakni rektor-rektor terdahulu yang telah 

berjasa untuk Unpad, kemudian namanya diabadikan pada beberapa ruangan yang ada 

di Unpad.   

 

Schein (dalam Kusdi, 2011:71) menjelaskan mengenai fungsi dan pengaruh artefak 

khususnya artefak yang termasuk dalam kelompok artefak fisik dan verbal. Istilah lain dari 

pemikiran Schein ini adalah mekanisme kultur sekunder (secondary articulation and 

reinforcement mechanism). Schein membagi kedua macam artefak ini dalam enam kelompok 

yaitu (1) desain dan struktur organisasi; (2) sistem-sistem dan prosedur kerja; (3) ritus-ritus 

dan ritual; (4) desain fisik dari ruangan, tampak luar gedung (facades), dan bangunan; (5) 

cerita-cerita, legenda, mitos tentang orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi; (6) pernyataan formal tentang filosofi, nilai-nilai, dan kredo organisasi. 

Sesuai dengan konsep Schein, Unpad memiliki desain dan struktur organisasi yang 

disesuaikan dengan pimpinan tertinggi yang menjabat saat itu. Sistem-sistem dan prosedur 

kerja telah dibuat dalam bentuk Prosedur Operasional Baku yang dibuat oleh tiap direktorat, 

seperti Direktorat Pendidikan, Direktorat Inovasi, Direktorat Tata Kelola dan Komunikasi 

Publik, Direktorat Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Kemahasiswaan dan 

Alumni, Direktorat Keuangan dan Logistik, serta Direktorat Sumber Daya Manusia. 

RESPECT adalah sebuah pernyataan formal tentang filosofi, nilai-nilai, dan kredo 

organisasi. RESPECT tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang 

Statuta Universitas Padjadjaran. Tertulis pula pada Rencana Strategis Unpad Tahun 2015–

2019, sasaran strategis yang pertama yaitu "Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 

yang Berkarakter RESPECT." 

Namun, RESPECT tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga kata ini terasa asing 

pada sebagian besar sivitas akademika Unpad. Schein berpendapat bahwa jika peneliti bisa 

mendapati artefak-artefak yang tidak memiliki makna kultural yang signifikan karena tidak 

konsistennya mekanisme primer yang telah dibentuk dalam sebuah organisasi. Inilah yang 

terjadi di Unpad, beberapa artefak tidak diketahui maknanya oleh sivitas akademika Unpad. 

Hal tersebut menunjukkan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam RESPECT 

belum dipantau secara jelas dalam struktur organisasi Unpad. RESPECT pun belum 

diterapkan secara maksimal karena budaya organisasi ini hanya disosialisasikan pada tahun 

2010/2011. Hingga tahun 2018, RESPECT kurang tersosialisasikan akibat belum adanya 

sosialisasi lanjutan, belum ada program yang dapat menginternalisasikannya, terlebih ada 

fase pergantian pimpinan tertinggi universitas. 
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Schein menitikberatkan bahwa artefak-artefak (khususnya yang berbentuk fisik dan 

verbal) tidak memiliki makna kultural yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan 

perilaku pendiri organisasi pada awal pertumbuhan dan perkembangan organisasi tersebut. 

Ketika organisasi telah mapan, artefak-artefak ini memberikan makna-makna kultural 

tertentu kepada para anggota. Namun, yang penulis temukan adalah artefak-artefak tersebut 

tidak memiliki makna kultural yang signifikan. 

Schein menggaris bawahi bahwa artefak bukanlah unsur yang mudah ditafsirkan dalam 

sebuah organisasi. Pemahaman terhadap artefak mensyaratkan pemahaman terhadap latar 

belakang dan sejarah organisasi, khususnya bagaimana para pendirinya membangun dan 

menanamkan nilai-nilai tertentu pada anggota. 

 

Kendala Mempertahankan Budaya Organisasi Universitas Padjadjaran 

Sebuah kenyataan yang ironis, RESPECT yang sudah berusia lebih dari sembilan tahun 

ternyata tidak cukup dikenal ataupun dipahami oleh sivitas akademika Universitas 

Padjadjaran. RESPECT seperti ada dan tiada keberadaannya dalam sanubari sivitas 

akademika Unpad. Setelah diperdengarkan secara formal pada Prosesi Dies Universitas 

Padjadjaran ke-52 pada tahun 2009 dan saat pidato rektor pada Prosesi Penerimaan 

Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2010/2011, RESPECT seakan tidak jelas lagi 

keberadaannya saat ini.  Jika hal ini terus berlangsung, mungkin saja RESPECT akan 

menghilang ditelan waktu. Ketika ini terjadi, pihak yang paling dirugikan atas hilangnya 

RESPECT adalah sivitas akademika Unpad.  

Beberapa informan yang sudah peneliti wawancara merasa belum pernah melihat 

poster, spanduk, banner, dan media luar ruang lainnya. Selain itu, mereka juga belum pernah 

membaca informasi melalui media internal cetak maupun online universitas/fakultas atau 

memperoleh arahan/sosialisasi langsung tentang RESPECT. Dapat disimpulkan bahwa 

selama lebih dari sembilan tahun, Unpad belum cukup serius dalam melakukan sosialisasi 

RESPECT kepada sivitas akademikanya. Bahkan ketika terjadi pergantian pemimpin, 

RESPECT sebagai budaya organisasi hampir tidak pernah terdengar lagi dalam berbagai 

acara universitas maupun fakultas. Dalam laman resmi website Unpad, RESPECT tidak 

ditampilkan pada halaman depan. Seakan menunjukkan bahwa RESPECT bukan sebuah 

prioritas untuk diketahui. Hanya pada beberapa pidato rektor, RESPECT disebutkan, namun 

tidak secara langsung. Dalam rapat, lokakarya, maupun perkuliahan tidak pernah tersisip 

materi mengenai RESPECT. 

Prof. Zulrizka selaku Ketua Tim Penggagas Budaya Organisasi Unpad mengakui ada 

yang salah dalam strategi untuk menginternalisasikan RESPECT. Saat itu, tim tidak 

menganggap penting peran humas untuk menyosialisasikan budaya organisasi. Bagian-bagian 

di Unpad tidak saling bersinergi untuk menginternalisasikan RESPECT.13 

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa narasumber di Humas Unpad. Salah satu 

staf senior Humas, Marlia mengatakan bahwa mereka tidak diberi amanah untuk 

menyosialisasikan RESPECT. Karena RESPECT merupakan sesuatu yang baru dan 

bertepatan dengan tahun baru, RESPECT kemudian masuk dalam program kerja pembuatan 

kalender Unpad, disitulah RESPECT disosialisasikan. Media luar ruang untuk 

menyosialisasikannya hanya ada poster dan X-banner yang diletakkan di beberapa tempat. 

Saat itu, Humas merasa tidak ada program spesifik yang menyatakan bahwa harus ada 

campaign tentang RESPECT. Humas beranggapan bahwa sosialisasi budaya organisasi bukan 

satu-satunya tugas humas.14   

                                                           
13  Wawancara dengan Prof. Zulrizka, tanggal 28 November 2018 di Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi 

(BPIP) Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. 
14  Wawancara dengan Marlia, tanggal 26 November 2018 di Kantor Komunikasi Publik Universitas 

Padjadjaran. 
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Dengan kata lain, pada saat RESPECT dibuat, ada kesalahan dalam strategi untuk 

menyosialisasikan dan menginternalisasikannya. Hal ini diakui oleh Ketua Tim Penggagas 

RESPECT. Bagian Humas yang berfungsi untuk menyosialisasikan sebuah program tidak 

dikerahkan dalam hal ini. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) juga tidak ditugaskan 

sebagaimana mestinya untuk menginternalisasikan RESPECT. 

 

Mempertahankan Budaya Organisasi Universitas Padjadjaran Melalui Sosialisasi  

Kondisi yang dialami oleh Unpad saat ini adalah lemah pada penginternalisasiannya. 

Namun, internalisasi tidak akan mudah tanpa adanya sosialisasi. Langkah pertama yang dapat 

dilakukan dalam perspektif komunikasi adalah dengan melakukan sosialisasi. Apabila sivitas 

akademika Unpad mengetahui tentang budaya organisasi Unpad, maka dengan mudah 

internalisasi dapat dilakukan.  

Sejatinya, dalam kehidupan sehari-hari implementasi budaya organisasi RESPECT 

sudah dilakukan pada beberapa poin. Meski kata RESPECT kurang lagi digaungkan dalam 

setiap kesempatan. Sehingga ketika ditanya tentang budaya organisasi di Unpad, banyak 

sivitas akademika yang menjawab tidak tahu. Budaya Unpad RESPECT ini apabila 

dijalankan secara utuh akan diperoleh suatu budaya organisasi yang kuat. 

Budaya Organisasi Unpad yang sudah dimulai dan dikembangkan dapat dipertahankan 

dengan sosialisasi. Menurut Richard dalam Luthans (2005: 131) sosialisasi dapat dilakukan 

dengan beberapa langkah yaitu (1) seleksi karyawan baru; (2) penempatan kerja; (3) 

penguasaan kerja; (4) mengukur dan memberi penghargaan performa; (5) ketaatan pada nilai 

penting; (6) memperkuat cerita dan riwayat; serta (7) penghargaan dan promosi. 

Dari enam poin diatas, poin yang paling relevan dengan kondisi Unpad saat ini adalah  

memperkuat cerita dan riwayat. Dengan kata lain, teknik storytelling untuk sosialisasi yang 

dibutuhkan. Sosialisasi pun membutuhkan strategi. Strategi yang paling tepat berdasarkan 

konsep strategi yang dikemukakan oleh Susanto (1997: 47) adalah sosialisasi ke arah internal 

organisasi yaitu strategi sosialisasi In House Campaign. 

In House Campaign merupakan strategi sosialisasi yang prosesnya ditujukan pada 

seluruh anggota organisasi di dalam perusahaan yang melibatkan beberapa orang kunci. 

Strategi ini dapat dilakukan untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya RESPECT secara 

keseluruhan. Kemudian budaya organisasi disosialisasikan, didifusikan, dan diajarkan kepada 

setiap sivitas akademika Unpad. Strategi ini membutuhkan beberapa orang kunci agar budaya 

organisasi Unpad dapat bertahan. Diantaranya dengan melibatkan pimpinan universitas yaitu 

Rektor beserta jajarannya, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar 

Unpad.  

Sebagai Ketua Tim Penggagas Budaya Organisasi, Prof Zulriska mengungkapkan,  

“Pemikiran sebagai suatu organisasi itu harus melihat secara keseluruhan. Sebagai 

suatu perguruan tinggi, menyusun suatu budaya organisasi itu tidak mudah. Budaya 

organisasi itu kan berisikan nilai-nilai. Nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam suatu 

organisasi. Sama halnya analogi di masyarakat, nilai-nilai apakah yang diikuti oleh 

masyarakat dan hal ini bisa digali. Proses ini adalah bottom-up. Tapi setelah 

dirumuskan, jadi top-down. Dari nilai-nilai tersebut harus tahu apa hukumannya apabila 

melanggar. Jadi, bukan sekedar ngomong sosialisasi, tapi internalisasi yang harus 

dilakukan.”15 

 

Ia juga berharap agar para pimpinan dapat menyepakati tentang budaya organisasi dan 

melakukannya. Tingkah laku sivitas Unpad harus mencerminkan budaya organisasi. Ia juga 

                                                           
15  Wawancara dengan Prof. Zulrizka, tanggal 28 November 2018 di Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi 

(BPIP) Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. 
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menyarankan hal yang harus dilakukan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) Unpad 

seperti membuat career path untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Career path 

ini berguna untuk mengetahui jalur perkembangan karir, jangka waktu yang dihabiskan 

dalam suatu posisi, serta hal-hal yang harus dipersiapkan.16 

Strategi sosialisasi nantinya juga harus dilaksanakan secara komprehensif dan 

terintegrasi dengan berbagai pihak terutama Direktorat Tata Kelola dan Komunikasi Publik 

(Humas) dan Direktorat SDM. Pelaksanaan sosialisasi juga harus didukung dengan beberapa 

media sosialisasi yang inovatif. Seperti digaungkan melalui media massa internal, media luar 

ruang, dan media sosial. 

 

 

PENUTUP 
 

RESPECT adalah budaya organisasi Unpad sejak tahun 2009 yang diturunkan dari nilai-nilai 

luhur budaya akademik dan budaya Sunda. RESPECT merupakan sebuah singkatan. Kata 

RESPECT sendiri juga memiliki pengertian saling menghargai sesama warga Unpad. Setelah 

dibangun, RESPECT seyogyanya dijaga agar tetap bertahan menjadi budaya organisasi. Akan 

tetapi, saat ini banyak sivitas akademika Unpad yang tidak cukup mengenal ataupun 

memahami RESPECT. Dalam kehidupan sehari-hari implementasi RESPECT sudah 

dilakukan pada beberapa poin, meski kata RESPECT kurang lagi digaungkan dalam berbagai 

kesempatan. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan internalisasi RESPECT. Peran pendiri, 

para tokoh dan pimpinan Unpad adalah kunci utama untuk menyosialisasikan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai RESPECT melalui kegiatan yang terintegrasi terutama 

bersama bagian Humas dan SDM. Sivitas akademika Unpad perlu melakukan evaluasi diri 

tentang perilaku sehari-harinya agar berpedoman pada RESPECT.  
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PENDAHULUAN 

Dalam sebuah lembaga atau organisasi, maka budaya organisasi yang tercipta baik secara 

alamiah maupun melalui proses pembentukan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

karakter para pelaku penyelenggaranya. Keberhasilan organisasi mengembangkan budaya 

yang baik atau sebaliknya akan saling berkaitan dengan upaya pengembangan mutu sumber 

daya manusia di lingkungan tersebut. Pengembangan budaya organisasi memerlukan proses 

dan memakan waktu, akan tetapi hal itu tidak bisa dihindari dan secara alamiah akan 

berlangsung dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. 

Salah satu fokus kajian ini ialah budaya organisasi yang dikembangkan di lingkungan 

PT Telkom Group yang mempunyai dampak pengaruh terhadap suasana kerja para 

karyawannya. Kondisi yang terjadi, yang berkaitan dengan pengakuan keberadaan, 

pengembangan diri, interaksi komunikasi, kenyamanan kerja, kesejahteraan dan sebagainya 

tidak lepas dari iklim budaya kerja yang berlangsung di lingkungan perusahaan. Pada 

dasarnya kenyamanan  karyawan untuk menjalankan perannya dipengaruhi oleh kondisi 

budaya organisasi, sehingga jika mereka merasa nyaman melaksanakan tugasnya akan 

mendorong peningkatan kinerja dan memberikan konstribusi dalam memelihara citra 

perusahaan. 

Antara perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya, saat ini telah terjadi persaingan 

usaha yang sangat ketat. Seperti halnya dalam bidang jasa telekomunikasi yang memiliki 

peluang pangsa pasar yang sangat besar, akibat tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat 

yang sangat akrab terbiasa dengan pemanfaatan akses komunikasi yang serba canggih dan 

cepat melintasi batas wilayah Negara dan antar benua. Perusahaan jasa telekomunikasi harus 

mampu menghadapi tantangan persaingan usaha dan memelihara kepercayaan pelanggan 

untuk tetap mengguakan jasa layananannya. Pelanggan tradisional cenderung akan tetap 

memelihara hubungan  dengan Perusahaan jasa telekomunikasi yang  mampu memelihara 

dan meningkatkan jasa layanan, terlebih-lebih jika merk dagang yang disandangnya telah 

melekat di hati masyarakat. Hal itu akan mempengaruhi calon pelanggan lainnya untuk 

tertarik menggunakan jasa layanan.  

Untuk menghadapi persaingan dalam bisnis telekomunikasi tersebut, diperlukan 

strategi bisnis yang komprehensif dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang 

sangat dinamis dan sangat cepat. Tentunya setiap perusahaan harus mampu menjaga citra dan 

eksitensinya agar tidak ditinggalkan pelanggannya. Sebuah strategi bisnis yang didasarkan 

pada  visi dan misi perusahaan dengan melihat jauh ke depan, harus dipikirkan oleh para 

manajemen perusahaan jasa telekomunikasi yang disertai dengan upaya mengembangkan 

lingkungan budaya organisasi yang sehat, kreatif dan dinamis.  

Para penyelenggara yang terlibat dalam perusahaan, seyogianya mempunyai motivasi 

yang tinggi dan berkomitmen untuk membangun budaya organisasi yang baik. Jika komitmen 

yang terbangun dapat diwujudkan maka akan menghasilkan adanya kesepahaman dan 

kesepakatan kolektif untuk membangun perusahaan sekaligus meningkatkan popularitas citra 
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perusahaan di tengah masyarakat luas. Budaya organisasi yang tercipta di sebuah perusahaan 

akan saling berbeda  dengan budaya organisasi yang dikembangkan oleh perusahaan lainnya 

dan hal itu akan menampilkan identitas dari masing-masing Perusahaan. Identitas tersebut 

akan melekat pada setiap pelaku perusahaan dan berpengaruh terhadap motivasi, daya 

inovasi, kinerja dan rasa kebanggaan yang disandangnya. 

 

 

PEMBAHASAN 

PT Telkom Group dan Budaya Organisasi 

PT Telkom Indonesia (Tbk) sebagai Badan Usaha Milik Negara, saham mayoritas dikuasai 

oleh Negara yang mencakup 52,09 % dari jumlah saham yang beredar dan sisanya dilepas 

kepada masyarakat luas. Perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa telekomunikasi terbesar 

dan terkemuka di Indonesia yang memiliki pelanggan tradisional serta pelanggan jasa telepon 

seluler maupun  jasa internet. Perusahaan ini membuka jasa layanan lainnya yang dilakukan 

oleh berbagai anak perusahaan dan PT. Telekomunikasi Indonesia (Tbk) menjadi holding 

company dengan sebutan PT Telkom Group.  

Budaya organisasi PT Telkom Group yang disebut The Telkom Way 135 diluncurkan 

pada tahun 2002. Budaya oganisasi tersebut mengacu pada The Telkom Way 5C, yang 

meliputi : Commitment to Long Term (Komitmen jangka panjang), Customer First (Prioritas 

terhadap Pelanggan); Caring meritocracy (Perhatian terhadap penghargaan), Co-creation of 

win- win partnership (Penciptaan kemitraan yang saling menguntungkan ) dan Collaborative 

Innovation (Kolaborasi inovasi), yang merupakan nilai-nilai dasar Perusahaan. 

Perkembangan teknologi yang dinamis dan cepat, menuntut PT Telkom Group untuk 

melakukan berbagai upaya penyempurnaan melalui perubahan strategi bisnis yang 

disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan.  Untuk itu PT Telkom Group menetapkan The 

King Of Digital menjadi visi perusahaan yang menjadi pedoman pencapaian tujuan usahanya. 

Upaya pencapaian visi tersebut, harus disertai adanya transformasi peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan bekerja dalam mengelola bisnis sehingga mengantarkan jasa layanan dan 

produk perusahaan pada para pelanggannya. Perilaku kerja yang ditunjukan akan memiliki 

dampak pengaruh terhadap kualitas produk dan layanan perusahaan, sehingga untuk 

memenuhi harapan itu dilakukan perumusan dan penetapan budaya  perusahaan  ”The Telkom 

Group” . Budaya perusahaan termaksud disebut “The Telkom Way “ yang disosialisasikan 

pada seluruh pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menciptakan pengendalian kultural 

yang efektif terhadap cara rasa, cara memandang, cara berpikir, dan cara berperilaku. 

Budaya perusahaan “The Telkom Way “ meliputi a). Figure The Telkom Way ;b). Basic 

Beliief ; c). Core Values;d). Key Behavior;e) Do’s and Don’ts dan e).  Artefacs. 

Masing-masing sub thema menganung pengertian sebagaimana berikut:  

(a) Figure The Telkom Way 

Figure The Telkom Way adalah untuk memberikan kemudahan pemahaman, 

pembelajaran sehingga akan membantu memudahkan dalam implementasi The Telkom 

Way. 

(b) Basic Belief  

Basic Belief dari The Telkom Way adalah Always The Best. Esensi dari Always The Best 

adalah ihsan yang diterjemahkan sebagai yang terbaik. Always The Best memiliki tiga  

pembentuk makna spiritual yaitu : 

1. Integrity, dimana perilaku Integrity adalah jujur, berperilaku positif, beretika 

profesional. 

2. Enthusiasm, dimana perilaku Enthusiasm adalah bersemangat, menunjukan 

kesungguhan dalam bekerja, berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. 
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3. Totality, dimana perilaku Totality adalah mendedikasikan diri secara total, 

mengembangkan diri, berkomitmen dalam tugas. 

(c) Core Values 

Core Values dari The Telkom Ways adalah Great Spirit yakni “Tiga- S” : 

1. Solid, dimana perilaku Solid adalah bersinergi, memiliki visi bersama, saling 

percaya. 

2. Speed, dimana perilaku Speed adalah berinisiatif, tangkas dalam melayani 

pelanggan, tangkas dalam berbisnis.  

3. Smart, dimana perilaku Smart adalah memahami tujuan, menetapkan prioritas, 

mencari cara baru yang kreatif dan inovatif. 

(d) Key Behaviors 

Key Behavior dari The Telkom Ways adalah Imagine, Focus, Action disingkat IFA. 

1. Imagine, dimana perilaku Imagine adalah visioner, menetapkan target, 

mengantisipasi resiko. 

2. Focus, dimana perilaku Focus adalah mengutamakan yang utama, menetapkan 

quick win, mengoptimalisasi sumber daya. 

3. Action, dimana perilaku Action adalah melakukan eksekusi, melakukan evaluasi 

dan monitoring, melakukan perbaikan berkelanjutan.  

(e) Do’s and Don’ts 

Do’s and Don’ts dari The Telkom Way adalah perilaku yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh karyawan dan karyawati  misalnya dalam perilaku Basic Beliief,  Core 

Values dan  Key Behavior  

(f) Artefact 

Artefact dari The Telkom Way adalah simbol atau bentuk visualisasi  lain dari 

keseluruhan Basic Belief, Core Values dan Key Behavior. Penggunaan Artepact diatur 

dalam Logo/Brand, Corporate Song, Mascot, Dress Code/Pakaian harian kerja, Bahasa 

dan Komunikasi, Salam dalam surat menyurat. 

Implementasi The Telkom Way dilaksanakan melalui tahapan Learning, Loving, 

Living yang dilaksanakan secara simultan. 

a. Tahap Pembelajaran (Learning) 

Membangun kesadaran tentang pentingnya perubahan dan pemahaman maka nlai maupun 

perilaku baru seta peningkatan kemampuan secar individual, kelompok, organisasi untuk 

dapat menjalankan perubahan melalui program kampanye, training/workshop, 

festival/kontes. 

b. Tahap Menyayangi (Loving) 

Membangun semangat saling memberikan dukungan dalam interaksi setiap karyawan 

secara langsung maupun dalam semua kesisteman dan proses perusahaansehingga 

terbentuk system dan iklim kerja yang kondusif untuk mendukung terwujudnya 

perubahan. 

c. Tahap Cara Hidup (Living) 

Menjalankan kehidupan di dalam perusahaan sesuai dengan nilai dan perilaku baru secara 

konsisten dan terus menerus melakukan penguatan nilai positif bagi seluruh pemangku 

kepentingan perusahaan. 

 

Budaya organisasi pada setiap unit bisnis pada PT Telkom Group dipantau dan 

diamati secara cermat serta dilakukan penilaian terhadap perkembangannya. Untuk 

meningkatkan motivasi bagi semua pelaku perusahaan maka pihak manajemen 

menyelenggarakan semacam event yang disebut “Culture Festival“. Dalam kesempatan itu, 

maka setiap unit bisnis perusahaan menampilkan sosok model (role models) dan sekaligus 

diberikan predikat sebagai agen perubahan. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai sarana 
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dalam memberikan penghargaan bagi para sosok model terpilih yang dapat ditampilkan 

kepada publik serta mengandung tujuan untuk meningkatkan motivasi bagi semua unit bisnis 

agar bisa membangun Budaya Perusahaan sekaligus dengan mengembangkan kualitas dan 

kinerja sumber daya manusianya. Penetapan sosok model pada setiap unit bisnis yang 

menyandang predikat Agen Perubahan dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Pada tahap 

berikutnya mereka diberikan kesempatan untuk menentukan siapakah orang lain di 

lingkungannya atau yang disebut “ Culture Agent“ yang bisa membantu dan mendukung 

perannya sebagai agen perubahan. Para Culture Agent tersebut selanjutnya dibeikan 

pembinaan dan pelatihan secara rutin serta diberikan pendampingan,pembekalan hingga 

dilakukan penilaian bagaimanakah mereka dapat menerapkan budaya perusahaan secara sehat 

dan tepat yang selanjutnya kepada yang paling baik diberikan penghargaan. Melalui model 

penerapan iklim seperti itu dalam setiap unit bisnis,  adalah merupakan model simulasi yang 

dilakukan untuk mengembangkan budaya perusahaan. Keberadaan agen perubahan dan 

kultur model yang mendapatkan pengakuan dari perusahaan pada gilirannya membangkitkan 

rasa kebanggaan dan  motivasi semangat sekaligus menujunjukan eksitensi dari setiap unit 

bisnis. Upaya kerja keras untuk mencapai hasil kinerja terbaik yang diberikan penghargaan 

oleh perusahaan membangkitkan jiwa korsa untuk senantiasa berprestasi. Dari penerapan 

model kegiatan ‘  Cultute Festival “ sebagaimana diuraikan di atas, maka pihak perusahaan 

akan mengetahui unit bisnis mana saja yang telah menerapkan iklim budaya perusahaan 

secara konsisten, tepat dan sesuai dengan “ The Telkom Way“ Acuan yang diterapkan dalam 

implementasi budaya perusahaan tersebut adalah komitmen, konsistensi dan kontinuitas 

program. 

 

Membangun Citra Perusahaan 

Citra perusahaan dapat terbangun jika semua pelaku penyelenggara perusahaan memiliki 

komitmen dan konsistensi mengembangkan budaya perusahaan. Dalam hubungan ini, maka 

citra perusahaan yang terbangun akan mendukung terpeliharanya kepercayaan masyarakat 

pelanggan terhadap produk dan jasa layanan yang ditawarkan. Apalagi dengan kondisi yang 

terjadi sekarang, dimana persaingan bisnis antar perusahaan yang bergerak dalam layanan 

jasa dan produk sejenis yang semakin ketat maka menuntut adanya kepekaan untuk 

menjawab tantangan persaingan tersebut. Budaya perusahaan yang telah terbangun, harus 

disosialisasikan kepada masyarakat sekaligus menampilkan citra positif perusahaan terhadap 

dunia luar. 

Untuk membangun, memelihara serta meningkatkan citra perusahaan, maka PT 

Telkom Group menerapkan pola strategi sebagaimana berikut: Pertama, dilakukan 

penyusunan program kegiatan kerjasama dengan berbagai media;  Kedua,  membangun dan 

memelihara hubungan kerjasama sinerji di internal dan eksternal perusahaan ; Ketiga, 

memantau, mengawasi dan mengelola perkembangan pesan dan informasi yang berkaitan 

dengan perusahaan. Dalam hal ini maka perusahaan setiap saat melakukan pemutahiran data 

informasi yang akan disajikan bagi masyarakat. Hal itu berkaitan dengan terjadinya arus 

infornasi yang sangat dinamis, cepat berubah dan gampang menyebar sehingga menuntut 

adanya informasi yang lebih mutahir dan dapat dipertanggung-jawabkan.  

Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka PT. Telkom Group, menyajikan pelayanan 

kemudahan berkomunikasi melalui peningkatan kualitas jasa dan melakukan pengembangan 

kualitas produk untuk memberikan kepuasan pelanggannya. Upaya ke arah itu dilakukan 

dengan cara menjalin koordinasi dan kerjasama dengan berbagai media, institusi, lembaga 

lainnya serta melakukan kegiatan semacam  talk show pada media/institusi tersebut. Langkah 

lainnya adalah melakukan promosi produk layanan kepada pihak mitra bisnis sekaligus 

mencari peluang adanya space iklan dengan tujuan untuk membangun citra perusahaan dan 

membangun opini publik yang bersifat positif. 
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Usaha lainnya yang dilakukan PT. Telkom Group dalam membangun dan memelihara 

citra perusahaan, yaitu (1) Memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat 

pelanggan; (2) Meningkatkan kemampuan berperilaku komunikasi yang efektif serta 

mengurangi kendala yang terjadi dalam mensosialisasikan citra perusahaan (3) Memberikan 

bantuan corporate social responsibility sebagai bentuk keperdulian terhadap masyarakat dan 

lingkungannya yang penyalurannya memperhatikan berbagai aspek. 

AEA seorang anak muda penggemar pertandingan sepak bola di Kota Bandung 

mengatakan bahwa dalam benak pikirannya terdapat beberapa logo yang selalu akrab untuk 

diingat yaitu lambang garuda, lambang Persib dan logo Telkom. Hal itu dikarenakan 

ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan dirinya. “ Iya …lambang garuda, 

karena setiap hari ada dimana-mana, lambang Persib pan saya teh bobotoh dan satunya lagi 

mah Telkom tah sebab tiap hari lari pagi di Gasibu”   

 

Mengembangkan Budaya Organisasi Untuk Mendukung Citra Perusahaan 

Budaya organisasi yang berpatokan pada kebijakan telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 

The Telkom Way dirasakan manfaat dan gaungnya oleh para narasumber. Hal itu disampaikan 

oleh narasumber SU, karyawati yang bertugas terakhir pada salah satu Kandatel yang 

mengatakan bahwa : 

Pimpinan telah menerapkan The Telkom Way  untuk menjadi komitmen kami 

selaku pegawai…, Bagi kami awalnya terasa asing di telinga, maksudnya apa…untuk 

apa…betul-betul ngga ngerti… Tapi lama kelamaan, toh akhirnya kami paham bahwa 

itu untuk merangsang agar pegawai pegawai dapat meningkatkan 

kinerjanya…Manfaatnya banyak, karena diantara sesama pegawai suka saling 

mengingatkan.. Eh jangan gitu lho, kita harus jaga nama baik PT Telkom. 

 

Sedangkan BA karyawan pada Corporate PT Telkom, lebih menyadari atas perlunya 

budaya organisasi The Telkom Way dikembangkan, sebagai motivasi bagi semua karyawan 

untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan PT 

Telkom. Pengembangan budaya organisasi tersebut harus disertai dengan keikhlasan sebagai 

rasa pengabdian terhadap Negara dan bangsa.  

Kalau semua karyawan paham dan sadar, bahwa The Telkom Way adalah 

merupakan pendorong semangat dan motivasi untuk meningatkan kinerja maka pada 

waktunya kita akan menikmati buah dari hasil kerja keras kita…PT Telkom kan milik 

Negara, jadi kalau kita memegang teguh komitmen maka dengan sendirinya kita sudah 

berbakti kepada Negara ini…  

 

ES karyawati pada salah satu Divisi Regional menyatakan bahwa tanpa dipaksa, 

semua pegawai sudah menyadari bahwa maju mundurnya perusahaan tidak dapat dilepaskan 

dari terpeliharanya kualitas layanan dan reputasi perusahaan. Banyaknya inovasi yang 

dilahirkan dan ditawarkan perusahaan menurut ES harus didukung oleh kesungguhan para 

pelaku dalam melaksanakannya. Adanya budaya organisasi seperti The Telkom Way sedikit 

banyak telah dipraktekan dalam melaksanakan tugas pekerjaan rutin sehari-hari. 

Kalau kami sih sudah sadar betul… bahwa adanya yang disebut budaya dalam 

internal organisasi itu memang harus ada… Maksudnya itu untuk apa ya…Ya gitu 

lah,supaya kami bekerja sungguh-sungguh… Bila hasil kerja bagus, pan mutu layanan 

juga pastinya bagus dan mudah-mudahan dapat penghargaan dari pimpinan…Usaha 

perusahaan bisa maju kalau konsumen percaya untuk tetap menggunakan jasa layanan 

kita. 
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DD karyawan pada sebuah anak perusahaan PT Telkom. Sebagai karyawan yang 

bernaung di bawah PT Telkom Group,  merasakan adanya hubungan kedekatan dengan PT 

Telkom, sehingga kebijakan perusaan mengenai The Telkom Way yang berlaku untuk 

perusahaan di lingkungan Telkom Group tentu ia pelajari dan mengimplementasikan dengan 

semangat untuk memajukan perusahaan. 

Sebenarnya, gaung kebijakan perusahaan tentang The Telkom Ways Group 

begitu kental dan gencar di sosialisasikan di lingkungan kami. aku rasakan bagus 

kalau semuanya patuh…, apalagi eksistensi dan kiprah kami sebagai anak perusahaan 

di bawah naungan PT. Telkom mendapatkan respond yang positif, tentunya….aku 

bangga dong. 

 

Dari sudut pandang anggota masyarakat, banyak yang menilai bahwa keberadaan PT 

Telkom saat ini menghadapi persaingan dari perusahaan sejenis yang cukup menjadi sebuah 

tantangan. Hal itu dapat menjadi ancaman jika pengelolaan perusahaan tidak dilakukan 

secarasungguh-sungguh dengan menjaga performance perusahaan. Adanya kemudahan 

perijinan bagi investor asing yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi tidak boleh 

diabaikan, karena kehadirannya dengan disertai bekal teknologi dan peralatan yang lebih 

mutahir tidak mustahil akan menarik perhatian masyarakat pengguna untuk memanfaatkan 

jasa layanannya.  

Kustiwan, pengguna jasa telekomunikasi seluler mengatakan bahwa hingga saat ini, 

dirinya memanfaatkan jasa layanan Telkomsel yang merupakan anak perusahaan PT Telkom. 

Hal itu dikarenakan, sinyalnya cukup bagus dan adanya kemudahan jika terdapat gangguan 

dalam mengoperasikannya. Tapi dia tidak menyangkal jika suatu ketika ada tawaran yang 

lebih baik dari perusahaan operator lainnya. Ia mengakui bahwa kadang-kadang tergiur untuk 

mengalihkan penggunaannya pada operator lain yang lebih menjanjikan. 

Telkomsel sinyalnya bagus, jadi saya masih gunakan itu. Tapi kalau suatu hari 

ada yang lebih bagus, saya akan mencobanya… Kalau ada gangguan dalam 

pemakaiannya, gampang sih tinggal pijit tiga angka dan ngomong dengan operatornya . 

 

Pembahasan 

Dari hasil penelitian di atas , dapat diamati bahwa budaya organisasi yag diterapkan di 

lingkungan PT Telkom Group telah mendorong rasa tanggung jawab para karyawannya 

untuk senantiasa memelihara citra perusahaan. Mereka menyadari bahwa pertumbuhan 

perusahaan akan berdampak terhadap hajat hidupnya, sehingga apa yang digariskan dalam 

The Telkom Way selalu dipegang teguh untuk dilaksanakan. Jika kinerja karyawan kurang 

bagus yang mengakibatkan performance perusahaan kurang baik, maka tentunya berpengaruh 

terhadap perkembangan usaha.  

Dalam kaitan dengan budaya organisasi maka Schein (1992:16) mengatakan bahwa 

budaya merupakan sebuah pola yang diciptakan sebagai asumsi dasar yang diperoleh dan 

dikembangkan oleh kelompok tertentu,  sebagai bentuk pembelajaran dan kerjasama dalam 

menghadapi persoalan yang terjadi. Disamping itu  bagi anggota baru dapat melakukan 

penyesuaian dalam sebuah lingkungan. Pada gilirannya maka melalui budaya organisasi akan 

diperoleh kesepahaman untuk mencapai tujuan bersama. Budaya organisasi mengandung 

makna yang memberikan perbedaan antara satu organisasi dengan organisai lainnya.  

Robbins (1996) mengatakan bahwa  budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama 

yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Dengan demikian maka semua yang terlibat 

dalam organisasi harus mempunyai kesepahaman untuk berkomitmen membangun dan 

memelihara budaya   organisasi guna menjangkau tujuan yang hendak dicapai. Dikatakan 

juga  olehnya bahwa fungsi budaya organisasi diantaranya untuk membedakan antara satu 
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organisasi denga organisasi lainnya, menciprakan identitas bagi mereka yang terlibat dalam 

organisasi, mempermudah dibangunnya komitmen untuk menjalin rasa kebersamaan dengan 

mengutamakan  kepentingan organisasi, menjadi sarana yang mempererat solidaritas sosial 

dan menjadi pengendali dalam pembentukan sikap mereka yang terlibat di dalamnya.   

Para karyawan PT Telkom Group menyadari bahwa jika mereka lalai dan acuh tak 

acuh terhadap perkembangan perusahaan dan tidak memelihara image perusahaan, maka 

secara perlahan-lahan perusahaan akan mengalami kemunduran. Kondisi seperti itu 

disamping merugikan perusahaan, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

periuk nasi dan dapur rumah tangga masing-masing pribadinya. Sehingga untuk itu mereka 

berupaya sedapat mungkin untuk memelihara budaya perusahaan yang sehat sesuai dengan 

yang telah disepakati.  Mereka menyadari bahwa jika budaya organisasi tidak dijaga, akan 

berpengaruh terhadap  image perusahaan Untuk itu semua pelaku di PT Telkom Group 

berusaha untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik.   

Citra sebuah perusahaan akan memiliki dampak yang bersifat positif jika pelaku 

usahanya dapat memegang teguh komiten menjaga reputasi perusahaan. Untuk itu maka 

budaya organisasi yang diterapkan pada PT Telkom Group dapat menjadi alat control 

terhadap perilaku karyawannya untuk selalu memegang teguh prinsip memberikan kualitas 

jasa yang terbaik bagi para pelanggannya sehingga citra perusahaan dapat terpelihara . 

Menurut Sutisna (2006) citra perusahaan dianggap penting, karena pertama, citra positif 

memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan mecapai tujuan secara efektif 

sedangkan citra negatif sebaliknya. Kedua, sebagai penyaring yang dapat memberi pengaruh 

persepsi terhadap kegiatan perusahaan, citra positif menjadi pelindung terhadap kesalahan 

kecil, kualitas teknis atau fungsional. Sedangkan citra negatif dapat memperbesar kesalahan 

tersebut. Ketiga, sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas 

pelayanan perusahaan. Keempat, mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau 

dampak internal, citra perusahaan yang kurang jelas dan nyata mempengaruhi sikap 

karyawan terhadap perusahaan. 

Pada setiap perusahaan secara disadari atau tidak,  dalam lembaganya telah melekat 

citra yang akan memberikan warna kesan terhadap masyarakat terutama para pelanggannya. 

Kasali (2005) mengemukakan bahwa citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan 

suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri muncul dari berbagai sumber, salah satunya melalui 

opini publik, yakni opini sekelompok orang dalam segmen publik. Setiap orang dapat 

memiliki citra yang berbeda terhadap obyek yang sama. Citra perusahaan berhubungan 

dengan fisik dan atribut yang berhubungan dengan perusahaan seperti nama, bangunan, 

produk atau jasa, untuk mempengaruhi kualitas yang dikomunikasikan oleh setiap orang 

supaya tertarik dengan perusahaan. Citra atau image menggambarkan keseluruhan kesan 

yang dibuat publik tentang perusahaan dan produknya. 

Berdasarkan pendapat yang terungkap di atas, maka bagi pelaku penyelenggara PT 

Telkom Group pada umumnya berupaya sedapat mungkin untuk menampilkan band image  

perusahaan agar selalu hadir dan melekat di hati masyarakat. Secara psikologis bilamana 

pereusahaan bertahan eksis dan menunjukan peningkatan usaha, maka pada gilurannya akan 

membeerikan um  pan balik dalam hal peningkatan kesejahteraan mereka.Hal itu tidak dapat 

dikesampingkan begitu saja, karena sangat beralasan dan ternyata mereka menunjukan 

berbagai upaya inovasi dan terobosan untuk mengkomunikasikan segala sesuatu yang terbaik 

dari perusahaan yang disajikan untuk masyarakat pelanggan. 

 

 

 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 
 

193 
 

PENUTUP 

1. Budaya organisasi PT Telkom Group The Telkom Way yang dikembangkan dengan rasa 

tanggung jawab atas kinerja dan kualitas layanan perusahaan dapat mengangkat citra 

perusahaan di mata masyarakat konsumen. 

2. Agar citra perusahaan melekat pada hati masyarakat, PT Telkom Group selalu menjaga 

kualitas layanan bagi pelanggannya dengan mendorong karyawannya untuk selalu 

membiasakan diri memegang teguh komitmen pelayanan sesuai dengan pedoman dasar 

yang ditetapkan dalam budaya organisasi The Telkom Way. 

3.  Iklim persaingan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi yang semakin meningkat, 

sejalan dengan perkembangan teknologi informasi harus dijadikan tantangan yang bisa 

dijawab, dengan memelihara eksitensi PT Telkom Group di mata masyarakat pelanggan 

disertai menjaga citra perusahaan secara maksimal. 
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PENDAHULUAN 

Di era globalisasi sektor pemerintahan sebaiknya lebih peduli terhadap permasalahan yang 

dihadapi publik. Masyarakat saat ini mengharapkan kecepatan dan ketepatan dalam 

pelayanan pemerintahan. Pemerintah menjadi satu-satunya pijakan masyarakat dalam urusan 

administratif. dalam Berbeda dengan sektor swasta yang memiliki pesaing dan mudah saja 

ditinggalkan jika tidak berlaku baik kepada konsumennya. Namun, pada sektor pemerintahan, 

masyarakat akan tetap datang walaupun pelayanannya kurang maksimal. Hal tersebut 

membuat sebagian orang berpikir bahwa tidak perlu melakukan pelayanan prima pada sektor 

ini.  

Meski sektor pemerintahan tidak memiliki pesaing, namun saat ini pemerintah mulai 

berbenah untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Apalagi saat ini sudah ada 

undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik yaitu Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2009. Dalam Bab II Pasal 3/b disebutkan jika tujuan peraturan perundang-undangan 

ini adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan 

asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik.  

Hal tersebut sesuai dengan konsep pelayanan prima, yang secara harfiah berarti 

pelayanan terbaik atau sangat baik. Pelayanan prima dapat juga diartikan sebagai layanan 

atau dukungan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk 

memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat. Jika masyarakat sudah bersinergi 

dengan pemerintah, maka hal-hal yang menjadi tujuan daerah dengan mudah tercapai. 

Pembangunan daerah akan lebih cepat terealisasi, masyarakat akan termotivasi untuk terus 

berinovasi, serta mengajak para pemodal untuk mau berinvestasi.  

Dengan adanya pembentukan budaya organisasi yang baik akan menyebabkan para 

karyawan lebih terpacu dalam bekerja agar tercapai kinerja yang lebih tinggi. Dengan adanya 

budaya organisasi akan meningkatkan tingkat kepuasan kerja serta kreativitas yang tinggi. 

Menurut Strauss dan Sayles (dalam Handoko 2001:196) kepuasan kerja juga penting untuk 

aktualisasi, karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai 

kematangan psikologis, dan pada gilirannya akan menjadi frustrasi. Karyawan yang seperti 

ini akan sering melamun, mempunyai semangat kerja yang rendah, cepat lelah dan bosan, 

emosi tidak stabil, sering absen dan melakukan kesibukan yang tidak ada hubungannya 

dengan pekerjaan yang harus dilakukan. 

 Salah satu faktor utama dari kepuasan kerja adalah perilaku atasan. Atasan yang 

selalu ramah dan memahami, selalu memberikan pujian untuk kinerja yang baik, 

mendengarkan pendapat karyawan, dan menunjukkan suatu minat pribadi pada mereka akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja karyawan (Robbins, 2002:181) 

Peningkatan kepuasan kerja karyawa pada suatu organisasi tidak bisa dilepaskan dari peranan 

pemimpin dalam organisasi tersebut, kepemimpinan merupakan kunci utama dalam 

manajemen yang memainkan peran penting dan strategis dalam kelangsungan hidup suatu 
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perusahaan. Pemimpin merupakan pencetus tujuan, merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakkan dan mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Namun, pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana mengarahkan karyawan 

agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan untuk dapat memberikan 

pelayanan yang prima bisa tercapai. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Untuk itu, pemimpin harus berusaha menjamin agar faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dapat dipenuhi secara maksimal.  

Demikian pula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP). Bagian ini merupakan bagian yang berinteraksi langsung dengan para pemohon 

yang datang untuk mengurus izin di DPMPTSP sehingga para karyawan dituntut harus selalu 

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan 

prima tentu saja para karyawan harus mendapatkan kepuasan kerja. Berdasarkan uraian di 

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja di Bidang Pelayanan Depan 

DPMPTSP Kota Makassar.  

 

 

PEMBAHASAN 

Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja. 

Kebersamaan 

Rasa kebersamaan dapat ditunjukkan dengan besarnya derajat kebersamaan yang dimiliki 

oleh para anggota organisasi tentang nilai-nilai inti. Derajat kebersamaan dipengaruhi oleh 

faktor orientasi dan penghargaan. Agar  orang-orang tersebut mau berbagi nilai-nilai kultural 

yang sama, mereka harus mengetahui apakah nilai-nilai tersebut. Banyak organisasi memulai 

proses ini melalui program orientasi. Para pegawai baru diberitahu tentang filosofi organisasi 

dan cara untuk mengoperasikannya. Orientasi ini berlanjut dalam pekerjaan pada saat atasan 

dan teman sekerja mereka berbagi nilai-nilai tersebut melalui kebiasan-kebiasaan, kata-kata, 

contoh-contoh atau kerja sehari-hari. 

Kebersamaan juga dapat dilihat dari keteraturan perilaku anggota organisasi yang 

dapat diamati. Kebersamaan juga dipengaruhi oleh penghargaan. Organisasi memberikan 

promosi, pangkat atau jabatan, pengakuan dan bentuk-bentuk penghargaan yang lain kepada 

mereka yang setia dengan nilai-nilai inti.  

 

Peran Pemimpin 

Seorang pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang dapat menetapkan arah organisasi yang 

dipimpinnya. Hal tersebut berarti seorang pemimpin dapat melahirkan perubahan untuk 

mencapai tujuan organisasi, mengarahkan orang-orang untuk menciptakan kesatuan tindakan, 

dan juga dapat memotivasi dan memberi inspirasi kepada bawahannya sehingga tercipta 

budaya yang terbuka dalam organisasi. 

 

Intensitas 

Yang dimaksud dengan derajat intensitas di sini adalah hasil dari struktur penghargaan. 

Ketika para karyawan menyadari bahwa mereka akan diberi penghargaan untuk melakukan 

sesuatu dengan cara yang ditetapkan organisasi, keinginan mereka untuk melakukannya 

dengan cara tersebut akan meningkat. Sebaliknya, ketika mereka tidak diberi penghargaan 

atau merasa lebih menguntungkan kalau tidak mengerjakan sesuatu dengan cara yang 

ditetapkan organisasi, komitmen mereka terhadap nilai-nilai inti akan menghilang. Meskipun 
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pengakuan dan penghargaan-penghargaan finansial lainnya juga termasuk penting, uang 

ternyata masih memegang peranan penting. 
 

Berdasarkan hasil penelitian tentang budaya organisasi dapat dilihat pada uraian table di 

bawah ini: 

Variabel Tabel Uraian Keterangan 

Kebersamaan 

1 
Pimpinan organisasi juga melakukan sosialisasi kepada 

staf/pegawai pada setiap awal era kepemimpinannya 
setuju 53.1% 

2 
Pimpinan organisasi melakukan rapat/meeting bersama 

staf untuk mengambil keputusan 
setuju 68.8% 

3 
Pimpinan sesekali mengadakan acara rekreasi sebagai 

bentuk kebersamaan antar organisasi 
setuju 53.1% 

Peran 

Pemimpin 

4 
Pimpinan melakukan briefing setiap pagi sebelum 

memulai  aktivitas 
setuju 71.9% 

5 
Pimpinan terkadang mendelegasikan pimpinan rapat 

kepada salah satu staf senior di bawahnya 
setuju 93.8% 

Intensitas 

6 

Pimpinan memberikan motivasi kepada staff berupa 

reward bagi staff agar dapat menyelesaikan tugas tepat  

waktu 

setuju 62.5% 

7 

Pimpinan memberikan motivasi kepada staff berupa 

reward bagi staff agar dapat menyelesaikan tugas lebih 

cepat dr waktu yang ditentukan 

setuju 50.0% 

8 
Pimpinan selalu terlibat langsung dalam kegiatan kerja 

staf jika diperlukan yang sifatnya mendesak 

sangat setuju 

50.0% 

 

Pada table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata responden setuju dengan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan, mulai dari melakukan sosialisasi kepemimpinannya 

kepada pegawai sampai pada keterlibatan pimpinan dalam pekerjaan para pegawainya. 

 

Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja 

Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Gaya kepemimpinan otoriter merupakan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau 

pekerjaan. Menggunakan kekuasaan posisi dan kekuatan dalam memimpin. Pemimpin 

menentukan semua tujuan yang akan dicapai dalam pengambilan keputusan. Informasi yang 

diberikan hanya pada kepentingan tugas. Motivasi dengan reward dan punishment. 

 

Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Gaya kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang menghargai sifat dan 

kemampuan setiap staf. Menggunakan kekuatan posisi dan pribadinya untuk mendorong ide 

dari staf, memotivasi kelompok untuk menentukan tujuan sendiri. Membuat rencana dan 

pengontrolan dalam penerapannya. Informasi diberikan seluas-luasnya dan terbuka. 

 

Gaya Kepemimpinan Partisipatif 

Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gabungan antara otoriter dan demokratis, yaitu 

pemimpin yang menyampaikan hasil analisis masalah dan kemudian mengusulkan tindakan 

tersebut pada bawahannya. Staf dimintai saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon 

staf terhadap usulannya, dan keputusan akhir ada pada kelompok. 

 

Gaya Kepemimpinan Bebas Tindak 

Gaya kepemimpinan Bebas Tindak merupakan pimpinan ofisial, karyawan menentukan 

sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi dan koordinasi.Staf/bawahan mengevaluasi 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 
 

197 
 

pekaryan sesuai dengan caranya sendiri. Pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan 

pengendalian secara minimal. 
 

Berdasarkan hasil penelitian tentang gaya kepemimpinan dapat dilihat pada uraian table di 

bawah ini: 
Variabel Tabel Uraian Keterangan 

Pemimpin 

otoriter 

9 
Pimpinan tidak menerima saran/masukan staf dalam 

rapat 

tidak setuju 56.3% 

10 Pimpinan mengambil keputusan tanpa melalui rapat tidak setuju 65.6% 

11 

Pimpinan memberikan hukuman/punishment terhadap 

bawahan/staf yang melakukan kesalahan tanpa 

teguran/peringatan terlebih dahulu 

tidak setuju 43.8% 

Pemimpin 

demokratis 

12 
Pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahan/staf 

dalam menentukan rencana, pola kerja 

setuju 65.6% 

13 

Pimpinan melakukan pengawasan  langsung dan tidak 

langsung secara bertahap secara lisan sehingga 

bawahan/staff tidak tersinggung/merasa dipojokkan 

setuju 78.1% 

Pemimpin 

partisipatif 

14 

Pimpinan menyampaikan hasil analisis masalah terkait 

pekerjaan kepada bawahan/staf kemudian meminta 

usulan solusi/tindak lanjut dari bawahan/staf itu sendiri 

setuju 75.0% 

15 

Pimpinan secara sukarela terlibat langsung di dalam 

pekerjaan ketika terjadi kesalahan/memerlukan koreksi 

langsung 

setuju 53.1% 

Pemimpin bebas 

tindak 

16 

Pimpinan memberikan kebebasankepada bawahan/staf 

menyelesikan pekerjaan sesuai dengan keterampilannya 

sepanjang sesuai dengan SOP 

setuju 46.9% 

17 

Pimpinan memonitor/mengevaluasi sebagai bentuk 

pengendalian hasil kerja bawahan/staf tidak terikat 

waktu dan tempat 

setuju 81.3% 

18 

Pimpinan memberikan informasi/arahan terkait jenis 

pekerjaan dan langkah-langkah proses kerja tak harus 

secara formal kepada bawahan/staf 

setuju 65.6% 

 

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa rata-rata responden tidak setuju dengan gaya 

kepemimpinan yang otoriter dan setuju dengan model kepemimpinan yang demokratis, 

partisipatif, dan bebas tindak.  

 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga 

kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Dengan kata lain kepuasan mencerminkan 

sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan dapat dilihat dari 

beberapa aspek, yaitu: 

 

Menyenangi Pekerjaannya 

Karyawan yang menyenangi pekerjaannya akan menyadari ke arah mana ia menjurus, 

mengapa ia menempuh jalan itu, dan bagaimana ia harus menuju sasarannya. Ia harus 

menyenangi pekerjaannya karena ia bisa mengerjakannya dengan baik. 

 

Mencintai Pekerjaannya 

Mencintai pekerjaannya artinya memberikan sesuatu yang terbaik, mencurahkan segala 

bentuk perhatian dengan segenap hati yang dimiliki dengan segala daya upaya untuk satu 

tujuan hasil yang terbaik bagi pekerjaannya. Karyawan yang mau mengorbankan dirinya 

walaupun susah, walaupun sakit, dengan tidak mengenal waktu, dimanapun karyawan selalu 

memikirkan pekerjaannya. 
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Moral Kerja 

Moral kerja adalah kesepakatan batiniah yang muncul dari dalam diri seseorang atau 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan mutu yang ditetapkan.  

 

Kedisiplinan 

Kedisiplinan adalah kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan 

ketertiban. 

 

Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkanatas kecakapan dan kesungguhan serta waktu. 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepuasan kerja dapat dilihat pada uraian table di 

bawah ini: 
Variabel Tabel Uraian Keterangan 

Menyenangi 

pekerjaannya 

19 
Apakah bapak/ibu merasa senang jika berada di 

kantor 
setuju 68.8% 

20 
Apakah bapak/ibu merasa tertekan jika 

mendapat tugas 

tidak setuju 

43.8% 

Mencintai 

pekerjaannya 

21 
Apakah bapak/ibu terkadang merasa bosan 

dalam bekerja 
setuju 59.4% 

22 
Saya selalu berusaha menyelesaikan dengan 

sungguh-sungguh  jika mendapat tugas 
setuju 59.4% 

Moral kerja 

23 
Apakah bapak/ibu merasa malu jika tidak dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan 
setuju 56.3% 

24 Apakah bapak/ibu pernah meninggalkan tugas 

tidak setuju 

34.4% 

setuju 34.4% 

Kedisiplinan 

25 Apakah bapak/ibu selalu datang tepat waktu setuju 62.5% 

26 
Apakah bapak/ibu tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan 
setuju 71.9% 

Prestasi kerja 

27 Hasil kerja saya selalu memuaskan setuju 53.1% 

28 
Pekerjaan yang saya kerjakan tidak pernah 

bermasalah 
setuju 43.8% 

 

Table di atas memperlihatkan rata-rata responden setuju dengan aspek-aspek 

kepuasan kerja misalnya mereka menyenangi dan mencintai pekerjaannya, datang tepat 

waktu, dan menyelesaikan pekerjaannya.  

 

Uji Realibilitas 

Uji realibilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel. Reabilitas diukur dengan uji statistik cronbach’s alpha (α). Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,50.  
Tabel 29 Uji Reliabilitas Budaya Organisasi 

 

 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.563 8 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwanilai 

reliabilitas yang dicapai pada variabel budaya organisasi lebih besar dari 0,5 artinya 

instrumen yang digunakan reliabel. 

Tabel 30 Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan Otoriter 

 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas 

pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwanilai reliabilitas yang dicapai pada variabel gaya kepemimpinan otoriter lebih besar 

dari 0,5 artinya instrumen yang digunakan reliabel. 
 

Tabel 31 Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.615 2 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwanilai 

reliabilitas yang dicapai pada variabelgaya kepemimpinan demokratis lebih besar dari 0,5 

artinya instrumen yang digunakan reliabel. 
 

Tabel 32 Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan Partisipatif Bebas Tindak 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.658 5 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwanilai 

reliabilitas yang dicapai pada variabelgaya kepemimpinan partisipatif bebas tindak lebih 

besar dari 0,5 artinya instrumen yang digunakan reliabel. 
 

Tabel 33 Uji Reliabilitas Kepuasan Kerja 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwanilai 

reliabilitas yang dicapai pada variabelkepuasan kerja lebih besar dari 0,5 artinya instrumen 

yang digunakan reliabel. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh antara budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja digunakan teknik analisis regresi berganda. Analisis linier berganda 

digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila 

dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya).  

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.557 3 

Cronbach's Alpha N of Items 

.622 10 
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Tabel 34 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.954 .588  5.027 .000 

MEAN_BO -.583 .178 -.542 -3.286 .003 

gk.otoriter .083 .074 .147 1.124 .271 

gk.demokratis .147 .108 .215 1.357 .186 

gk_bebas_tindak_partisipatif .613 .104 .830 5.888 .000 

Dependent Variable: MEAN_KEPUASAN_KERJA 

 

Dari hasil uji regresi berganda yang dilakukan pada tabel di atas, dapat dibuat 

persamaan sebagai berikut:  

Y =  2.954+ (-.0,583X1) + 0,83X2+0,147X3+0, 613X4 

Dari persamaan yang terbentuk di atas dapat dijelaskan interpretasinya sebagaiberikut:  

a (konstanta) = 2,954 artinya apabila variabel budaya organisasi  (X1) dan gaya 

kepemimpinan otoriter (X2), gaya kepemimpinan demokratis (X3) gaya kepemimpinan 

partisipatif bebas tindak (X4) dalam keadaan konstan, maka kinerja karyawan (Y) adalah 

sebesar 2,954 satuan.  

b1 = -0,583, artinya apabila variabel budaya organisasi (X1) meningkat 1 satuan, maka 

kepuasan kerja (Y) akan menurun sebesar -0,583 satuan.  

b4 =0,613, artinya apabila variabel gaya kepemimpinan partisipatif bebas tindak (X4) 

meningkat 1 satuan, maka kepuasan kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,613 satuan. 
 

Uji T (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan secara parsial (sendiri-sendiri). Uji t dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau melihat nilai signifikansinya. Apabila t 

hitung > t tabel dan nilai signifikansi < α 0,05, maka dikatakan pengaruhnya signifikan, dan 

apabila t hitung < t tabel dan nilai signifikansi > α 0,05, maka dikatakan pengaruhnya tidak 

signifikan. 

 t tabel=t(α/2;n-k-1) = t (0,025;25)=2,059 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung untuk variabel budaya organisasi 

(X1) lebih kecil dari nilai t tabel, yakni -3,286<2,059  dengan nilai signifikansi 0,003< α 

0,05. Dari hasil ini dapat dibuktikan bahwa variabel bebas secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Hal ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak 

atau dapat dikatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

kepuasan kerja. 

Kemudian dari tabel di atas diperoleh pula nilai t hitung untuk variabel gaya 

kepemimpinan otoriter (X2) lebih besar dari nilai t tabel, yakni 1,124<2,059 dengan nilai 

signifikansi 0,271> α 0,05. Dari hasil ini dapat dibuktikan bahwa variabel bebas secara 

parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Artinya Ho 

diterima dan Ha ditolak atau dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan otoriter tidak 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Selanjutnya dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung untuk variabel gaya 

kepemimpinan demokratis (X3) lebih besar dari nilai t tabel, yakni 1,357<2,059 dengan nilai 

signifikansi 0,186> α 0,05. Dari hasil ini dapat dibuktikan bahwa variabel bebas secara 

parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Ho diterima dan 
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Ha ditolak atau dapat dikatakan gaya kepemimpinan demokratis tidak memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung untuk variabel gaya 

kepemimpinan partisipatif (X4) lebih besar dari nilai  t tabel, yakni 5,888>2,059 dengan nilai 

signifikansi 0,000< α 0,05. Dari hasil ini dapat dibuktikan bahwa variabel bebas secara 

parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Ha diterima dan Ho 

ditolak atau dapat dikatakan gaya kepemimpinan partisipatif memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 

Budaya organisasi, gaya kepemimpinan partisipatif dan bebas tindak memiliki nilai 

signifikansi < 0,05 yang berarti dapat digeneralisir mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

kerja. 

 

PENUTUP 

1. Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja karyawan di bidang 

pelayanan depan DPMPTS Kota Makassar secara parsial atau yang berarti memiliki  

pengaruh yang saling bertolak belakang, dimana semakin budaya organisasi dinaikkan 

maka kepuasan kerja akan semakin menurun.  

2. Gaya kepemimpinan partisipatif bebas tindak mempunyai pengaruh positif secara parsial 

terhadap kepuasan kerja di bidang pelayanan depan DPMPTSP Kota Makassar. Ini berarti 

semakin gaya kepemimpinan partisipatif bebas tindak dinaikkan maka semakin tinggi 

juga kepuasan kerja. Sedangkan Gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja.  

3. Untuk memberikan kepuasan kerja terhadap karyawan di bidang pelayanan depan 

DPMPTSP Kota Makassar diharapkan agar pemimpin dapat menyesuaikan gaya 

kepemimpinan partisipatif  bebas tindak dalam kepemimpinannya dengan memperhatikan 

item-item yang menjadi acuan penelitian.  
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PENDAHULUAN 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  di Indonesia merupakan organisasi bisnis yang penting 

karena merupakan sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan (Tambunan, 

2009:4-5). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kesempatan kerja yang diciptakan oleh 

UKM yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya tenaga kerja yang bisa 

diserap oleh usaha besar. Berdasarkan kondisi demikian, maka UKM berperan dalam 

menanggulangi pengangguran dan kemiskinan yang saat ini jumlahnya cenderung 

meningkat. Oleh karena itu, bagi Indonesia, UKM memiliki peran strategis dalam upaya 

mengurangi tingkat kemiskinan, melalui penyerapan tenaga kerja. 

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the 

Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya 

tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama 

krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian 

proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan 

pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi. 

Ada beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakan ekonomi Indonesia, yaitu (1) 

Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di 

sektor formal, (2) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk 

Domestik Bruto (PDB), dan (3) Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara 

melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Selain itu, Kinerja UKM di 

Indonesia dapat ditinjau dari beberapa asek, yaitu (1) nilai tambah, (2) unit usaha, tenaga 

kerja dan produktivitas, (3) nilai ekspor. (Tambunan, 2009: 47-59). 

Keberadaaan lembaga Usaha kecil  dan Memengah (UKM) tidak lepas dari budaya 

organisasi yang membentuknya. Studi tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

perusahaan telah banyak dilakukan, baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi publik 

(Sopiah, 2008). Penelitian Kotter dan Hesket (1977) menyimpulkan bahwa: (1) Budaya 

perusahaan mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap sukses tidaknya perusahaan 

dalam membangun kinerja karyawan; (2) Budaya organisasi mempunyai dampak positif 

terhadap kinerja ekonomi perusahaan; (3) Budaya organisasi dapat diciptakan dan dibentuk 

untuk meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian-penelitian lain tentang pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja perusahaan menghasilkan temuan yang tidak jauh berbeda 

(Hodge dan Anthony, 1994; Chatman dan Jehn, 1994; Deal dan Kennedy, 1982; Peter dan 

Waterman, 1982, dan lain-lain). 

Mengingat pentingnya budaya organisasi bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu 

organisasi, maka penelitian ini berupaya untuk mengungkap  aspek-aspek budaya orgnisasi 

UKM yang ada di perkotaan dan perdesaan, beserta orientasinya, apakah ada perbedaan atau 

tidak. Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah: “ adakah perbedaan orientasi budaya 

organisasi pada UKM di Perkotaaan dengan UKM perdesaan di Jawa barat?” 
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PEMBAHASAN 

Pada Diagram 1 diperlihatkan distribusi jenis kelamin responden yang sebagian besar 

didominasi oleh laki-laki, yaitu 66 persen, dan perempuan 34 persen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Jenis Kelamin Responden  

 

Pada Diagram 2 diperlihatkan distribusi responden berdasarkan usianya. Berdasarkan tabel 

tersebut menunjukkan bahwa persentase terbesar berada pada interval antara 25 – 29 tahun 

hingga interval usia 45 – 49 tahun. 

 

 
Gambar 2. Usia Responden 

 

Pada Gambar 3. terkait dengan pendidikan formal terakhir responden terlihat bahwa 

distribusi jenjang pendidikan responden adanya variasi. Presentasi terbesar, yakni 19,5 persen 

adalah SMA tamat, diikuti dengan SMA tidak tamat dan SMP tamat. Ketiga kelompok 

jenjang pendidikan tersebut secara keseluruhan mencapai 44,5 persen yang berarti kelompok 

terbesar dalam jenjamg pendidikan formaal. Namun demikian berdasarkan diagram  tersebut, 

masih ada SD tidak tamat sebesar 5 persen dan ada juga yang berpendidikan sarjana 

mencapai 7,5 persen. 
 

 
Gambar 3. Pendidikan Responden 
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Perbedaan budaya organisasi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berorientasi 

komunikasi pemasaran dan berorientasi produk di wilayah perkotaan dan perdesaan 

1. Perbedaan budaya organisasi 

 
Tabel 1. Perbedaan   budaya oraganisasi beroerientasi pemasaran dan berorientasi produk 

pada UKM di Perkotaan dan Perdesaan 

 
 

Kategori 

Budaya organisasi pada UKM 

Perkotaan 

Budaya organisasi  pada UKM 

Perdesaan 

 

Jumlah(%) 

Orientasi 

Pemasaran (%) 

Orientasi  Produk 

(%) 

Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Tinggi 63 (31,5) 5 (2,5) 13 (6,5) 10 (5) 91 (45,5) 

Sedang 9 (4,5) 9 (4,5) 8 (4) 17 (8,5) 43 (21,5) 

Rendah 2 (1) 12 (6) 2 (1) 50 (25) 66 (33) 

Jumlah 74 (37) 26 (13) 23 (11,5) 77 (38,5) 200 (100) 

 

Pada Tabel 1, terlihat tentang perbedaan budaya organisasi pada Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) yang berorientasi komunikasi pemasaran dan berorientasi produk di 

wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan perbandingan data yang ada dalam table 

tersebut dapat dikemukakan bahwa budaya organisiasi pada UKM perkotaan memiliki posisi 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan UKM di perdesaan. Pada UKM di perkotaan, 

aspek budaya organisasi tersebut lebih terlihat pada UKM berorientasi pemasaran. Adapun 

pada UKM perdesaan, budaya organisasinya masih rendah, dan hal itu diperlihatkan oleh 

UKM berorientasi produk. Hanya sedikit nilai budaya organisasi yang diperlihatkan oleh 

UKM yang berorientasi pemasaran, pada UKM di perdesaan tersebut. 

 
2. Perbedaan Kejelasan nilai-nilai dan keyakinan  

Tabel 2. Perbedaan kejelasan nilai-nilai dan keyakinan   yang beroerientasi pemasaran dan 

berorientasi produk pada UKM di Perkotaan dan Perdesaan 

 
 

Kategori 

Kejelasan nilai-nilai dan keyakinan 

pada UKM Perkotaan 

Kejelasan nilai-nilai dan keyakinan 

pada UKM Perdesaan 

 

Jumlah (%) 

Orientasi 

Pemasaran (%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Tinggi 47(28,5) 8(4) 15(7,5) 6(3) 76(38) 

Sedang 20 (10) 9(4,5) 10(5) 9(4,5) 48(24) 

Rendah 4(2) 12(6) 5(2,5) 55(27,5) 76(38) 

Jumlah 71(35,5) 29(14,5) 30(15) 70(35) 200(100) 

 

Pada Tabel 2,  terlihat tentang perbedaan kejelasan nilai-nilai dan keyakinan pada 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berorientasi komunikasi pemasaran dan 

berorientasi produk di wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan perbandingan data 

yang ada dalam table tersebut dapat dikatakan  bahwa kejelasan nilai-nilai dan keyakinan 

pada UKM perkotaan memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan UKM di 

perdesaan. Pada UKM di perkotaan, aspek b kejelasan nilai-nilai dan keyakinan tersebut 

lebih terlihat pada UKM berorientasi pemasaran. Adapun pada UKM perdesaan, kejelasan 

nilai-nilai dan keyakinan masih rendah, dan hal itu diperlihatkan oleh UKM berorientasi 

produk. Hanya sedikit nilai kejelasan nilai-nilai dan keyakinan yang diperlihatkan oleh UKM 

yang berorientasi pemasaran, pada UKM di perdesaan tersebut. 

 

 

 

 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

206 
 

3. Perbedaan penyebaran nilai-nilai dan keyakinan  

 

Tabel 3. Perbedaan  penyebaran nilai-nilai dan keyakinan  yang beroerientasi pemasaran dan 

berorientasi produk pada UKM di Perkotaan dan Perdesaan 
 

Kategori 

penyebaran nilai-nilai dan keyakinan 

pada UKM Perkotaan 

penyebaran nilai-nilai dan keyakinan 

pada UKM Perdesaan 

 

Jumlah(%) 

Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Orientasi 

Pemasaran(5) 

Orientasi  

Produk(%) 

Tinggi 40 (20) 7(3,5) 23(11,5) 9(4,5) 79(39,5) 

Sedang 15 (7,5) 10(5) 15(7,5) 10(5) 50(25) 

Rendah 8(4) 20(10) 3(1,5) 40(20) 71(35,5) 

Jumlah 63(31,5) 37(18,5) 41(20,5) 59(29,5) 200(100) 

 

Perbedaan kejelasan nilai-nilai dan keyakinan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang 

berorientasi komunikasi pemasaran dan berorientasi produk di wilayah perkotaan dan 

perdesaan diperlihatkan pada Tabel 3. Berdasarkan perbandingan data yang ada dalam table 

tersebut dapat dikatakan  bahwa penyebaaran nilai-nilai dan keyakinan pada UKM perkotaan 

memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan UKM di perdesaan. Pada UKM 

di perkotaan, aspek penyebaran  nilai-nilai dan keyakinan tersebut lebih terlihat pada UKM 

berorientasi pemasaran. Adapun pada UKM perdesaan, penyebaran  nilai-nilai dan keyakinan 

masih rendah, dan hal itu diperlihatkan oleh UKM berorientasi produk. Hanya sedikit nilai 

penyebaran  nilai-nilai dan keyakinan yang diperlihatkan oleh UKM yang berorientasi 

pemasaran, pada UKM di perdesaan tersebut. 

 
4. Perbedaan Intensitas pelaksanaan nilai-nilai  

Tabel 4. Perbedaan  Intensitas pelaksanaan nilai-nilai yang beroerientasi pemasaran dan berorientasi 

produk pada UKM di Perkotaan dan Perdesaan 

 
 

Kategori 

Intensitas pelaksanaan nilai-nilai 

pada UKM Perkotaan 

Intensitas pelaksanaan nilai-nilai 

pada UKM Perdesaan 

 

Jumlah(%) 

Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Tinggi 50 (25) 6(3) 19 (9,5) 6(3) 81(40,5) 

Sedang 17(8,5) 13(6,5) 9(4,5) 12(6) 51(25,5) 

Rendah 5(2,5) 9(4,5) 4(2) 50(25) 68(34) 

Jumlah 72(36) 28(14) 32(16) 68(34) 200(100) 

 

Pada Tabel 4 terlihat tentang perbedaan Intensitas pelaksanaan nilai-nilai pada Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) yang berorientasi komunikasi pemasaran dan berorientasi 

produk di wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan perbandingan data yang ada dalam 

table tersebut dapat dikatakan  bahwa Intensitas pelaksanaan nilai-nilai pada UKM perkotaan 

memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan UKM di perdesaan. Pada UKM 

di perkotaan, aspek Intensitas pelaksanaan nilai-nilai tersebut lebih terlihat pada UKM 

berorientasi pemasaran. Adapun pada UKM perdesaan, intensitas pelaksanaan nilai-nilai 

masih rendah, dan hal itu diperlihatkan oleh UKM berorientasi produk. Hanya sedikit aspek 

intensitas pelaksanaan nilai-nilai  yang diperlihatkan oleh UKM yang berorientasi pemasaran, 

pada UKM di perdesaan tersebut. 
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5. Perbedaan Kohesi terkait dengan tingkat kesadaran dan loyalitas anggota organisasi  

 
Tabel 5. Perbedaan  kohesi terkait dengan tingkat kesadaran dan loyalitas anggota yang beroerientasi 

pemasaran dan berorientasi produk pada UKM di Perkotaan dan Perdesaan 
 

Kategori 

Kohesi terkait dengan tingkat 

kesadaran dan loyalitas anggota pada 

UKM Perkotaan 

Kohesi terkait dengan tingkat 

kesadaran dan loyalitas anggota pada 

UKM Perdesaan 

 

Jumlah(%) 

Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Tinggi 50(25) 5(2,5) 15(7,5) 5(2,5) 75(37,5) 

Sedang 10(5) 12(6) 3(1,5) 15 (7,5) 40(20) 

Rendah 5(2,5) 18(9) 2(1) 60(30) 85(82,5) 

Jumlah 65(32,5) 35(17,5) 20(10) 80(40) 200(100) 

 

Perbedaan Kohesi terkait dengan tingkat kesadaran dan loyalitas anggota organisasi 

pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berorientasi komunikasi pemasaran dan 

berorientasi produk di wilayah perkotaan dan perdesaan diperlihatkan pada Tabel 5. 

Berdasarkan perbandingan data yang ada dalam table tersebut dapat dikatakan  bahwa Kohesi 

terkait dengan tingkat kesadaran dan loyalitas anggota organisasi pada UKM perkotaan 

memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan UKM di perdesaan. Pada UKM 

di perkotaan, aspek Kohesi terkait dengan tingkat kesadaran dan loyalitas anggota organisasi 

tersebut lebih terlihat pada UKM berorientasi pemasaran. Adapun pada UKM perdesaan, 

Kohesi terkait dengan tingkat kesadaran dan loyalitas anggota organisasi masih rendah, dan 

hal itu diperlihatkan oleh UKM berorientasi produk. Hanya sedikit aspek Kohesi terkait 

dengan tingkat kesadaran dan loyalitas anggota organisasi  yang diperlihatkan oleh UKM 

yang berorientasi pemasaran, pada UKM di perdesaan tersebut. 

 
6. Perbedaan Ritual  

 

Tabel 6. Perbedaan ritual   yang beroerientasi pemasaran dan berorientasi produk pada UKM di 

Perkotaan dan Perdesaan 
 

Kategori 

Ritual pada UKM Perkotaan Ritual pada UKM Perdesaan  

Jumlah(%) Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Tinggi 48(24) 6(3) 12(6) 5 (2,5) 71(35,5) 

Sedang 12(6) 10(5) 6(3) 10(5) 38(19) 

Rendah 5(2,5) 19(9,5) 2(1) 65(32,5) 91(45,5) 

Jumlah 65(32,5) 35(17,5) 20(10) 80(40) 200(100) 

 

Pada  Tabel 6,   diperlihatkan perbedaan ritual  pada UKM yang berorientasi 

pemasaran dan berorientasi produk di perkotaan dan perdesaan. Pada table tersebut Nampak 

bahwa aspek ritual  pada UKM di perkotaan , persentase terbesar berada pada kategori tinggi, 

yaitu 24 persen, berada pada UKM yang  berorientasi pemasaran. Pada UKM ini, yang 

berorientasi produk hanya 3 persen. Adapun aspek ritual pada UKM di perdesaan, persentase 

terbesar berada pada kategori rendah  yaitu  32,5 persen berada pada UKM berorientasi 

produk. Pada UKM ini, yang berorientasi pemasaran hanya sebesar  6 persen pada kategori 

tinggi. Dengan membandingkan data pada kedua UKM yang berbeda tersebut maka Nampak 

bahwa aspek ritual  yang merupakan saalah satu aspek dari strategi komunikasi pemasaran 

pada UKM perkotaan, dan berorientasi pemasran daripada UKM perdesaan.  
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7. Perbedaan Jaringan budaya 

Tabel 7. Perbedaan  jaringan budaya  yang beroerientasi pemasaran dan berorientasi produk pada 

UKM di Perkotaan dan Perdesaan 
 

Kategori 

Jaringan budaya pada UKM 

Perkotaan 

Jaringan budaya pada UKM 

Perdesaan 

 

Jumlah(%) 

Orientasi 

Pemasaran (%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Orientasi 

Pemasaran(%) 

Orientasi  

Produk(%) 

Tinggi 41(20,5) 7(3,5) 24(12) 6(3) 78(39) 

Sedang 18(9) 7(3,5) 8(4) 10(5) 43(21,5) 

Rendah 9(4,5) 18(9) 5(2,5) 47(23,5) 79(39,5) 

Jumlah 68(34) 32(16) 37(18,5) 63(31,5) 200(100) 

Pada Tabel 7,  terlihat tentang perbedaan jaringan budaya  pada Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) yang berorientasi komunikasi pemasaran dan berorientasi produk di 

wilayah perkotaan dan perdesaan.. Berdasarkan perbandingan data yang ada dalam table 

tersebut dapat dikemukakan bahwa jaringan budaya pada UKM perkotaan memiliki posisi 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan UKM di perdesaan. Pada UKM di perkotaan, 

aspek jaringan budaya tersebut lebih terlihat pada UKM berorientasi pemasaran. Adapun 

pada UKM perdesaan, jaringan  budaya masih rendah, dan hal itu diperlihatkan oleh UKM 

berorientasi produk. Hanya sedikit nilai jaringan budaya  yang diperlihatkan oleh UKM yang 

berorientasi pemasaran, pada UKM di perdesaan tersebut. 
 

Pengujian Hipotesis: 

Ada Perbedaan yang signifikan budaya organisasi pada Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) yang berorientasi komunikasi pemasaran dan berorientasi produk di wilayah 

perkotaan dan perdesaan 

• Ho: µ1 =  µ2 

• H1: µ1 ≠  µ2 

Berdasarkan hasil analisis ANOVA dengan menggunakan SPSS 21 diperoleh nilai F 

sebesar 40,180, dengan sig. 0,00.  Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dikemukakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan budaya organisasi pada Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) yang berorientasi komunikasi pemasaran dan berorientasi produk di 

wilayah perkotaan dan perdesaan. 

 

Pembahasan 

Dalam aspek budaya organisasi, UKM yang berorientasi pemasaran dan berorientasi 

produk menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan. Nilai-nilai budaya organisasi pada 

UKM berorientasi pemasaran lebih tinggi dari UKM berorientasi produk. Aspek- aspek 

budaya organisasi yang diukur, seperti: 1) Kejelasan nilai-nilai dan keyakinan (clarity of 

ordering), yang merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang disepakati anggota organisasi yang 

ditentukan secara jelas; (2) penyebaran nilai-nilai dan keyakinan (extent of ordering) yang 

terkait dengan jumlah anggota organisasi yang menganut nilai-nilai dan keyakinan budaya 

organisasi; (3) Intensitas pelaksanaan nilai-nilai inti (core values being intensely held), yaitu 

tingkat penghayatan nilai-nilai organisasi, dianut dan dilaksanakan secara konsisten oleh 

anggota organisasi; (4) Kohesi terkait dengan tingkat kesadaran dan loyalitas anggota 

organisasi. Kohesi yang kuat menyebabkan nilai-nilai budaya organisasi dapat dipahami, 

dimengerti, dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh anggota organisasi;, (5) Ritual, 

yakni kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan organisasi serta cara-cara pemimpin 

menyikapinya; dan (6) Jaringan budaya, yaitu cara-cara nilai budaya organisasi disebarkan 

dalam organisasi secara informal (Tika, 2008).  

Pada UKM perkotaan, sama halnya dengan UKM berorienntasi pemasaran, nilai-nilai 

budaya organisasi yang dimilikinya lebih tinggi dari UKM perdesaan. Tingkat kategori 
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unsur-unsur budaya organisasi pada UKM perkotaan lebih berdistribusi pada kategori tinggi 

dibandingkan dengan UKM perdesaan. Rendahnya nilai-nilai budaya organisasi pada UKM 

di perdesaan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain : (1) contoh yang diberikan pimpinan 

pada anggota organisasi (kepemimpinan), (2) komunikasi yang kurang efektif, yang tidak 

terarah pada pekerjaan, melainkan pada aspek-aspek yang lain, (3) pimpinan UKM kurang 

memberi motivasi kerja pada karyawannya, tidak memberi contoh kerja keras, tidak memberi 

penghargaan atas keberhasilan/prestasi yang dicapai karyawan, pimpinan kurang 

memperhatikan lingkungan kerja yang berubah, (4)  ukuran organisasi yang kecil serta 

kompleksitas system yang sederhana, hal ini berimplikasi pada tingkat spesialisasi dan 

hubungan personal. Konsekuensi logisnya adalah karakteristik yang dimiliki UKM tersebut 

berimplikasi pada budaya organisasi yang rendah, (6) proses-proses administrasi yang masih 

rendah, dimana pimpinan UKM kurang menghargai karyawan yang berprestasi, mengabaikan 

penyelesaian konflik yang terjadi diantara anggota perusahaan, tidak memperhatikan 

efektivitas kerja kelompok, dan lain-lain, (7) struktur organisasi yang kaku dan tidak 

fleksibel, yang disebabkan adanya desentralisasi dan formalitas yang cair, sehingga karyawan 

bergerak dan bekerja sekehandak hatinya, tanpa adanya job description yang jelas.Mereka 

dihadapkan dengan ketidakpastian, (8) gaya manajemen yang lemah. Yang terjadi pada UKM 

perdesaan adalah lemah daalam perencanaan, lemah dalam pengorganisasian, lemah dalam 

kepemimpinan dan pelaksanaan, lemah dalam pengendalian. Kelemahan tersebut 

mempengaruhi kondisi komunikasi, struktur organisasi, serta upaya memotivasi karyawan. 

Konsekuensi lebih jauhnya adalah adanya ketidakseragaman pada diri masing-masing 

karyawan tentang pandangan pada suatu kebijaksanaan yang dikeluarkan pimpinan 

perusahaan serta nilai-nilai penting yang dapat mengokohkan eksistensi perusahaan. 

Tuntutan konsumen terhadap kualitas produk UKM semakin tinggi. Apalagi saat ini 

competitor-kompetitor yang berdatangan dengan produk yang lebih berkualitas, menjadi 

pertimbangan konsumen. UKM perlu mengubah pola budaya organisasi yang adaa saat ini, 

yang cenderung masih tradisional. Cartwright (Wibowo, 2010) mengatakan bahwa perubahan 

budaya organisasi merupakan  sebuah proses psikologis. Perubahan tersebut membutuhkan 

proses yang lama.  Perubahan budaya organisasi dari pola konvensional, dimana perubahan 

itu bersifat alamiah menjadi budaya organisasi modern yang terencana dan bertahap 

memerlukan proses dan waktu cukup lama. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dari 

berbagai fihak yang kompeten. 

 
 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: “Ada Perbedaan 

yang signifikan budaya organisasi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berorientasi 

komunikasi pemasaran dan berorientasi produk di wilayah perkotaan dan perdesaan. Budaya 

organisasi pada UKM di perkotaan memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan UKM di perdesaan. UKM diperkotaan lenih memperhatikan nilai-nilai budaya 

organisasi, seperti: Kejelasan nilai-nilai dan keyakinan (clarity of ordering), penyebaran 

nilai-nilai dan keyakinan (extent of ordering); Intensitas pelaksanaan nilai-nilai inti (core 

values being intensely held) ; Kohesi terkait dengan tingkat kesadaran dan loyalitas anggota 

organisasi. Kohesi yang kuat menyebabkan nilai-nilai budaya organisasi dapat dipahami, 

dimengerti, dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh anggota organisasi; Ritual, yakni 

kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan organisasi serta cara-cara pemimpin 

menyikapinya; dan jaringan budaya, yaitu cara-cara nilai budaya organisasi disebarkan dalam 

organisasi secara informal 
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PENDAHULUAN 
 

Faktor utama berlangsungnya hubungan sosial adalah adanya proses komunikasi. Melalui 

komunikasi itulah terciptanya hubungan antara individu dengan individu lainnya, oleh karena 

itu komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai pribadi 

maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu pula dalam suatu organisasi, komunikasi  

memiliki peran yang penting untuk tercapainya tujuan organisasi. Melalui proses komunikasi, 

maka akan mempermudah organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya organisasi. Dalam 

suatu  organisasi selalu terdapat unsur-unsur hubungan antara atasan dengan bawahan, 

bawahan dengan pimpinan, begitu pula antara sesama bawahan, atau dalam tingkatan hierarki  

yang sama  Dalam komunikasi organisasi keterlibatan berbagai belah pihak tersebut tentu 

sebaiknya harus terjadi  proses komunikasi dua arah (reciprocal), oleh karena itu dibutuhkan 

kerja sama yang baik antar anggota untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.  Proses 

komunikasi  yang berjalan baik antar level yang berbeda  maupun level yang sama, (yang 

memiliki tingkatan yang sama) dalam suatu organisasi sangat berpengaruh besar terhadap 

kelangsungan hidup organisasi dan  dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota di dalam 

organisasi tersebut.  Berlangsungya komunikasi organisasi ini yakni untuk menumbuhkan 

saling pengertian (mutual understanding), serta pemahaman yang sama  (frame of references) 

juga kerangka pengalaman yang sama (fields of experiences) bagi anggota organisasi, 

sehingga diharapkan terjadi pemikiran dan tindakan yang sama dalam mewujudkan tujuan 

yang sudah ditetapkan organisasi. 

   Pentingnya komunikasi dalam hubungannya dengan pekerjaan atau suatu kegiatan 

organisasi ditunjukkan oleh banyaknya waktu yang dipergunakan untuk berkomunikasi, baik 

secara verbal (lisan)  maupun nonverbal, Komunikasi diibaratkan aliran darah yang 

menghubungkan bagian-bagian terpisah dalam tubuh organisasi.  

   Menurut Katz dan Kahn (2001),  komunikasi, pertukaran pesan dan transmisi makna 

merupakan inti dari sistem sosial atau organisasi. Komunikasi memegang peranan yang 

utama dalam membangun organisasi secara efektif dan efisien. Optimalisasi proses 

komunikasi di dalam organisasi harus dimengerti dan dipahami melalui berlangsungnya 

komunikasi antar anggota atau semua pihak yang terlibat didalamnya. 

   Organisasi sebagai sebuah kumpulan manusia yang bekerja bersama untuk mencapai 

tujuan individu dan tujuan organisasi, tentu  di dalamnya   akan memerlukan proses 

komunikasi.  Organisasi sebagaimana dikatakan Robbins (2008) merupakan unit sosial yang 

dibangun untuk jangka waktu yang panjang dan terdiri atas dua orang atau  lebih yang 

bergabung bersama dan terkoordinasi, memiliki pola kerja yang terstruktur, serta didirikan 

untuk mencapai tujuan organisasi atau satu set tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

organisasi telah memberikan kontribusi penting bagi anggota organisasi. bahwa organisasi 

dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat kita capai secara individu. Demikian pula Persatuan 

Islam sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan keagamaan  

tentunya tidak lepas dari peran anggota di dalamnya, oleh karena itu pola komunikasi 

organisasi yang diterapkan organnisasi Persatuan Islam merupakan aspek penting untuk 
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membangun kebersamaan dengan dilandasi kesetaraan diantara anggotanya untuk sama-sama 

mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi. 

Sejalan dengan hal tersebut Pace dan Faules, (2001 : 41) menyatakan istilah organisasi 

sosial merujuk kepada pola interaksi sosial (frekuensi dan lamanya kontak antara orang-

orang; kecenderungan mengawali kontak; arah pengaruh orang-orang; derajat kerjasama; rasa 

tertarik, rasa hormat, rasa permusuhan; serta (perbedaan status) dan regularitas yang teramati 

dan perilaku sosial orang-orang yang disebabkan oleh situasi sosial mereka alih-alih oleh 

karakteristik fisiologis  atau psikologis mereka sebagai individu. 

   Berkaitan dengan hal tersebut, Persatuan Islam  sebagai  organisasi massa yang 

bergerak dalam bidang keagamaan (ormas Islam) di Indonesa  didirikan di Bandung sejak 

sebelum kemerdekaan Republik Indonesia,  secara resmi Persis didirikan  pada hari Rabu 

tanggal 1 Shafar  1342 H bertepatan dengan tanggal 12 september 1923 di Bandung oleh 

sekelompok orang Islam yang konsen terhadap   studi dan aktivitas  keagamaan  dipimpin 

oleh Haji Zamzam dan Haji Muhamad Yunus. Dengan demikian sebagai organisasi formal 

yang berdiri secara resmi, maka persis telah menjadi wadah organisasi dari umat Islam. Persis 

berusaha secara optimal untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak 

organisasi yaitu:  Persatuan  pemikiran Islam, Persatuan rasa Islam,  Persatuan usaha Islam, 

dan Persatuan suara Islam. Bertitik tolak dari hal itulah maka organisasi (Jam’iyyah)  itu 

dinamakan  “Persatuan Islam”. (Kamiluddin, 2006 : 66). 

   Di dalam pembentukan dan penyebaran paham keagamaan yang diusung oleh 

organisasi Persatuan Islam, Pola komunikasi organisasi yang dilakukan dan dikembangkan  

oleh seluruh anggota organisasi menjadi sesuatu hal yang sangat penting.  Pentingnya 

komunikasi bagi suatu organisasi, karena komunikasi didesain untuk memastikan segala 

kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan aturan permainan yang telah disepakati. 

Seperti yang dinyatakan oleh Bowers  bahwa komunikasi sebagai “jaringan syaraf suatu 

sistem” yaitu organisasi. Kemudian  (Katz dan Kahn, 1978 : 428-423) mengatakan 

komunikasi  bagi organisasi sebagai “ the very essence of a social system or an 

organization”.  Senada dengan pendapat di atas Goldhaber, (1990 : 6)  menyatakan bahwa 

“communication is essential to an organization”. 

Proses berlangsungnya komunikasi dalam organisasi Persatuan Islam, tentunya akan 

melibatkan anggota organisasi untuk saling bertukar pesan sejalan dengan apa yang menjadi 

sasaran serta tujuan organisasi.  Dalam mewujudkan tercapainya tujuan organisasi tersebut, 

tentunya tidak lepas pula dengan bagaimana terbentuknya budaya organisasi didalamnya. 

Menurut Robbins (2003 :305). Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang 

dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Sistem 

makna tersebut merupakan seperangkat karakteristik utama  yang dihargai oleh suatu 

organisasi. Fungsi dari budaya organisasi itu sendiri adalah ; (1) Budaya organissasi 

mempunyai suatu peran menetapkan tujuan organisasi, (2).  Budaya organisasi membawa 

suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi, (3) Budaya mempermudah  timbulnya 

komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi sesorang.  (4) Budaya 

memantapkan sistem sosial, (5) Budaya organisasi  sebagai mekanisme pembuat makna dan 

kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggota organisasi. Budaya 

organisasi tersebut dibangun, dikembangkan, dan dipraktekkan dengan menyatukan nilai 

budaya anggota dengan nilai buadaya organisasi.  Berbagai praktik di atas dapat memperkuat 

budaya organisasi dan memastikan anggota organisasi bekerja sesuai budaya organisasi. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, ada fenomena menarik yaitu, bagaimana 

berlangsungnya Pola Komunikasi Organisasi Persatuan Islam, tidak lepas dengan bagaimana 

Budaya Organisasi yang berlangsung di dalamnya. Dan hal tersebut merupakan aspek 

penting untuk menjadi kajian dalam penelitian ini.  
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PEMBAHASAN 
 

Pola Komunikasi Organisasi dan Budaya Organisasi. 

Munculnya Ide atau gagasan kreatif dan inovatif manusia telah menghasilkan produktivitas 

manusia  yang tidak terbatas. Kreativitas dan semangat inovasi pada setiap manusia ada pada 

setiap diri manusia baik dalam kesendiriannya sebagai individu maupun sebagai anggota 

organisasi, sehingga manusia akan selalu berpotensi untuk menghasilkan  produktivitas 

secara terus menerus. Dan salah satu wujud dari pelaksanaan atau penyampaian gagasan 

dalam setiap organisasi adalah berjalannya komunikasi organisasi yang baik.  

Tubbs dan Moss  (1996 : 166), mengatakan beberapa ciri utama komunikasi 

organisasional adalah faktor struktural dalam organisasi yang mengharuskan para anggotanya 

bertindak sesuai dengan peranan yang diharapkan.  Sedangkan Devito  (1997 : 340), 

menyatakan bahwa  komunikasi organisasi adalah proses pengiriman serta penerimaan pesan 

di dalam organisasi, baik dalam komunikasi  formal maupun komunikasi informal. 

Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya 

berorientasi pada organisasi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara 

sosial. Orientasinya tidak pada organisasinya sendiri, tetapi lebih pada para anggotanya 

secara individual 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa jika pesan mengalir melalui jalur    resmi 

yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan maka pesan itu 

menurut jaringan komunikasi formal. Pesan dalam jaringan komunikasi formal biasanya 

mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari tingkat yang sama atau secara 

horisontal. Terdapat empat aliran komunikasi  yang berlangsung  dalam  sistem jaringan  

komunikasi formal yakni ;  1. Komunikasi vertikal ke bawah,  2. Komunikasi vertikal ke atas,  

3. Komunikasi horisontal, dan   4. Komunikasi  lintas saluran. Sedangkan   komunikasi 

informal, yang sering juga disebut grapevine  (selentingan atau desas-desus), yang 

penyebarannya nampak tanpa direncanakan,  namun dapat melakukan penyesuaian terhadap 

komunikasi formal, dalam mendukung komunikasi dan pencapaian tujuan organisasi. (Pace 

dan Faules, 2001 : 186). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas bahwa komunikasi organisasi, merupakan proses 

penyampaian gagasan, maupun informasi diantara seluruh anggota organisasi Persatuan 

Islam. Meskipun di dalam organisasi tersebut terdapat susunan kepengurusan; adanya unsur 

pimpinan dan bawahan, namun Pola komunikasi organisasi yang diterapkan oleh organisasi 

Persatuan Islam ini tidak dibatasi oleh struktur organisasi yang dibangun, tetapi Pola 

komunikasi organisasi yang berlangsung adalah pola komunikasi yang terbuka, kebersamaan, 

dan saling mendukung, keberadaan struktur organisasi hanya sebatas koordinasi 

pekerjaan/tugas saja, dengan demikian  seluruh anggota Persatuan  Islam ikut terlibat untuk 

melaksanakan peran dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi, untuk melaksanakan 

syiar/penyebaran agama Islam. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Karl 

Weick dalam Miler (2006:82), bahwa proses organisasi adalah bagaimana menyusun, 

melakukan pengelolaan serta  memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan 

organisasi.  

Weick memfokuskan pada gagasan bahwa organisasi sebagai sistem yang mengambil 

informasi yang membingungkan dari lingkungannya dan membuat informasi tersebut masuk 

akal sehingga dapat digunakan oleh organisasi untuk kelangsungan sistemnya. Weick juga 

memandang organisasi merupakan sistem yang menyesuaikan dan menopang dirinya dengan 

mengurangi ketidak pastian informasi dimana komunikasi sebagai bagian yang penting dalam 

mewujudkan kegiatan tersebut, dan informasi merupakan kunci dalam lingkungan organisasi. 

(Infante, Rancer, dan Womack, 1990 :377). Oleh sebab itu memproses informasi bukan  

hanya menerima informasi, namun demikian hal yang sukar untuk dilakukan adalah 
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bagaimana mengelola dan menyebarkan informasi di dalam organisasi,  dimana hal ini 

menuntut keterlibatan seluruh anggota organisasi. 

Fill (2005 :18) mengatakan kelangsungan hidup organisasi berkaitan dengan 

kemampuannya untuk menerima, menyampaikan, dan melaksanakan komunikasi. Proses 

komunikasi menghubungkan organisasi dengan lingkungannya termasuk bagian-bagiannya. 

Informasi mengalir ke dan dari organisasi itu, termasuk di dalam organisasi itu sendiri. 

Informasi mengintegrasikan kegiatan intern organisasi. Gibson, Ivancevich, Donnelly  (1994 

: 17) 

Weick melukiskan organisasi sebagai sebuah sistem yang hidup (living system) yang 

melakukan proses kegiatan untuk mempertahankan kehidupannya dan melaksanakan 

fungsinya. Organisasi harus mempunyai  tata cara atau aturan  untuk mengelola seluruh 

informasi yang masuk ke lingkungan organisasi.  Organisasi merupakan  suatu sistem yang 

terdiri atas indivudu-individu atau kelompok yang saling berhubungan melalui komunikasi. 

Mereka saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka. Miler (2006 :83).

  

Menurut teori ini, organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan, 

melainkan oleh aktivitas komunikasi. Organisasi merupakan sesuatu yang dicapai manusia 

melalui sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan. Ketika manusia melakukan interaksi 

sehari-hari, mereka “menciptakan” organisasi.   Semua perilaku manusia saling dihubungkan 

karena perilaku seseorang   bergantung   kepada   perilaku  orang  lain.   (Littlejohn dan Foss, 

2009 : 364). 

Berlangsungnya komunikasi organisasi dalam organisasi Persatuan Islam, merupakan 

hal penting yang menentukan keterlibatan anggota dalam organisasi, dimana perilaku 

individu atau anggota organisasi terintegrasi di dalamnya, tindakan atau perilaku yang 

ditunjukkan para anggota Persatuan Islam, merupakan cara pandang atau cara hidup mereka 

dalam organisasi. Bagi anggota Persatuan Islam, budaya organisasi merupakan refleksi dari 

keberadaan organisasi itu sendiri.  Apa yang direfleksikan budaya organisasi adalah 

keyakinan, nilai, norma, aturan,hingga perilaku para  anggota  organisasi yang bersangkutan.  

Berbagai dimensi budaya organisasi sebagaimana diungkapkan oleh Robin  dalam 

Sobirin (2007),  memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :  

1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan 

organisasi lainnya.  

2. Budaya membawa satu rasa identitas bagi anggota-anggotanya.  

3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari 

pada kepentingan individual seseorang. Budaya merupakan keyakinan dan nilai-

nilai bersama, oleh karena itu cakupan dan pengikatan budaya lebih luas dari pada 

hanya pada kepentingan perseorangan. Budaya merupakan refleksi hakikat dan 

harapan organisasi yang harus diwujudkan oleh anggota-anggotanya. 

4. Budaya sebagai pengikat  anggota organisasi untuk bersama-sama membangun 

kesatuan serta melakukan apa yang seharusnya dijalankan atau dilaksanakan oleh 

seluruh anggota organisasi. 

5. Budaya sebagai peneguhan perilaku yang dapat diterima organisasi. Budaya 

memberikan panduan terhadap perbuatan dan ucapan yang sepatutnya dilakukan 

anggota-anggota organisasi.  

 

Berdasarkan  pemaparan  pernyataan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa budaya 

organisasi yang ada di organisasi Persatuan Islam, merupakan, pedoman, aturan, tata cara, 

norma dan etika yang berlangsung didalammya. Dimana wujud perilaku yang ditunjukkan 

oleh seluruh anggota organisasi Persatuan Islam, merupakan implementasi  dari perilaku 

organisasi dan budaya organisasi anggota Persatuan Islam. Budaya organisasi Persatuan 
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Islam, memiliki perbedaan yang khas dengan budaya organisasi lainnya. Organisasi 

Persatuan Islam, sesuai dengan namanya yaitu bersatunya umat Islam yakni untuk 

melaksanakan jihad fisabilillah  melalui semua kemampuan dan kekuatan yang dimiliki, 

untuk menggapai cita-cita dan harapan organisasi, yakni persatuan pemikiran islam, 

persatuan rasa islam, persatuan usaha islam, dan persatuan suara islam. Dengan berpegang 

teguh  terhadap kehendak cita-cita organisasi tersebut pada akhirnya  telah mengikat 

kekuatan anggota (jam’iyyah) untuk tetap kokoh, berepegang teguh terhadap pengembangan 

organisasi keislaman, dengan mengusung motto yang dituangkan dari firman Allah  dalam 

Alqur’an surat Ali Imran ayat 103 :  “Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali (undang-

undang atau aturan)  Allah seluruhnya dan janganlah kamu bercerai berai.”  Serta diperkuat 

dengan  Dan Hadits  Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa 

kekuasaan Allah itu berada pada Jamaah. Firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw 

tersebut menjadi Motto yang kuat dan menjadi Lambang atau Simbol Persatuan Islam yang 

digambarkan dalam lingkaran bintang bersudut  dua belas buah, di bagian tengahnya 

tercantum kata Persatuan Islam, dengan menggunakan huruf Arab Melayu. Dengan Motto 

dan lambang khas yang dibangun oleh Persis ini, telah menanamkan secara kuat bagi anggota 

Persis untuk selalu taat dan tegas melaksanakan ajaran islam tanpa kompromi. Jihad 

fisabilillah yang dilakukan seluruh anggota Persatuan Islam adalah  Purifikasi pemurnian 

Islam dengan kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, dengan gaya komunikasi yang khas 

tegas, lugas, cenderung kaku, tanpa kompromi. Organisasi Persatuan Islam telah menjadi 

salah satu organisasi keagamaan, yang berkharakter tegas, keras dan lugas. (wawancara : H. 

Zaenandang dan Latief). 

  Pola komunikasi organisasi yang dijalankan, dan budaya organisasi yang dibangun, 

merupakan paduan integrasi kekuatan, keimanan, anggota organisasi Persatuan Islam sebagai 

organisasi Islam dalam menjalankan syiar dan syariat Islam. Berdasarkan hasil kajian maka 

dapat dibuat sebuah model aplikasi Pola Komunikasi dan Budaya Organisasi  Persatuan 

Islam dalam penyebaran agama Islam yaitu Sebagai berikut:           

 

Organisasi Persatuan 

Islam  : Organisasi 

keagamaan yang 

berorientasi dalam syiar 

agama/ penyebaran dan 

pendidikan keagaman 

(agama islam) 

 

Pola Komunikasi 

Organisasi Persatuan 

Islam : 

Proses/aktivitas  

komunikasi yang 

melibatkan seluruh 

anggota  Persatuan 

Islam 

 Budaya  Organisasi  

Persatuan Islam : 

 

Pandangan Hidup dalam 

organisasi yaitu : aturan, 

norma, tata cara, dan etika 

yang berlaku bagi seluruh 

anggota organisasi. 

                

                Sumber :  Pace & Faules, 2001 : 186, Cherrington dalam Sobirin (2007 : 5)    

                Pancanowsky dalam (West and Turner, 2008 : 299), Modifikasi Penulis 
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PENUTUP 
 

Komunikasi organisasi yang dijalankan di dalam organisasi Persatuan Islam, adalah adanya 

keterbukaan komunikasi diantara anggota organisasi, baik antara pimpinan dengan pimpinan, 

antara pimpinan dengan anggota, antara pengurus dengan anggota,  dengan melibatkan 

seluruh anggota untuk berkontribusi dan mengembangkan keterbukaan, kejujuran, siap 

menerima kritikan atau masukan dan  apapun sebagai konsekuensi jihad fisabilillah. 

Berlangsungnya komunikasi organisasi yang terbuka, melibatkan selutuh anggotanya, telah 

memberikan kontribusi yang berarti dalam membantu proses budaya organisasi. Budaya 

organisasi di organisasi Persatuan Islam, memiliki peran penting dalam menunjang kinerja 

organisasi, karena budaya organisasi yang dibangun merupakan pedoman, aturan,tata cara, 

dan etika, yang mendorong kesadaran diri anggota untuk berkomitmen dalam menjalankan 

tujuan  organisasi. Budaya organisasi telah memberikan kontribusi yang berarti dalam 

membantu proses pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi organisasi dan budaya 

organisasi, adalah dua hal yang berkaitan, dimana melalui komunikasi organisasi yang 

berlangsung di dalam organisasi Persatuan Islam, telah menanamkan dan menumbuhkan 

Budaya organisasi yang berlangsung di dalamnya. Aspek inilah yang telah mewujudkan dan 

membentuk Karakteristik Budaya organisasi Persatuan Islam sebagai organisasi  keagamaan 

(Islam) yang terus berkomitmen dan berkontribusi bagi masyarakat khususnya dalam 

pendidikan dan pengembangan agama Islam. 
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PENDAHULUAN  

Dalam suatu lingkungan sosial, sekecil apapun, akan tumbuh suatu budaya, berupa nilai-nilai 

yang dijadikan patokan dalam berperilaku oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan 

sosial tersebut. Budaya tercipta berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di 

dalam lingkungan sosial tersebut terkait upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya dapat 

tercipta secara alamiah maupun dibentuk secara paksa dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu, seperti yang berlaku dalam suatu organisasi atau komunitas. Di dalamnya terdapat 

kelompok manusia yang berupaya untuk mencapai tujuan organisasi. AB Susanto, dalam 

bukuya Budaya Perusahaan, mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai 

yang menjadi pegangan sumber daya manusia dalam menjalankan kewajibannya juga 

perilakunya di dalam organisasi (Susanto, 1997: 3). Sementara itu, Kreitner dan Kinicki 

mendefinisikan budaya organisasi sebagai satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima 

secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, 

pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam (Kreitner dan Kinicki, 

2003 : 79).  

Robbins mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama, yang 

menjadi karakteristik utama yang dihargai organisasi, yang dianut oleh para anggotanya yang 

membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya.” (Robbins, 2003:305). Lebih 

lanjut, Robbins mengemukakan beberapa fungsi budaya organisasi, yaitu (1) berperan 

sebagai tapal batas, yang membedakan secara jelas antara satu organisasi dengan organisasi 

lainnya; (2) memberikan identitas bagi anggota-anggota organisasi; (3) mempermudah 

timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi; (4) 

meningkatkan kemantapan sistem sosial, sebagai perekat sosial yang membantu menyatukan 

organisasi dengan adanya standar perilaku yang ditetapkan untuk para anggota organisasi; (5) 

Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan 

membentuk sikap serta perilaku para karyawan (Robbins, 2003: 311). 

Tujuan budaya dalam organisasi adalah melengkapi para anggota dengan rasa identitas 

organisasi dan menumbuhkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi. Budaya 

organisasi merupakan penerapan nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang terkait dan bekerja 

di bawah naungan suatu organisasi. Secara sederhana, pembentukan budaya organisasi dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Pembentukan Budaya Organisasi 

Sumber: Sutanto, 1997: 13 
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Berdasarkan gambar tersebut, filsafat pendiri organisasi merupakan sumber utama 

sebuah budaya organisasi. Para pendiri organisasi secara tradisional memiliki dampak yang 

penting dalam pembentukan budaya awal organisasi. Kemudian, melalui seleksi untuk 

menentukan kriteria yang dianggap paling tepat menjadi anggota organisasi merupakan 

kekuatan dalam memertahankan budaya organisasi. Tujuan utama proses seleksi adalah untuk 

menemukan dan mempekerjakan individu yang memiliki pengetahuan, kepandaian dan 

kemampuan untuk berprestasi dalam pekerjaan di dalam organisasi.  

Perilaku dan tindakan manajemen puncak berpengaruh terhadap budaya organisasi. 

Proses sosialisasi merupakan langkah yang tepat untuk memertahankan budaya organisasi, 

terutama sosialisasi yang dtujukan bagi para anggota baru. Seluruh anggota organisasi 

seharusnya mengetahui dan memahami terbentuknya budaya organisasi, agar mereka 

memahami secara pasti pentingnya budaya organisasi bagi kemajuan organisasi, termasuk 

pengembangan diri.  

Selain manfaat yang dapat diperoleh secara individu, budaya organisasi pun memiliki 

kontribusi bagi organisasinya sendiri, antara lain 1) sebagai pedoman dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan intern organisasi seperti tata tertib, 

administrasi, hubungan antarbagian penghargaan terhadap prestasi anggota, penilaian kerja 

dan lain sebagainya. 2) untuk menunjukkan kepada pihak eksternal mengenai keberadaan 

organisasi dari ciri khas yang dimiliki, di tengah-tengah organisasi-organisasi yang ada di 

masyarakat. 3) sebagai acuan dalam menyusun perencanaan organisasi. 4) dapat membuat 

program-program pengembangan usaha dan pengembangan para anggota (sumber daya 

manusia yang ada) dengan dukungan penuh dari seluruh anggota organisasi.  

Yayasan Al Amin merupakan salah satu organisasi yang di dalamya terdiri dari 

beragam kelompok orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan perannya masing-

masing. Dalam Yayasan Al Amin terdapat tiga unit atau tiga kelompok organisasi yang 

dikelola, yakni pesantren, sekolah dan pabrik bordir. Yayasan Al Amin menyinergikan 

pesantren, sekolah dan pabrik bordir menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya 

menjadi unit yang saling membutuhkan dan saling memberikan manfaat satu sama lain. 

Yayasan Al Amin berupaya untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia menjadi 

sosok yang Islami serta memiliki keterampilan bermilai ekonomi dalam bidang bordir. 

Yayasan yang dirintis oleh H. Zarkasy, pelopor bordir di Tasikmalaya, berhasil 

menyelaraskan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat menjadi suatu kekuatan yang 

mampu bertahan menghadapi terpaan-terpaan pengaruh dari luar dalam bidang akhlak 

maupun dalam bidang ekonomi melalui garment dan konfeksi bordir yang dijalani sejak 

lama.  

Adalah satu hal yang menarik ketika suatu lembaga atau organisasi yang berlandaskan 

keislaman mampu memberdayakan sumber daya yang dimilikinya mencapai suatu 

keberhasilan dalam dua kepentingan sekaligus, yaitu urusan dunia yang dipenuhi dalam 

bidang ekonomi melalui usaha bordir, serta urusan akhirat yang dipenuhi dengan 

melaksanakan ibadah serta selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, melalui 

ibadah dan pendidikan bernuansa Islami di pesantren dan Sekolah Terpadu Al Amin. Sejak 

dirintis tahun 1960-an, usaha yang dijalankan Al Amin pun berkembang dan bertahan hingga 

sekarang. Meski pengelolaannya berbasiskan ikatan keluarga, namun dijalankan secara 

profesional.  

Tujuan penelitian inti adalah untuk mengungkapkan budaya organisasi yang dibentuk 

oleh Yayasan Al Amin dalam menyelaraskan aktifitas ekonomi dengan aktifitas keagamaan 

sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung untuk mencapai 

kepentingan bersama organisasi.  

 

 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

219 
 

PEMBAHASAN 

Budaya organisasi merupakan sebab utama bagi terciptanya gaya operasional organisasi (Schultz 

dan Schultz, 1994). Budaya pada hakikatnya merupakan pondasi bagi suatu organisasi. Bila 

pondasi yang dibuat tidak cukup kuat maka betapapun bagusnya suatu bangunan, tidak akan 

bertahan karena penopangnya yang rapuh. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagaimana 

suatu organisasi membentuk pondasi yang kokoh agar dapat menopang keberlangsungan 

hidupnya. Untuk membentuk suatu landasan yang kokoh, Yayasan Al Amin mendasarkan budaya 

organisasinya pada agama Islam. 

 

Islam sebagai Landasan Budaya Organisasi Yayasan Al Amin 

Kelangsungan dan perkembangan suatu organisasi membutuhkan budaya organisasi sebagai 

sesuatu yang memberikan nilai dan ciri tersendiri. Pada hakikatnya, budaya organisasi memiliki 

nilai yang baik bagi kemajuan suatu organisasi.  

Budaya organisasi dapat sangat memengaruhi individu dan kinerja perusahaan, terutama 

dalam lingkungan yang bersaing. Budaya organisasi menembus kehidupan organisasi dalam 

berbagai cara untuk mempengaruhi setiap aspek organisasi. Budaya dalam suatu organisasi pada 

hakikatnya mengarah pada perilaku-perilaku yang dianggap tepat, mengikat dan memotivasi 

setiap individu yang ada dalam suatu organisasi dan mengarahkan pada upaya mencari 

penyelesaian dalam situasi ambigu (Turner, 1994) Pemikiran ini memberi dasar pemikiran bahwa 

setiap individu yang ada dalam organisasi akan bersama-sama berusaha menciptakan kondisi 

kerja yang ideal agar tercipta suasana yang mendukung bagi upaya pencapaian tujuan yang 

diharapkan.  

Pemilik dan pengelola Yayasan Al Amin menetapkan agama Islam sebagai landasan 

penerapan budaya organisasi. Salah seorang pengelola Yayasan, H. Wawan Nawawi 

menjelaskan, yayasannya membawahkan pesantren, sekolah dan perusahaan bordir. Mengelola 

ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ia menyebutnya sebagai segitiga 

emas. Apa yang dilakukannya dalam mengelola kegiatanya merupakan bagian dari ibadahnya 

kepada Allah Subhanahu Wataa’la.  
“Saya meyakini bahwa kita dilahirkan ke dunia itu untuk menjadi wakil Allah. Tuhan itu 

punya rencana di kita, tinggal ngejemput rencana itu. Kamu harus jadi wakil yang terbaik. 

Itu loh intinya. Kedua, kita punya keyakinan, kalau kita sudah jadi wakil Allah, semua 

fasilitas itu akan ditundukkan kepada kita. Kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah. Bukan 

gaya hidup, tapi kebutuhan hidup. Seluruh sarana prasarananya, orang nya akan di 

tundukkan, kemudian semua sarana dan prasarana nya akan diberikan kepada kita hamba-

nya yang seperti itu. Pikiran kita itu melengkapi filosofi tadi.” (Wawancara 15 Mei 2018) 

Dengan menjadikan agama sebagai landasan, maka dalam menciptakan budaya organisasi, 

ketakwaan kepada Allah SWT menjadi yang utama. Untuk menciptakan kedisplinan 

misalnya, para ketika masuk waktu sholat, para pekerja harus menghentikan pekerjaannya 

dan segera bergegas ke mesjid untuk melaksanakan shalat fardhu berjamaah. Pekerja prianya 

diharuskan mengenakan peci.  

H. Amir Zarkasy, pengelola Tjiwulan Bordir menjelaskan, pelaksanaan shalat 

berjamaah menjadi suatu keharusan di dalam lingkungan Yayasan Al Amin. Tujuannya untuk 

menumbuhkan rasa kedisiplinan dan rasa kebersamaan. Bahkan, jika ada pekerja laki-laki 

yang tidak melaksanakan shalat berjamaah, akan diberi surat peringatan.  
“Dzuhur itu wajib shalat berjamaah yang di pabrik itu. Ashar wajib. Tanpa berjamaah, 

langsung di SP 1. Terus berjamaah itu wajib pakai peci, kalau tidak pakai peci, SP 1. SP 2, 

SP 3, 4, langsung out. Disiplin.” (Wawancara 17 Juli 2018) 

Bagi H. Wawan dan keluarga, kerajinan bordir yang ditekuninya hingga sekarang memiliki 

maknsa sebagai wujud dari proses kemandirian yang dianjurkan oleh Islam. Seraya mengutip 

hadis yang disampaikan oleh rasulullah saw. “Afdholul a’mal, a’malul biyadih”, pekerjaan 

yang utama adalah pekerjaan hasil tangan kita. H. Wawan menjelaskan bahwa dalam usaha 

tersebut terdapat keberkahan karena tidak menggantungan diri terhadap orang lain. 
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“Kemandirian, keuletan, kesabaran, ketawaqalan, selalu bergantung kepada Allah SWT,” 

tandasnya.   

 Susanto mengatakan bahwa budaya organisasi dapat dihidupkan melalui seleksi, yaitu 

mendapatkan anggota yang setidaknya memiliki nilai-nilai yang sama dengan budaya 

organisasi yang ada. Yayasan Al Amin sendiri menerapkan proses seleksi bagi pekerja di 

salah satu unit usaha bordir, yaitu Al Noor Garment, dengan mengambil dari siswa lulusan 

sekolah di Al Amin. Alasannya, pekerja yang berasal dari sekolah atau pesantren Al Amin 

telah memiliki kultur kerja dan karakter yang sesuai dengan yang diharapkan pihak Yayasan, 

karena mereka sudah mendapat gemblengan terlebih dahulu saat menempuh pendidikan, 

sehingga tidak perlu melakukan proses adaptasi yang terlalu lama dengan budaya organisasi 

yang diterapkan.  
“Dampak hasil kerjanya, jadi bisa ulet, tekun. Kalau ada kesalahan ditegur satu kali itu bisa 

langsung taat. Tapi kalau dari hasil sekolah luar itu masya Allah luar biasa jengkel sekali 

itu.“ (Wawancara 17 Juli 2018) 

Keuntungan yang diperoleh suatu organisasi yang memiliki budaya adalah dapat menentukan 

etika kerja, adanya arah pengembangan, peningkatan produktifitas dan kreaifitas.  

Dalam suatu organisasi, aktifitas komunikasi melibatkan empat fungsi, yaitu fungsi 

informatif, regulatif, persuasif dan integratif. Dalam fungsi informatif, informasi yang 

diperoleh setiap orang dalam organisasi, diharapkan akan memperlancar pelaksanaan tugas 

masing-masing. Informasi ini pada dasarnya diterima oleh semua orang dalam kedudukan 

yang berbeda-beda. Melalui penyebaran informasi ini, setiap orang di dalam organisasi 

menjadi mengerti akan tata cara kerja serta kebijakan yang terapkan pimpinan. Demikian 

pula sebaliknya, melalui informasi dari bawah, pimpinan menjadi mengerti keinginan dan 

kebutuhan bawahnnya. Informasi pun dibutuhkan ketika terjadi konflik di antara anggota 

organisasi dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut. 

Dalam tahapan ini, proses komunikasi informatif telah dilakukan oleh pengelola 

bordir dalam menginformasikan adanya pekerjaan yang akan dilakukan. Penyampaian 

informasi tersebut dilakukan melalui pertemuan kelompok kecil dengan level supervisor atau 

koordinator pekerja di setiap unit yang terkait.  
“Untuk pengerjaan orderan, kita biasanya ada technical meeting dulu. Jadi kita targetnya 

kapan, ini spesifikasi produknya seperti apa, dia mau jaitannya seperti apa, kainnya seperti 

apa, itu manajemen internal dulu. Supervisornya kita ambil, kita ajak komunikasi dan segala 

macem. Baru itu nanti di eksekusi dia yang akan sampaikan.” (Wawancara, 17 Juli 2018) 

Fungsi regulatif berhubungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu 

organisasi. Dua hal yang berperan dalam fungsi ini, yaitu: atasan atau orang-orang yang 

berada pada pucuk pimpinan yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan informasi. Di 

samping itu, seorang atasan memiliki kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah 

sehingga di dalam struktur organisasi berada pada tempat lapisan atas; Pesan regulatif 

berorientasi pada kerja. Bawahan membutuhkan kepastian tata cara dan batasan mengenai 

pekerjaannya.  

Pada tahapan ini, manajer operasional Al Noor Garment, Hamzah Zarkasy, turun 

langsung untuk memberikan instruksi kepada para pekerja mengenai deadline dan kuantitas 

yang harus dihasilkan oleh pekerja dalam kurun waktu tertentu. Sebagai pimpinan produksi, 

Hamzah merasa perlu untuk turun langsung, agar pekerja lebih menerima dan mendengarkan 

sehingga melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai yang ditargetkan.  
“Kalau untuk kerjaannya. Kalau untuk kejar targetnya, kita harus komunikasi balik lagi sama 

yang bawahnya. Kita akan  bilang  sama dia “Tolonglah ini harus beres nih, gak boleh 

nggak“. Kalau kita ngomong langsung ke dia, itu akan rasanya akan beda bagi dia. Karena 

langsung.” (Wawancara 17 Juli 2018) 

“Kalau ke teamworknya sih, kita hanya menekankan, kerjaan sekian harus beres hari ini dan 

gak boleh dinantikan. Itu nanti terbentuk sendiri teamworknya kalau itu. Jadi misalnya ada 
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hasil bordir, ini sehari harus target. Setelah kita hitung targetnya berapa, itu mereka harus 

beres 400pcs/hari. Kita kasih kerjaannya 400pcs, terus kita akan kasih dia target “Pokoknya 

ini sampe jam 3 harus udah beres. Karena kita udah itung, itu oke” Kalau mereka gak 

ngobrol, gak banyak bercanda, itu pasti beres kok. masih ada waktu senggang. Dari situ akan 

terbentuk dengan sendirinya, pada endingnya, punishmentnya itu kalau mereka gak bisa 

memenuhi mereka akan lembur tapi gak dibayar.” (Wawancara 17 Juli 2018) 
 

Fungsi persuasif dimanfaatkan oleh pimpinan untuk membangun kesadaran karyawan agar 

dapat bekerja sesuai pola yang ditentukan pimpinan tanpa keterpaksaan dan penuh inisiatif. 

Kondisi seperti ini sangat menguntungkan semua pihak, karena bekerja dengan sukarela dan 

senang hati akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan.  

Fungsi persuasif dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan. Pimpinan di Al Noor 

Garment melakukan pendekatan kepada para pekerjaannya dalam bentuk komunikasi 

kekeluargaan dengan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi seperti keluarga atau 

pendidikan yang sedang mereka tempuh. Komunikasi seperti itu dijalankan Hamzah dalam 

rangka mendekatkan diri dengan karyawan sehingga ketika ada pekerjaan yang 

membutuhkan kecepatan dalam penyelesaiannya, dengan mudah mereka mengikuti instruksi 

tersebut.  
“Kalau sehari-harinya kita lebih tekankan ke komunikasi langsung. Kita tanya sentimen-

sentimen  yang menurut dia penting, tapi menurut kita biasa-biasa aja, tapi kita tau hal itu. 

Contoh, ada yang, banyak disini yang ambil paket C, kita kalau cek ke lapangan sekalian 

ngecek kerjaan, kita akan tanya sama dia “Kamu udah belajar belum?” kita tanya ke 

personalnya supaya kita lebih deket sama dia. Dan mereka punya asumsi, “Oh ya, ternyata 

pimpinan juga perhatian sama hal-hal yang nggak penting buat dia” gitu. Misalnya anaknya 

lahiran, kita dateng kesana. Jadi kita lebih ke pendekatan sosialnya aja kalau itu.” (Hamzah. 

Wawancara 17 Juli 2018)  

 

Fungsi integratif komunikasi bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan di antara 

karyawan dan menumbuhkan rasa memiliki pada organisasi; terciptanya rasa kebersamaan 

merupakan modal untuk keberhasilan organisasi. Untuk menciptakan hal ini, pihak pimpinan 

perlu menambil inisiatif, misalnya dengan darmawisata atau siraman rohani pada waktu-

waktu tertentu, dimana pada kegiatan-kegiatan semacam ini, anggota organisasi bisa 

melepaskan diri dari rutinitas pekerjaan dan sekaligus saling mengenal secara lebih pribadi 

dan kekeluargaan yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa kebersamaan.  

Selain melaksanakan shalat fardhu di awal waktu secara berjamaah, pengelola 

Yayasan Al Amin pun secara rutin mengadakan pengajian bulanan bagi para karyawan. 

Tujuannya agar karyawan mendapat siraman rohani dan hatinya selalu didekatkan kepada 

Allah serta melakukan pekerjaannya dengan penuh keikhlasan.  
“Untuk menguatkan hatinya, ada pengajian rutin sebulan sekali. Tausyiah. Udah tiga tahun 

berjalan. Nggak berhenti. Gak boleh berhenti, rutin, itu harus istiqomah.” (H. Amir. 

Wawancara 17 Juli 2018) 

 

Yayasan pun memberikan apresiasi kepada para pegawainya yang berprestasi dengan 

memberikan reward berupa bonus dalam bentuk finansial. Sementara bagi staf yang banyak 

melakukan kesalahan, diberikan surat peringatan.  

Dengan budaya organisasi yang diterapkan saat ini, Yayasan Al Amin berhasil 

menyinergikan tiga unit organisasi di bawahnya, yakni pesantren, sekolah, serta industri 

garmen dan bordir menjadi kesatuan yang saling mendukung untuk mencapai keberhasilan 

bersama.  
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PENUTUP 

Berdasarkan pengalaman yang dijalankan oleh Yayasan Al Amin, budaya organisasi yang 

dibentuk oleh Yayasan Al Amin berhasil menyelaraskan aktifitas ekonomi dengan aktifitas 

keagamaan sebagai kegiatan yang saling mendukung dalam mencapai keberhasilan bersama. 

Budaya disiplin yang diterapkan dalam beribadah dan bekerja, dengan melaksanakan ibadah 
shalat fardhu tepat waktu secara berjamaah, serta mengikuti pengajian rutin bulanan menjadi metode 

pembentukan karakter karyawan menjadi pribadi-pribadi yang menghargai waktu dan menjadikan pekerjaan 

sebagai suatu ibadah. Komunikasi kekeluargaan yang diterapkan dalam berkomunikasi dengan karyawan yang 

lebih menekankan pada rasa empati, menjadi penunjang bagi keberlangsungan hubungan 

yang harmonis antara pengelola Yayasan Al Amin dengan pegawainya. Pemberian reward and 

punishment yang sesuai, menjadikan karyawan loyal pada perusahaan dan bekerja dengan sebaik-baiknya. 
Apa yang dijalankan oleh Yayasan Al Amin, dapat menjadi contoh bagi siapapun 

bahwa kesibukan tidak menjadi penghalang untuk tetap beribadah secara tepat waktu. 

Bahkan, efek dari ibadah tersebut dapat memunculkan ketenangan hati serta kemudahan 

dalam menjalankan usaha, karena adanya pertolongan dari Sang Maha Kuasa.  
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PENDAHULUAN  

Open Library  adalah brand bagi Unit Sumber Daya Keilmuan dan Perpustakaan Telkom 

University. Sejak tahun 2014, Sumber Daya Keilmuan dan Perpustakaan Telkom University 

mengembangkan konsep “Open Library ”. Konsep open ini dikembangkan dengan mengacu 

pada tiga pokok pemikiran yang berupa  open untuk menerima semua jenis pengetahuan, 

open untuk berbagi pengetahuan dengan manajemen pengetahuan lain, dan open untuk 

siapapun yang ingin belajar. Open Library  lahir sebagai hasil penggabungan dari empat 

institusi yang berada di bawah badan penyelenggara Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) atau 

Telkom Foundation. Empat institusi tersebut terdiri dari perpustakaan Institut Teknologi 

Telkom (IT Telkom), Institut Manajemen Telkom (IM Telkom), Politeknik Telkom, serta  Sekolah 

Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom (STISI Telkom). Sebelumnya, perpustakaan 

Telkom University  dibagi menjadi tiga lokasi, yakni di gedung Bangkit lantai 3 dan 4, 

gedung FKB Lantai 5, dan di gedung MM Geger Kalong Lantai 1. Namun, semenjak 

tertanggal 16 Januari 2017 gedung perpustakaan Open Library  Telkom University  pindah 

lokasi ke gedung baru dengan desain, konten, dan netwoking yang baru.  

Open Library  Telkom University merupakan salah satu sarana pendukung dan 

penunjang dalam menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Open Library  berperan sebagai pusat pengelolaan pengetahuan 

yang mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang ada di 

lingkungan Telkom University. Meskipun statusnya sebagai  perpustakaan perguruan tinggi, 

Open Library  membuka luas seluruh sumber pengetahuannya dan memiliki sistem 

perpustakaan terbuka, dimana tidak hanya civitas akademika saja yang dapat 

menggunakannya, tetapi  masyarakat luas pun diperbolehkan. 

Sebagai jantungnya pendidikan Telkom University, Open Library  berperan dalam 

mewujudkan tujuan universitas untuk menjadi world class university. Hal ini tersirat dari visi 

Open Library  untuk menjadi leader dari pusat keilmuan dengan tata kelola berkelas dunia. 

Visi tersebut didukung oleh misi yang dijalankan, seperti  berperan aktif dalam melakukan 

akuisisi pengetahuan, mengelola pengetahuan, dan berbagi pengetahuan. Tidak hanya itu, 

Open Library  pun berperan aktif dalam meningkatkan minat baca dan tulis di masyarakat, 

serta bekerja sama dengan semua institusi yang memiliki visi yang sama.  

Open Library  mengandung konsep perpustakaan modern yang mengantisipasi 

kemajuan teknologi atau sistem pendidikan masa depan, sehingga Open Library  selalu terus 

berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar terus menjadi organisasi 

informasi yang mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya. Berkat kerja kerasnya, 

Open Library  Telkom University telah berhasil mengantongi akreditasi A dalam 

mengembangkan visi dan misinya. Open Library  Telkom University  pun pernah dinobatkan 

sebagai “Top Contributor” Indonesia One Search (program Perpusnas RI) dengan 85.283 

files yang dibagi. Selain itu, dalam dua tahun berturut-turut pustakawan di Open Library  

Telkom University menjadi juara 1 pustakawan terbaik di tingkat Jawa Barat. Dalam hal ini, 
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Open Library  mampu menarik perhatian banyak orang dan menjadi perpustakaan 

percontohan yang terbukti dengan banyaknya kunjungan dari berbagai perpustakaan lain. 

Keberhasilan dari suatu organisasi ditentukan oleh kemampuannya dalam mencapai 

tujuan yang dimiliki. Dalam mencapai tujuannya, setiap organisasi memiliki budaya dalam 

menjalankan manajemennya. Manajemen yang baik tentunya tidak terlepas dari budaya yang 

melekat pada organisasi tersebut. Budaya sendiri dapat membedakan satu kelompok dengan 

kelompok lainnya dalam cara berinterkasi dan bertindak. Daniel R Denison berpendapat 

budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip dasar yang merupakan 

landasan bagi sistem dan praktek-praktek manajemen serta perilaku yang meningkatkan dan 

menguatkan prinsip-prinsip tersebut. Sedangkan menurut Robbins (2001), budaya organisasi 

adalah nilai-nilai dominan yang disebarluaskan dalam organisasi yang dijadikan filosofi kerja 

karyawan yang menjadi panduan kebijakan organisasi dalam mengelola karyawan dan 

konsumen. 

Dalam teori budaya organisasi, Pancanowsky dan O’Donnell Trujillo (1983) 

mengatakan bahwa budaya adalah suatu cara hidup di dalam sebuah organisasi, dimana 

budaya organisasi mencakup iklim atau atmosfer emosional dan psikologis. Ada tiga asumsi 

yang mendasari teori ini, pertama, anggota-anggota organisasi menciptakan dan 

mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi, yang 

berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Kedua, 

Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Ketiga, budaya 

bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda, dan interpretasi tindakan dalam budaya 

ini juga beragam.  

Pancanowsky dan O’Donnell Trujillo (1982) menyatakan bahwa anggota organisasi 

melakukan performa komunikasi tertentu yang berkibat pada munculnya budaya organisasi 

yang unik.Ada beberapa performa komunikatif dalam budaya organisasi, a) performa ritual 

yang terdiri dari empat jenis yaitu : personal, tugas, sosial, dan organisasi. b) performa hasrat, 

c) performa social, d) performa politis, dan e) performa enkulturasi. Dalam kehidupan 

organisasinya, biasanya terdapat komponen penting berupa  simbol-simbol  yang dimaknai 

bersama yang terdiri dari simbol fisik, perilaku, dan verbal. 

Budaya organisasi yang positif mampu mengikat seluruh anggotanya untuk 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari organisasinya. Organisasi dikatakan 

berhasil apabila ia mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebelumnya penelitian terkait 

budaya organisai telah banyak dilakukan. Salah satunya seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Saturday U. Omeluzor dengan judul Organizational Culture Variables As Factors 

Influencing Librarians’ Turnover Intentions In University Libraries In South-South And 

South-East Of Nigeria tahun 2018. Penelitian tersebut menemukan bahwa semakin tinggi 

budaya organisasi maka semakin rendah tingkat turnover pegawai di perpustakaan 

universitas. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur budaya organisasi 

yang ada didalam sebuah organisasi berperan penting terhadap performa dan semangat kerja 

pegawai. Budaya organisasi yang baik, akan berpengaruh positif pada performa pegawainya, 

dan performa pegawai yang baik akan berperan besar dalam keberhasilan organisasi yang 

dinaunginya.  

Berdasarkan pemaparan diatas, timbul pertanyaan bagaimana budaya organisasi yang 

berlaku di Open Library  Telkom University? dan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam 

mempertahankan budaya organisasi Open Library? Penulis memfokuskan pertanyaan dalam 

paper ini selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk 1) mengetahui gambaran 

budaya organisasi yang ada di Open Library  Telkom University.  2) mengetahui tantangan 

yang dihadapi dalam mempertahankan budaya organisasi Open Library .   
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PEMBAHASAN  

Budaya Organisasi Open Library  Telkom University 

Sebagai sebuah lembaga informasi yang bertugas dalam mengelola pengetahuan dan 

informasi, Open Library  melakukan akuisisi pengetahuan, mengolah, serta 

mendiseminasikan pengetahuan dan informasi yang diperolehnya kepada khalayak luas. 

Open Library  mengusung konsep open dalam budaya organisasinya. Dengan konsep “open” 

yang diusungnya, Open Library  sangat terbuka luas dalam menerima segala bentuk 

pengetahuan baik dari internal organisasi maupun dari luar organisasi. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan bagi Open Library  untuk membuka jaringan kerjasama dengan berbagai 

perguruan tinggi lain maupun organisasi lainnya. 

“Jadi sebetulnya konsep open ini diusung sebagai bentuk keterbukaan kita dalam 

berbagi pengetahuan, misalnya nih meskipun kita merupakan perpustakaan perguruan 

tinggi tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menerima dan berbagi 

pengetahuan-pengetahuan yang ada dengan masyarakat dari luar” Rika menjelaskan 

Dalam knowledge managementnya, Open Library  mengusung konsep “open” dalam 

artian sangat terbuka dalam berbagi maupun menerima pengetahuan yang ada. Bentuk 

keterbukaan yang diterapkan Open Library  tidak hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi 

Open Library  juga terbuka luas dalam melakukan pelayanan. Knowledge management di 

Open Library  diimplementasikan dengan adanya budaya knowledge sharing dan penggunaan 

sistem informasi Open Library .  

Penggunaan sistem informasi Open Library  merupakan salah satu dari bentuk 

impelementasi budaya knowledge management di Open Library . Sistem informasi Open 

Library  digunakan untuk mendukung dan melaksanakan operasional perpustakaan seperti 

layanan sirkulasi (peminjaman, pengembalian, perpanjangan peminjaman), e-katalog, 

pengolahan, pemrosesan koleksi dan pengetahuan, dan layanan administrasi (surat bebas 

perpustakaan). Selain itu dalam penggunaanya, sistem informasi knowledge management 

digunakan untuk meng-capture pengetahuan yang dihasilkan oleh sivitas akademika mulai 

dari skripsi, tesis, laporan penelitian, dan laporan seminar/workshop. 

Secara umum layanan yang diberikan oleh perpustakaan Telkom University  Open 

Library  adalah 1) Circulation yang merupakan peminjaman bahan pustaka dan 

pengembalian bahan pustaka. 2) Reference yaitu peminjaman bahan pustaka, namun hanya 

untuk dibaca di perpustakaan. 3)  Library Online (digital library) merupakan perpustakaan 

berbasis web yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk penelusuran koleksi, pemesanan 

koleksi, permintaan koleksi, perpanjangan masa peminjaman dan melihat data peminjam. 

Selain layanan diatas, Open Library   juga menyediakan beberapa ruang diskusi, layanan 

multimedia, American corner, mini theater yakni sebuah ruangan yang berfungsi sebagai 

tempat untuk menonton film bersama, dan refreshment corner dimana user atau pengunjung 

dapat bersantai-santai merefresh diri sembari meminum kopi atau teh yang disediakan secara 

gratis di Open Library . 

“Untuk kedepannya bahkan kalau memungkinkan, kita berharap perpustakaan bisa 

menjadi tempat untuk apa saja” Rika 

Sebagai sebuah perpustakaan, Open Library  sangat mementingkan kepuasan dan 

kenyaman user. Bahkan untuk kedepannya, Open Library  berharap perpustakaan tidak hanya 

sebagai tempat belajar, namun perpustakaan bisa menjadi tempat yang menyenangkan 

dengan beragam fungsi yang ditawarkan.  

Dalam budayanya sendiri, Open Library  menjunjung nilai-nilai yang ada dengan 

simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol fisik yang dimiliki Open Library  seperti logo 

burung hantu yang merepresentasikan kebijaksanaan (wisdom) dan berpengetahuan serta 

warnanya yang berwarna warni merepresentasikan keberagaman budaya yang ada di Telkom 
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University. Desain Open Library   yang futuristic atau kekinian yang didesain berdasar pada 

customer oriented, dengan tujuan ingin menciptakan satu tempat yang membuat user 

nyaman, dinamis (masuk dalam segala tataran usia), dan mencirikan bahwa organisasi selalu 

mengikuti perubahan perkembangan yang terjadi. Selain itu seragam pegawai Open Library  

yang berwarna merah merupakan bentuk harmonisasi dan penyesuaian warna dari  Telkom 

University.  

Sedangkan simbol perilaku di Open Library  dapat dilihat dari adanya budaya 

knowledge sharing.  Sejak 2012 budaya knowledge sharing berjalan di Open Library  dan 

kerap dilakukan baik pada acara formal maupun informal. Knowledge sharing yang 

dilakukan secara formal biasanya terjadi saat rapat internal. Apabila saat acara nonformal 

budaya knowledge sharing juga terjadi ketika pegawai melakukan ngobrol bersama. Selain 

itu knowledge sharing juga diterapkan dalam bentuk adanya kewajiban untuk menguopload 

pengetahuan atau materi yang sudah didapat dari hasil pelatihan pada sistem informasi Open 

Library . 

Simbol verbal juga ditunjukkan saat berinteraksi dengan sesama pegawai, misalnya  

penggunaan kata sapaan saat rapat yang selalu mengucapkan kata “selamat pagi”, dengan 

jawaban kata “pagi” sebanyak 3 kali. Kata “selamat pagi” tersebut diuacpkan baik dalam 

kondisi pagi, siang, maupun malam. Hal tersebut bertujuan untuk menularkan rasa semangat 

dalam bekerja pada masing-masing pegawai.  

Open Library  pun menerapkan budaya Tel-U yang mendirikan 3 pilar berupa Solid, 

Speed dan Smart dengan mengacu pada budaya PRIME yakni Professionalism, Recognition 

Of Achievement, Integrity, Mutual Respect, dan Entrepreneurship.  

“Jadi kita itu menerapkan budaya PRIME yang mengacu pada Tel-U, budaya PRIME 

itu sudah melekat pada diri kita, kita selalu berusaha untuk selalu profesional dalam 

bekerja dan dalam melayani pengguna, budaya kita disini sendiri juga sangat 

kekeluargaan, lalu manakala misalnya dalam proses shelving, ada pegawai yang 

masih sibuk melakukan shelving terus misal pegawai lain sedang tidak terlalu sibuk, 

kita biasanya saling bantu” Dadi menjelaskan 

Pak Dadi selaku kepala perpustakaan Open Library  menjelaskan bahwa Open 

Library  menerapkan budaya PRIME dalam diri anggota organisasinya. Budaya PRIME ini 

sudah melekat dan menjadi nilai-nilai yang dipahami dan diterapkan bersama-sama terutama 

ketika sedang bekerja.  

“Dikita itu ada Solid, Speed, Smart sama PRIME yang mengacu pada Tel-U, nah  

salah satu bentuk implementasi budaya ini adalah dengan adanya makanan-makanan 

yang dijual di café corner itu yah, itu kami (perpustakaan) yang mengelola, jadi untuk 

mengembangkan jiwa enterpreneurshipnya juga ada” Rika menjelaskan  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa solid menjadi salah satu 

budaya yang ada di Open Library . Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari informan 

dibawah ini. 

“Jadi dikita itu memang budayanya saling membantu, gotong royong, jadi kalau ada 

temen yang lain lagi sibuk kita juga misalnya lagi agak santai, ya kita saling bantu” Yudhi 

menjelaskan 

“SOP itu sudah diatur ya berdasar jobdesk juga cuma kita ya saling backup kalau lagi 

padat” Lusi menjelaskan 

Hal tersebut dibenarkan oleh kepala perpustakaan Open Library , yang menyatakan 

bahwa Open Library  menerapkan asas kekeluargaan dan saling bantu dalam kehidupan 

organisasinya. Selain itu, lingkungan kerja di Open Library  sangat nyaman. Gaya 

kepemimpinan kepala perpustakaan Open Library  yang bersifat flexible, dan santai dimana 

setiap pegawai bebas mengutarakan ide, gagasan, dan pendapatnya.  
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“Gaya kepemimpinannya santai yah, baik kemudian sangat terbuka menerima segala 

bentuk ide dan gagasan yang disampaikan, mudah dihubungi juga” Rika menjelaskan  

Pimpinan Open Library  secara aktif mendorong diskusi-diskusi kolaboratif yang 

membangun kepercayaan diri timnya agar mereka terpacu untuk mengeluarkan ide dan 

gagasan yang mereka miliki. Pimpinan mudah dihubungi, dan seluruh pegawai tidak sungkan 

untuk melakukan sharing knowledge dimanapun dan kapanpun yang tidak kaku dan terpaku 

pada birokrasi. Hanya saja setiap ide yang muncul tentunya dipertimbangkan dan dibatasi 

oleh pengambilan keputusan, serta dipengaruhi oleh target universitas. 

“Di kita ada ya semacam reward biasanya untuk pegawai yang berprestasi kita ajukan 

pelatihan tertentu untuk di aprove ke pusat” Dadi Menjelaskan 

Dalam rangka mengembangkan dan menambah kompetensi serta pengatahuan dan 

ilmu baru, Open Library  mengadakan dan mengajukan pelatihan pelatihan yang bertujuan 

dalam mengembangkan kompetensi para pegawainya. Pelatihan juga dilakukan sebagai 

bentuk reward terhadap pegawainya yang berprestasi. 

“Pelatihan itu ada, biasanya bagian SDM, atau SISFO, atau kita juga bisa nih ngajuin 

atau aprove ke pusat misalnya mau pelatihan terkait apa, nanti selanjutnya pusat yang 

mempertimbangkan” Rika Menjelaskan 

Pelatihan yang ada di Open Library  biasanya diadakan dari pusat, seperti dari bagian 

SDM atau SISFO. Selain itu pelatihan juga bisa diajukan oleh pimpinan atau manager unit 

yang kemudian diajukan ke pusat atau approve untuk selanjutnya dipertimbangkan.  

Pelatihan ini biasanya disesuaikan dan ditentukan oleh jobdesk, output dan disesuaikan 

dengan anggaran. Untuk penunjukkan pegawai dilakukan secara bergilir. Biasaya untuk 

proses mengadakan pelatihan, manajer mengajukan approve dan selanjutnya keputusan akan 

diproses di pusat. 

Selain ada reward, Open Library  pun menerapkan sistem punishment. Seperti yang 

diungkapkan oleh salah satu narasumber berikut  

“Punishment kita juga ada, misalnya SP, atau kan kita ada penilaian kinerja tuh nah 

biasanya diliat dari itu juga, kaya kalau telat nanti terlihat dan biasanya ngaruhnya ke semua” 

Yudhi menjelaskan. 

Open Library  menerapkan budaya keterbukaan yang di usung dengan konsep “open” 

yang dimilikinya. Keterbukaan disini meluas baik dari segi pelayanan, maupun dalam berbagi 

pengetahuan dengan organisasi lain dan masyarakat luas lainnya. Open Library  juga 

menerapkan budaya PRIME dalam kehidupan organisasinya. Dimana biudaya ini melekat 

cukup kuat dalam diri masing-masing anggota organisasinya. Budaya yang ada di Open 

Library  sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja internal yang harmonis dan menjunjung 

tinggi budaya kerja yang menyenangkan, semangat kerja yang tinggi, dan membangun asas 

gotong royong. Pimpinan mengarahkan dengan baik semua kegiatan di openlibrary, membuat 

jobdesk yang jelas dan mengontrolnya kepada masing-masing pegawai. Apa yang menjadi 

target kerja manajemen diturunkan menjadi dua yaitu tugas bersama dan  individu.  Ada 

sistem reward dan pusnihment dalam Open Library , reward biasanya dilakukan dalam 

bentuk pelatihan pelatihan sedangkan punishment biasanya terkait SP. 

Open Library  memiliki asas budaya yang kuat. Asas budaya yang kuat  ditandai 

dengan pegawai Open Library  yang berbagi core values atau nilai-nilai inti. Menurut 

(Terrence E. Deal dan Allan A. Kennedy,1999:33)  Kepemimpinan tingkat atas merupakan 

kunci untuk menanamkan budaya organisasi yang kuat. Banyak hal yang dilakukan 

kepemimpinan dengan membangun budaya terpadu. Kepemimpinan membentuk lingkungan 

kerja,dan kepemimpinan merupakan kunci untuk membangun strong culture.   
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Tantangan dalam Budaya Organisasi  

Sebagai sebuah organisasi pendukung yang berperan penting dalam mengelola pengetahuan 

dan informasi dilingkungan Telkom University, Open Library  tentunya memiliki tantangan  

dalam menjalankan organisasinya. Lingkungan eksternal yang cepat berubah dan 

berkembang dengan pesatnya, menjadi tantangan tersendiri bagi Open Library  untuk terus 

melakukan evaluasi dan menciptakan inovasi-inovasi baru guna menjalankan organisasinya.  

“Kalau hambatan sih engga yah, paling lebih ke tantangan, jadi kita gapernah selalu 

merasa puas, karena kan kita tidak tau perkembangan diluar sana berkembang pesat seperti 

apa, kemudian yang kita kira kita sudah melakukan semaksimal mungkin ternyata ada saja 

user yang masih mengalami hambatan misalnya dalam mencari buku, kemudian bagaimana 

kita menjalin hubungan dengan perguruan tinggi lain atau organisasi lain di luar sana.” Dadi 

Menjelaskan 

Selaku kepala perpustakaan Open Library  Pak Dadi Ismanto menjelaskan bahwa ada 

beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Open Library untuk terus mempertahankan 

budayanya, tantangan tersebut berasal dari eksternal maupun internal. Tantangan internal 

berasal dari user, dimana Open Library  dituntut untuk lebih meksimal dalam memberikan 

pelayanan dan memenuhi kebutuhan user serta hambatan hambatan yang dialami user. Dalam 

hal ini Open Library terus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan 

pelayanan organisasinya. Sedangkan tantangan yang berasal dari luar dapat berupa 

perkembangan yang begitu pesatnya yang terjadi diluar lingkungan organisasi serta 

bagaimana Open Library  membangun, dan menjalin hubungan dengan organisasi lainnya. 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Open 

Library  untuk mengatasi semua tantangan yang ada. Misalnya dalam rangka evaluasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan performa perpustakaan. 

“Biasanya kita itu melakukan survey. Survey ini rutin dilakukan dua kali dalam 

setahun, jadi tujuannya itu supaya kita tau apa saja kekurangan-kekurangan yang harus kita 

perbaiki, sedangkan untuk menghadapi tantangan perkembangan dari luar biasanya kita 

selalu berusaha melakukan inovasi inovasi dengan cara menyampaikan ide-ide maupun 

gagasan yang ada” Dadi menjelaskan  

Kegiatan evaluasi pun dilakukan dengan mengadakan survey rutin kepada pengguna 

(user) yang dilakukan dua kali dalam setahun oleh pihak perpustakaan Open Library . Tak 

hanya itu Open Library  selalu mendorong diskusi-sikusi kolaboratif, serta menerima ide dan 

gagasan-gagasan yang muncul dari seluruh anggota organisasi maupun pihak eksternal.  

Sedangkan dalam mempertahankan budaya yang melekat pada diri masing-masing 

anggotanya, Telkom University sendiri biasanya mengadakan pelatihan pelatihan  berbasis 

cutomer excellent dan pelatihan  khsusus untuk mengukur sejauh mana budaya yang 

diterapkan oleh Telkom University melekat pada diri anggotanya termasuk anggota 

perpustakaan Open Library . 

“Kita juga ada pelatihan ya customer excellent, jadi nanti semua dikumpulkan diberi 

paparan materi tentang budaya PRIME itu seperti apa kemudian nanti akan ada tes apakah 

pegawai sudah menerapkan budaya itu dalam dirinya atau belum, kalau belum ya terus kita 

lakukan pelatihan terus. Biasanya juga didampingi psikolog.” Dadi menjelaskan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam mempertahankan 

budayanya, Telkom Univerity pun melakukan strategi salah satunya adalah dengan 

mengadakan pelatihan pelatihan terkait budaya organisasinya. Pelatihan tersebut merupakan 

salah satu bentuk sosialisasi budaya yang diusung, dengan melakukan pemaparan materi-

materi terntetu atau pelatihan-pelatihan tertentu, yang kemudian masing-masing anggota 

organisasi akan mengikuti tes. Tes tersebut dilakukan dengan didampingi psikolog yang 

didatangkan oleh universitas.   
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Gaya kepemimpinan yang 

flexibel 

Iklim Komunikasi yang baik 

Adanya reward dan punishment 

Adanya budaya knowledge 

sharing 

Lingkungan kerja yang 

menyenagkan 

 

 

Open Library  memiliki atmosfer budaya yang sangat kuat. Budaya universitas pun 

sangat mempengaruhi budaya yang ada pada unit unit yang ada didalamnya termasuk Open 

Library. Menurut Jeff Cartwright yang dikutip oleh Wibowo dalam bukunya, menyatakan 

bahwa ada empat tipologi  budaya organisasi salah satunya adalah the superordinate culture. 

The Superordinate Culture merupakan tipe ideal budaya organisasi. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa open library termasuk dalam tipe budaya ini. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai nilai budaya oganisasi yang melekat kuat dan diterapkan oleh masing-masing pegawai 

dalam open library.  

Berdasarkan pembahasan diatas, maka budaya Open Library  dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Peneliti 2018 

PENUTUP 

Budaya yang dianut dalam suatu organisasi akan berperan dalam kesuksesan organisasi 

tersebut dalam mencapai tujuannya. Semakin tinggi para pegawai menerapkan budaya 

organiusasi dalam dirinya maka peluang dalam mencapai tujuan organisasi pun semakin 

besar. Dalam perpustakaan Open Library  Telkom University ada beberapa budaya yang 

menjadi nilai nilai dasar, yang disepakti dan melekat pada diri anggotanya. Paper ini 

menemukan bahwa Open Library  mengusung budaya open atau keterbukaan, 

profesinalisme, dan kekeluargaan dalam kehidupan organisasinya. Sedangkan untuk 

menghadapi tantangan yang ada, Open Library  terus melakukan evaluasi dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan performa organisasinya serta melakukan pengembangan dan 

menciptakan inovasi inovasi secara terus menerus. Dalam hal ini setiap pegawai pun 

didorong untuk aktif melakukan inovasi-inovasi dan mengeluarkan ide serta gagasannya.   
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PENDAHULUAN 

Perpustakaan merupakan salah satu unsur penunjang yang mutlak harus dimiliki perguruan 

tinggi. Dalam kedudukannya di perguruan tinggi, perpustakaan sering disebut sebagai 

jantungnya program pendidikan (the heart of education) yang antara lain memiliki fungsi 

edukatif, informatif, riset dan administratif. Fungsi lainnya adalah publikasi, deposit, 

interpretasi, rekreatif dan kreatif. Dalam menjalankan fungsinya, perpustakaan perguruan 

tinggi melayani seluruh pengguna perpustakaan yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, peneliti 

serta masyarakat umum. 

Sebagai unsur penunjang yang memiliki fungsi edukatif, perpustakaan merupakan salah 

satu sumber belajar bagi para sivitas akademika perguruan tinggi yang menaunginya. Artinya 

perpustakaan perguruan tinggi berfungsi mempersiapkan semua kebutuhan material yang 

diperlukan oleh komponen –komponen kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai 

dengan baik. Menurut (Sulistyo, 1991) Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan 

yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi 

dengan perguruan tinggi, dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuanya. 

Secara umum tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah menyusun kebijakan dan 

melakukan tugas rutin untuk mengadakan, mengolah dan merawat pustaka serta 

mendayagunakannya baik bagi sivitas akademika maupun masyarakat luar kampus. Bila 

diperinci lebih lanjut maka tugas perpustakaan perguruan tinggi dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Mengikuti perkembangan kurikulum serta perkuliahan dan menyediakan bahan-bahan 

yang dibutuhkan untuk pengajaran; 

b. Menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam 

rangka studinya; 

c. Mengikuti perkembangan mengenai program-program penelitian yang diselenggarakan di 

lingkungan perguruan tinggi induknya dan berusaha menyediakan literature ilmiah dan 

bahan lain yang diperlukan bagi para peneliti; 

d. Memutakhirkan koleksi dengan mengikuti terbitan-terbitan yang baru baik berupa bahan 

pustaka tercetak maupun tidak tercetak. 

Sejalan dengan Renstra (Rencana dan Strategi) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2016 

– 2020 dalam (Indonesia, 2016) Perpustakaan  UPI Bandung  diharuskan dapat 

mengembangkan peningkatan kualitas. Salah satunya dengan peningkatan pengembangan 

manajemen dan peningkatan layananan yang bermutu. Sebagai perwujudan visi UPI dan visi 

pendidikan transformatif Depdiknas yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membangun 

insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif dengan adil, bermutu, dan relevan untuk kebutuhan 

masyarakat global. Agar mendukung dalam tercapainya keberhasilan dan tujuan organisasi 

yang berorientasi pada mutu, maka perlu didukung oleh terciptanya iklim organisasi yang baik. 

mailto:herlibrarian@gmail.com
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Iklim Organisasi 

Iklim Organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan kondisi dan suasana internal 

dari lingkungan organisasi yang dirasakan oleh seluruh anggota selama mereka melakukan 

aktifitas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.iklim organisasi jugga bisa didefinisikan 

sebagai keadaan, kondisi dan karakteristik dari lingkungan tempat dimana kita bekerja menjadi 

ciri khas sebuah organisasi yang terbentuk dari sikap, perilaku dan kepribadian seluruh anggota 

dari organisasi. 

Iklim organisasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan arah tujuan 

sebuah organisasi. Lebih jelasnya dalam (Davis, 2000) menyatakan iklim organisasi adalah 

sebuah konsep yang menggambarkan suasana kondisi internal lingkungan organisasi yang 

dirasakan anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut (Wirawan, 2008) iklim organisasi adalah presepsi dari anggota organisasi 

dan mereka yang berhubungan secara tetap dengan organisasi mengenai apa yang ada atau 

terjadi di lingkungan internal organisasi secara rutin yang memengaruhi sikap dan perilaku 

organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja organisasi. 

ISO 9001 Orientasi Pada Peningkatan Mutu 

Berbicara mengenai kebutuhan masyarakat Global UPI diharapkan mampu merealisasikan 

program peningkatan mutu dalam setiap layanannya, menurut (Gaspersz, 2007) pada dasarnya 

manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performance secara 

terus menerus (continues performance improvement) pada setiap level operasi atau proses, 

dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan SDM dan modal yang 

tersedia. 

Peningkatan Kualitas atau mutu layanan ini bertujuan untuk mengakselerasi target peningkatan 

mutu layanan Perpustakaan UPI yang sesuai dengan standarisasi ISO 9001:2015.  Secara 

khusus kegiatan ini bertujuan untuk :  

a) Mempersiapkan SDM di Perpustakaan UPI yang memiliki kompetensi di bidangnya. 

b) Mempersiapkan sarana/instrumen untuk kebutuhan layanan pendidikan yang 

terstandarisasi, baik dalam hal alat (terkalibrasi) maupun prosedur (tervalidasi). 

c) Mempersiapkan dokumen mutu yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi layanan 

akademik di Perpustakaan versi ISO: 9001. 

Kegiatan ini akan memberikan manfaat terutama untuk : 

a) Meningkatkan  layanan Perpustakaan UPI Bandung. 

b) Adanya pengakuan formal atas kinerja Perpustakaan  sebagai salahsatu pusat layanan 

pendidikan. 

c) Kualitas output yang meningkat dengan meningkatnya kualitas layanan. 

d) Terciptanya Iklim organisasi yang berorientasi pada kualitas yang berorientasi 

peningkatan Mutu Perpustakaan UPI. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metodologi kualitatif melalui pendekatan studi 

kasus , (Creswel, 2008) mengatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian di mana 

di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau 

sekelompok individu karena dapat menggali lebih dalam mengenai implementasi ISO 9001 : 

2015 , data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan beberapa 

teknik , yaitu observasi, studi kepustakaan dan analisa dokumen. 
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PEMBAHASAN 

Sesuai latar belakang yang sudah diurai, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut, bagaimana proses implimentasi ISO 9001: 2015 dalam membangun iklim organisasi 

positif yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan di perpustakaan UPI Bandung? 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses implimentasi ISO 9001: 2015 

dalam membangun iklim organisasi positif yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan 

di perpustakaan UPI Bandung? 

Implementasi ISO 9001 versi 2015 Seperti sudah diketahui sebelumnya pada tahun 2009 

perpustakaan UPI telah berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 9001: 2008, dengan 

didapatkannya sertifikat tersebut, menunjukan bahawa perpustakaan UPI merupakan salahsatu 

Unit di Universitas Pendidikan Indonesia yang pelaksanaan kegiatan manajemen organisasinya 

ber orientasi pada kualitas atau mutu yang baik. 

Pada awal tahun 2016 Perpustakaan mendapatkan tawaran dari Pimpinan Universitas 

Pendidikan Indonesia untuk memperbaharui versi ISO 9001: 2008 ke versi yang terbaru yaitu  

ISO 9001 :2015. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015  menurut  (Gaspersz, 2007) bahwa 

ISO 9001 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen kualitas.Standar ISO 

9000 untuk sistem manajemen kualitas adalah struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur-

prosedur, dan sumber daya untuk penerapan manajemen. ISO 9000 series mencakup beberapa 

standar yaitu ISO 9001, ISO 9004, dan ISO 19011. Sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 

1987, standar ini sudah mengalami empat kali perubahan. Semua standar ISO selalu ditinjau 

dan direvisi secara berkala untuk memastikan persyaratan di dalamnya tetap relevan terhadap 

kondisi pasar. Versi terbaru ISO yang saat ini berlaku adalah ISO 9001:2015, menggantikan 

versi sebelumnya yaitu ISO 9001:2008.  

Revisi ini bertujuan agar standar ISO 9001:2015 bisa diterapkan pada semua jenis perusahaan. 

Perubahan yang terlihat pada ISO 9001:2015 dibandingkan dengan versi sebelumnya adalah 

strukturnya disesuaikan dengan struktur di dalam Annex SL, yaitu High Level Structure (HSL) 

yang menjadi acuan dasar bagi semua struktur sistem manajemen mutu yang diterbitkan ISO, 

sehingga memudahkan perusahaan untuk menggunakan sistem manajemen yang lain. Selain 

itu pasal-pasal yang terdapat di dalam ISO 9001:2015 berfokus pada berpikir berdasar risiko 

(risk based thinking), di mana perusahaan diharapkan mampu memahami cara berpikir 

berdasar risiko secara lebih rinci dan dapat mewujudkannya dalam pelaksanaan dan 

peningkatan sistem manajemen mutu serta proses bisnisnya Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 berisi tentang:  

1. Penekanan pada keterlibatan kepemimpinan  

2. Pengarahan risiko dan peluang perusahaan secara terstruktur  

3. Menggunakan bahasa, struktur dan istilah yang umum dan sederhana, sehingga 

memudahkan organisasi yang menggunakan beberapa sistem manajemen  

4. Pengarahan manajemen rantai pasokan yang lebih efektif  

5. Lebih mudah digunakan untuk perusahaan jasa dan perusahaan yang berbasis pengetahuan  

Menurut (International Organization for Standardization, 2015) menyebutkan ada 7 prinsip 

yang mendasari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, yaitu fokus pelanggan, 

kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, improvement, pengambilan keputusan 

berdasarkan bukti, dan manajemen hubungan. 
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Gap Analisis versi 2008 Menuju versi 2015 

Sebelum melakukan persiapan re-sertifikasi ISO 9001 : 2015, ada beberpa persiapan yang 

sangat mendasar yang harus Team Perpustakaan lakukan salah satunya membuat Gap Analisis 

antara ISO versi 2008 dan versi 2015. 

Dalam penyusunan ISO 9001 versi 2015 ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar, 

berikut perbedaan klausul sederhana dalam ISO 9001 versi 2015 menurut  (Lingkup, Normatif, 

Organisasi, & Kinerja, 2015) : 

Table 1. Lingkup, Normatif dan Kinerja ISO versi 2015 

ISO 9001 : 2008 ISO 9001 : 2015 

Produk Produk dan Jasa 

Pemasok Penyedia Eksternal 

Dokumentasi dan catatan Informasi Terdokumentasi 

Lingkungan Kerja Lingkungan untuk operasi proses 

Produk yang dibeli Produk dan Jasa yang disediakan eksternal 

Pengecualian - 

Wakil Manajemen - 

Prosedur Terdokumentasi - 

Manual Mutu - 

Tindakan Pencegahan - 

- Kepemimpinan 

- Resiko 

Sumber : Struktur ISO 9001 (2015) 

1. Ruang lingkup 

2. Referensi Normatif 

3. Syarat dan Definisi 

4. Konteks Organisasi 

5. Kepemimpinan 

6. Perencanaan 

7. Dukungan 

8. Operasi 

9. Evaluasi Kinerja 

10. Peningkatan (Improvement) 

 

Ada beberapa Klausul baru yang ditambahkan dalam pelaksanaan ISO versi 2015, klausul 

tersebut menjadi syarat penting yang harus dilakukan dan tidak ada pada versi 2008. 

 

Pengukuran Iklim Organisasi 

Menurut (Miller et al., 2011) iklim organisasi memiliki unsur-unsur organisasi  yang menjadi 

tolok ukur dalam pengukuran iklim organisasi, yaitu: 
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1. Kualitas Kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan dan 

mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan 

tertentu yang di praktikkan oleh pimpinan terhadap karyawannya.  

2. Kepercayaan, yaitu kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada karyawannya dalam 

menjalankan pekerjaan di perusahaan tersebut.  

3. Komunikasi, yaitu proses transfer informasi serta pemahamannya dari komunikasi ke 

atas, ke bawah, ke samping dalam suatu organisasi.  

4. Tanggung Jawab, yaitu sikap yang ada pada pimpinan dan karyawan terhadap 

kepemilikan perusahaan serta tugas-tugas yang dikerjakan.  

5. Imbalan yang Adil, yaitu upah yang diberikan pada karyawan sesuai dengan pengharapan 

mereka yakni pekerjaan yang dihasilkan, keterampilan dan standar pengupahan 

komunitas.  

6. Kesempatan, yaitu suatu peluang yang diberikan karyawannya untuk meningkatkan 

prestasi kerjanya.  

7. Pengendalian, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan agar perusahaan atau 

organisasi terkontrol dengan baik sehingga tidak mengalami kerugian. 

Berdasarkan teori tersebut penulis mencoba menjabarkan point point yang terdapat dalam 

klausul ISO 9001: 2015 yang mempengaruhi perubahan Iklim organissasi, beberapa Konteks 

klausul klausul dalam ISO 9001 : 2015 yang berorientasi pada perbaikan Iklim Organisasi di 

Perpustakaan UPI. 

Iklim Organisasi di Perpustakaan UPI pra-Implementasi ISO 9001: 2015 

Perpustakaan UPI, sama seperti perpustakaan perguruan tinggi lainya pada umumnya, berdiri 

sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) dimana pada perinsip pelayanan dalam setiap 

kegiatannya hanya berorientasi pada proses melayani kegiatan- kegiatan yang bersifat teknis, 

dalam hal ini layanan perpustakaan. 

Sebagai sebuah Organisasi/ Unit yang bergerak dibidang jasa layanan, Perpustakaan UPI 

tentunya ingin memberikan pelayanan kepada civitas Akademika UPI dengan sebaik baiknya, 

sebelum di implementasikannya ISO : 9001, proses kegiatan dan pola komunikasi dibangun 

hanya berdasarkan Tupoksi dari UPI saja, belum ada penentuan arah Organisasi dan orientasi 

hasil akhir dalam setiap proses kegiatan organisasi. 

Dalam upaya peningkatan layanan perpustakaan semenjak awal tahun 2016 perpustakaan UPI 

mulai merancang persiapan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015, agar arah tujuan 

dari organisasi bias lebih focus pada peningkatan kualitas layanan yang lebih baik lagi. Dalam 

ISO 9001: 2015 terdapat beberapa Klausul (aturan dalam persaratan dokumen) yang harus 

dipersiapkan yang berhubungan dalam terciptanya iklim organisasi yang baru dan sangat 

berbeda dengan persyaratan yang sudah di implimentasikan oleh perpustakaan UPI 

sebelumnya yaitu ISO 9001:2008. 

Iklim Organisasi dalam Implementasi ISO 9001: 2015 

Komunikasi yang terjalin diantara pegawai baik koordinat maupun sub koordinatnya 

menciptakan suatu iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan kondisi komunikasi yang 

tercipta dari pola komunikasi hubungan antar pribadi masing- masing pegawai. Hal tersebut 

merupakan salah satu dimensi terpenting dalam organisasi, karena iklim organisasi adalah 

presepsi keseluruhan pegawai atas sifat-sifat dari pola organisasi yang terjadi didalam 

organisasi yang merupakan refleksi kolektif dari kondisi suasana perasaan pegawai. Kondisi 

ini akan sangat mempengaruhi peningkatan kemampuan kerja masing- masing individu baik 

dalam efisiensi kerja dan instansi secara keseluruhan. 
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Implementasi ISO 9001 versi 2015 dalam pelaksanaan kegiatan organisasi mensyaratkan 

segala sesuatunya harus tercatat dan tersusun berdasarkan prasyaratan klausul klausul yang 

harus dipenuhi. 

Implementasi ISO 9001 ; 2015 dalam persyaratan dokumennya, dalam pembahassan ini penulis 

mencoba menjabarkan beberapa klausul dalam implementasi ISO 9001 :2015 yang berkaitan 

dengan terciptanya iklim organisasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas mutu layanan 

organisasi. Adalpun klausul tersebut adalah  

1. Klausul 4.Konteks Organisasi 

 dalam kalusul 4. Point 1 dan 2  

4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya: Konsep ini berkaitan dengan faktor2 dan 

kondisi yang mempengaruhi Operasi Organisasi misalnya pengaturan da pemangku 

kepentingan 

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan: dalam poin ini 

Perpustakaan harus memahami kebutuhan dan kepentingan relevan mereka 

(Pemustaka dan Civitas Akademika UPI). 

2. Klausul 6.Perencanaan 

Klausul 6.2 mengenai Tindakan Mngatasi Resiko dan Peluang: Organisasi harus 

menentukan konteksnya, Resiko dan Peluang yang muncul. Tindakan untuk mengatasi 

Resiko harus sebanding dengan dampak potensial. 

3. Klausul 7.Dukungan 

Pengetahuan organisasi: Pengetahuan yang bisa menjadi intelektual, misalnya: desain atau 

perangkat lunak dan Sumber eksternal pengetahuan misalnya akademisi atau konfrensi 

4. Klausul 8.Operasional /Proses 

Klausl 8 poin 3 ayat 1, 8.3.1 umum: klausul ini mengamanatkan pengenalan desain dan 

pengembangan proses dimana kegiatan ini diperlukan 

5. Klausul 10. Peningkatan (Improvement) 

Klausul 10 poin 1. 10.1 definisi umum: perbaikan proaktif harus dicari dan ini mungkin 

sebagai akibat dari tindakan perbaikan, inovasi dan reorganisasi persyaratan untuk 

prosedur tindakan pencegahan terdokumentasi.  

Analisis Penerapan ISO 9001:2015 Ada tujuh prinsip di dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 yang di Implementasikan di Perpustakaan UPI dalam membangun Iklim organisasi, 

yaitu fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, improvement, 

pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan manajemen hubungan, yang dijabarkan sebagai 

berikut:  

a. Fokus Pelanggan 

Pada  pelaksanaan proses kegiatan di Perpustakaan harus memprioritaskan keinginan dan 

kebutuhan pelanggan, dalam hal ini pengguna perpustakaan meliputi mahasiswa dan civitas 

akademika lainnya,  orientasi setiap proses pelaksanaan kegiatan tujuan pelaksanaannya harus 

fokus pada kebutuhan Pelanggan seperti Peta proses pada Dokumen (Perpustakaan, 2016)1.3 

Alur Proses Bisnis : 
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Gambar.1 Alur proses Bisnis PDM-PST 1,3 

Sumber: Dokumentasi Perpustakaan (2016) 

b. Kepemimpinan  

Sesuai dengan prinsip ini, Pimpinan di tiap koordinasi organisasi pada Perpustakaan UPI telah 

menetapkan satu arah tujuan yang harus dilaksanakan setiap unit perusahaan untuk 

menghasilkan kualitas jasa terbaiknya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan dan 

keterlibatan setiap unit dalam struktur organisasi perpustakaan UPI untuk menyelaraskan 

strategi dan kebijakan yang digunakan. Dengan adanya ketetapan ini, setiap kegiatan dalam 

peta proses bisnis memiliki standar yang harus dipatuhi sehingga setiap unitnya dapat terus 

memenuhi target yang diinginkan.  

Dalam menerapkan ISO 9001:2015 secara keseluruhan, pimpinan perpustakaan memiliki 

komitmen yang kuat dalam mensosialisasikan kebijakan sistem yang baru ini. Perpustakaan 

telah mengadakan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan karyawan mengenai 

pentingnya kesadaran mengenai mutu. Pantauan dilakukan secara langsung dari top 

management dan peraturan ketat yang mengharuskan setiap unit di perpustakaan memahami 

pentingnya kebijakan ini, seperti yang di urai dalam sistim Organisasi ISO 9001:2015 

Perpustakaan 

 

Gambar 2 : Struktur Organisasi ISO Perpustakaan 

Sumber : Dokumentasi Perputakaan (2015) 
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c. Keterlibatan Staf 

Staf perpustakaan memahami setiap kebijakan mutu terkait ISO 9001 :2015, dalam penyusunan 

Analisis Konteks Organisasi, seluruh staf dilibatkan agar dalam penyusunannnya menambah 

masukan dan solusi untuk setiap pemahaman dalam penanganan setiap resiko dan peluang 

peluangnya. 

d. Pendekatan Proses  

Proses pelaksanaan kegiatan di perpustakaan semua berjalan berdasarkan pada Prosedur Mutu 

dan Pedoman Mutu yang telah dibuat, jadi semua dokumen prosedur mutu menjadi acuan 

utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. 

 

Gambar 3. Peta Proses 

Sumber: Dokumentasi Perputakaan (2015) 

e. Improvement (Perbaikan)  

Sesuai dengan prinsip ISO 9001:2015, perpustakaan memiliki fokus untuk perbaikan 

berkelanjutan. Perbaikan kinerja perpustakaan ini diupayakan dengan peningkatan 

profesionalisme pengurus dan staf dengan bantuan konsultan manajemen. Setiap peluang dan 

resiko dikaji bersama menggunakan perhitungan yang sudah dibuat oleh tim perancangan 

Sistem Manajemen Mutu Perpustakaan, dokumen yang digunakan adala table pengukuran 

analisa resiko dan peluang (Perpustakaan, 2016) . 
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Gambar 4. Analisa Resiko dan Peluang. Dok.MR 

Sumber : Dokumentasi Perputakaan (2015) 

 

f. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti  

Saat ini Perpustakaan menerapkan prinsip ini dalam proses pengambilan keputusannya. Dalam 

hal ini, top management memiliki hak penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan seluruh kegiatan perusahaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam job description-

nya. Meski begitu, karyawan juga memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya yang 

kemudian akan ditinjau kembali sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan akhir.  

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai 

proses implimentasi ISO 9001:2015 dalam membangun iklim organisasi positif yang 

berorientasi pada peningkatan mutu layanan di perpustakaan UPI Bandung, namun masih perlu 

banyak peningkatan dalam implementasinya. Penerapan proses perencanaan (planning) pada 

Perpustakaan UPI telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan : Kejelasan visi dan 

misi Perpustakaan serta kebijakan mutu yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan 

pemustaka, Kelengkapan prosedur, instruksi kerja (working instruction), diagram alur proses, 

serta kelengkapan dokumen lainya, Kejelasan tanggungjawab bagi setiap staf dan karyawan 

yang bekerja, Komitmen yang kuat dari pimpinan agar pelayanan dan mutu dari perpustakan 

lebih baik. Berdasarkan dari hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi 

di perpustakaan UPI menjadi lebih terstruktur dan terukur setelah implementasi ISO 9001:2015 

dilakukan. 

Sertifikat ISO bukanlah menjadi tujuan utama, karena tujuan utamanya adalah perbaikan 

sistem manajemen yang berbuah pada perbaikan kinerja perpustakaan yang akhirnya bermuara 

pada perbaikan kualitas pendidikan melalui Perpustakaan di Universitas Pendidikan Indonesia.  
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PENDAHULUAN 

PT. Kemfarm Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis yang 

memiliki fokus pada aktivitas employee relations. Employee relations dapat membangun iklim 

organisasi yang positif agar tujuan perusahaan tercapai. Hal tersebut disadari betul oleh PT. 

Kemfarm Indonesia. Komunikasi internal merupakan bagian yang penting dari iklim organisasi 

sehingga perusahaan perlu membangun hubungan yang baik di dengan para karyawan untuk 

membangun komunikasi efektif tersebut. Manager HR & Communications PT Kemfarm 

Indonesia menjelaskan bahwa: “Untuk melakukan komunikasi yang baik dan benar, perlu 

usaha untuk membangun engagement dan memobilisasi karyawan agar bekerja dengan 

efektif.” 1 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Turisna, 2015) menjelaskan bahwa komunikasi 

dua arah untuk membangun hubungan yang harmonis dapat dicipakan melalui employee 

relations. Selain itu, akan tercipta rasa saling pengertian, kerjasama serta loyalitas diantara para 

karyawan dan pihak menejemen melalui aktivitas employee relations. Lebih lanjut (Turisna, 

2015) menjelaskan bahwa iklim organisasi dan employee relations akan mempengaruhi satu 

sama lain. Didalamnya terdapat komunikasi yang menjadi hasil persepsi dari kesepakatan 

anggota organisasi.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Irawan & Venus, 2016) menjelaskan 

produktivitas organisasi dapat dipengaruhi oleh iklim organisasi, aktivitas pegawai, 

pelaksanaan kerja dan pembagian tugas setiap unit dipengaruhi oleh iklim komunikasi 

organisasi. Jika informasi kerja terpenuhi maka karyawan dapat melakuakan pekerjaan sesuai 

dengan sistem dan ketentuan yang berlaku pada organisasi.  

PT. Kemfarm Indonesia menjalankan aktivitas Employee Relations yang bertujuan 

yang mendukung iklim organisasi untuk terciptanya situasi yang kondusif antar bidang kerja 

yang ada maupun antar karyawan. Iklim organisasi yang terdapat pada perusahaan adalah 

kuatnya rasa kekeluargaan yang menjadi landasan utama dalam menjalankan pembagian kerja. 

Jika hubungan antar karyawan dapat dibangun dengan baik, maka iklim kerja di perusahaan 

akan kondusif untuk bekerja, adanya rasa nyaman antara rekan kerja, dan pada akhirnya dapat 

mencapai tujuan perusahaan yakni meningkatkan kinerja perusahaan. Berikut adalah 

pernyataan dari Wahyudi selaku Manajer Produksi PT Kemfarm Indonesia.  

“…dengan diadakannya strategi Employee Relations kita dapat lebih mengenal satu 

sama lain tidak hanya sebatas professional saja. Hal ini sangatlah baik, apabila lebih 

banyak program yang bisa menciptakan suasana nyaman dalam bekerja yang akan 

berdampak pada meingkatnya produktivitas perusahaan.”2 

                                                           
1  Wawancara dengan Budianto selaku Manager HRD & Communications PT Kemfarm Indonesia pada 20 

November 2018 
2  Wawancara dengan Wahyudi selaku Manager Produksi PT Kemfarm Indonesia pada 16 November 2018   

mailto:Korespondensi:%20fathiyanurrahmi@gmail.com
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Salah satu bentuk employee relations adalah  Employee conference yang dilakukan 

setiap bulan atau satu minggu sekali. Aktivitas ini dilakukan berdasarkan adanya permasalahan 

bahwa komunikasi internal masih kurang efektif terlebih saat mengambil keputusan atau 

kebijakan jika ada kendala di lapangan. Pelaksanaan aktivitas ini sudah dilakukan secara rutin, 

namun belum optimal. Dapat dilihat dari pola komunikasi yang dilakukan pada saat employee 

conference bersifat satu arah. Pimpinan lebih banyak memberikan arahan pada karyawan, 

kurang adanya keterbukaan informasi pada aktivitas ini. Selain aktivitas komunikasi yang 

dilakukan pada employee conference, terdapat aspek yang juga penting dalam iklim 

komunikasi organisasi yakni penghargaan atau reward. Di PT. Kemfarm Indonesia sendiri 

apresiasi banyak dilakukan secara verbal atau ucapan selamat secara langsung dari pimpinan 

pada staff yang bekerja sesuai dengan target. Namun ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh 

staff terkait dengan reward yang diberikan perusahaan. Narasumber menyatakan bahwa 

program apresiasi masih dirasa belum optimal untuk mendukung kinerja dan loyalitas 

karyawan sebagai bagian dari iklim organisasi sehingga mempengaruhi semangat untuk 

bekerja.  

“Saya sudah cukup lama bergabung dengan PT Kemfarm. Memang ada apresiasi bagi 

karyawan, namun rasanya rasa loyalitas karyawan bisa lebih diapresiasi lagi. Mungkin 

bisa diadakan aktivitas Employee of The Month atau Employee Of The Year yang 

dilakukan setiap tahunnya, ‘Kan nantinya kita akan kerja lebih semangat begitu”3 

Selain permasalahan yang terkait dengan employee relations di PT. Kemfarm 

Indonesia, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Irawan & Venus, 2016) menjelaskan 

unit kerja sering menyepelekan komunikasi dalam pelaksanaan aktivitas employee relations. 

Masalah komunikasi terjadi antara rekan kerja atau masalah dalam unit kerja. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, individu akan terpengaruh oleh iklim organisasi sehingga 

permasalahan ini dapat diselesaikan atau tergantung pada penerapan iklim komunikasi dalam 

sebuah organisasi.  

Hal tersebut di atas juga terjadi di PT Kemfarm Indonesia. Sering terjadi miss 

komunikasi antar pegawai baik dalam satu divisi maupun divisi lainnya dalam mengambil 

keputusan. Seperti saat pengambilan keputusan. Tentunya berdampak pula pada iklim 

perusahaan yang ingin dibangun berdasarkan nuansa kekeluargaan, menjadi tidak efektif ketika 

terdapat permasalahan yang bermula dari miss komunikasi. Baiknya aktivitas employee 

relations dapat menjadi sarana untuk mendukung iklim komunikasi. Sebagaimana yang 

dinyatakan Ambraw (2009) dalam (Irawan & Venus, 2016) bahwa hubungan antara 

komunikasi dengan kinerja organisasi secara sederhana dapat dideskripsikan yaitu dengan 

melakukan komunikasi yang efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. 

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian tentang aktivitas employee relations yang 

dapat mendukung iklim organisasi. Penelitian ini menganalisa iklim implementasi iklim 

komunikasi organisasi pada aktivitas employee relations berdasarkan dimensi iklim organisasi 

menurut (Goldhaber, 1986). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada PT. 

Kemfarm Indonesia khususnya dan umumnya bagi pembaca dalam melakukan aktivitas 

employee relations yang optimal agar dapat mendukung iklim organisasi.  

Berdasarkan penjelasan mengenai aktivitas employee relations yang dapat mendukung 

iklim organisasi yang positif, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana 

Aktivitas Employee Relations dalam Mendukung Iklim Organisasi Di PT. Kemfarm 

Indonesia?”  

                                                           
3  Wawancara dengan Arief Wijaya selaku Staf Bagian Produksi PT. Kemfarm Indonesia pada 16 November 

2018 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

243 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Latar Belakang Pelaksanaan 

Aktivitas Employee Relations dalam Mendukung Iklim Organisasi Di PT. Kemfarm Indonesia; 

(2) Pelaksanaan Aktivitas Employee Relations dalam Mendukung Iklim Organisasi Di PT. 

Kemfarm Indonesia; dan (3) Implementasi Dimensi Iklim Komunikasi pada Aktivitas 

Employee Relations dalam Mendukung Iklim Organisasi Di PT. Kemfarm Indonesia.  

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode eksploratif. Melalui metode ini 

peneliti menggambarkan aktivitas employee relations dalam mendukung iklim organisasi di 

PT. Kemfarm Indonesia. Deskripsi dilakukan dilihat dari latar belakang pelaksanaan program, 

implementasi aktivitas employee relations, dan dimensi iklim organisasi. Melalui penelitian 

eksploratif, peneliti mencoba mengembangkan konsep-konsep dimensi iklim komunikasi 

organisasi dengan lebih jelas dalam mengkaji aktivitas employee relations untuk mendukung 

iklim organisasi di PT. Kemfarm Indonesia. .  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) 

Wawancara mendalam (depth interview); 2) Observasi lapangan; dan 3) Dokumentasi. Analisis 

data dalam penelitian ini ialah analisis data induktif. Data yang berasal dari hasil wawancara 

dengan karyawan di PT. Kemfarm Indonesia, dan catatan pengamatan dianalisis secara 

deskriptif. Catatan dianalisis untuk memperoleh tema, dan pola-pola yang dideskripsikan dan 

diilustrasikan dengan contoh-contoh termasuk kutipan-kutipan dari penelitian terdahulu. 

Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, hal ini bertujuan agar 

dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks 

suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan PT. Kemfarm 

Indonesia, kemudian dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana yang 

berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber yang telah diwawancara. Data yang 

telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan dengan sumber-sumber yang telah ditetapkan.  

 

PEMBAHASAN 

Latar Belakang Pelaksanaan Aktivitas Employee Relations dalam Mendukung Iklim 

Organisasi di PT. Kemfarm Indonesia.  

Aktivitas Employee Relations yang dilaksanakan oleh PT. Kemfarm Indonesia  didasari oleh 

visi dan misi dari perusahaan, yaitu menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan. Karena karyawan merupakan ujung tombak bagi 

perkembangan perusahaan, yang merupakan tujuan dari program Employee Relations. 

PT. Kemfarm Indonesia menjalankan aktivitas Employee Relations yang bertujuan untuk 

terciptanya iklim organisasi yang kondusif antar bidang kerja yang ada maupun antar individu 

karyawan. Margareth selaku Manager HRD PT Kemfarm Indonesia menyatakan kinerja 

terbaik dimulai dari iklim organisasi yang kondusif, dan iklim organisasi yang ingin diterapkan 

adalah rasa professional berdasarkan rasa kekeluargaan agar tercipta komunikasi yang efektif 

dalam bekerja. 4  Pernyataan tersebut menunjukan bahwa perusahaan sangat fokus untuk 

membina hubungan yang baik antar karyawan mengingat kinerja yang baik bermula dari 

kondisi iklim organisasi yang kondusif yang dapat dibangun melalui aktivitas Employee 

Relations. Selain itu, diketahui bahwa iklim organisasi yang dibangun oleh perusahaan adalah 

profesionalisme berdasarkan rasa kekeluargaan. Dapat diketahui dari pernyataan di atas bahwa 

aktivitas employee relations dilaksanakan agar karyawan dapat bekerja dalam lingkungan kerja 

                                                           
4  Wawancara dengan Margareth selaku Manager HRD PT Kemfarm Indonesia pada 20 November 2018 
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yang kondusif, memberikan rasa nyaman juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan 

kedepannya. Ketiga hal tersebut merupakan wujud dari iklim organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan aktivitas employee relations yang 

dilakukan oleh PT. Kemfarm Indonesia dilakukan sesuai dengan visi dan misi perusahaan 

yakni menciptakan kondisi terbaik untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini sudah sesuai 

dengan fungsi dari employee relations untuk mendukung iklim organisasi. iklim yang ingin 

diciptakan adalah adanya rasa kekeluargaan diatas profesionalisme. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Rahmi et al., 2018) menyatakan bahwa program harus dibuat berdasarkan 

visi dan misi perusahaan agar dapat mencapai tujuan organisasi dan terpenuhinya kebutuhan 

anggota dalam organisasi.  

Pelaksanaan Aktivitas Employee Relations dalam Mendukung Iklim Organisasi di PT. 

Kemfarm Indonesia.  

Aktivitas employee relations yang dilakukan oleh PT. Kemfarm Indonesia terdiri dari program 

apresiasi, komunikasi tatap muka dan employee gathering. Dimulai dari program apresiasi 

yang bertujuan untuk membangun iklim positif di perusahaan. Apresiasi dilakukan berdasarkan 

kinerja karyawan tanpa adanya program khusus yang diselenggarakan untuk mengapresiasi 

kinerja karyawan. Apresiasi diberikan dalam bentuk bonus bagi karyawan yang tidak 

mengambil cuti dan dapat mencapai target. Pemberian bonus sebagai bentuk apresiasi bagi 

karyawan bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Namun pada 

pelaksanaannya ditemukan bahwa karyawan merasa program apresiasi kurang efektif. Program 

ini belum optimal dalam membangun iklim organisasi yang positif dan memotivasi karyawan. 

Arief Wijaya selaku Staf Bagian Produksi menyatakan bahwa program apresiasi yang 

dilakukan secara bonus finansial belum optimal dalam membangun iklim organisasi untuk 

menciptakan situasi terbaik bagi karyawan untuk bekerja. Seharusnya diadakan program 

seperti employee of the month untuk mendukung iklim organisasi. 5 

Program selanjutnya adalah employee conference yang rutin dilakukan oleh manajemen PT. 

Kemfarm Indonesia. Program ini dilakukan bertujuan untuk menefektifkan komunikasi 

internal baik antara pimpinan dengan staff atau sesama staff. Program employee conference 

dilakukan dalam bentuk rapat yang agendanya memang disesuaikan dengan kebutuhan 

karyawan saat itu, yang memimpin pertemuan adalah Direktur Pelaksana Produksi di setiap 

kantor cabang. Melalui hasil pra penelitian diketahui bahwa pola komunikasi yang digunakan 

secara formal dan bersifat satu arah, lebih banyak pimpinan perusahaan yang menjabarkan 

program perusahaan atau tiap departemen yang menyampaikan laporan bulanan. Program yang 

semula dibuat untuk menjadi sarana atau wadah dalam menampung aspirasi, ide, saran bahkan 

keluhan dari karyawan menjadi sangat kaku dan belum optimal dalam mendukung iklim 

organisasi yang hendak diciptakan oleh perusahaan yakni profesionalisme berdasarkan asas 

kekeluargaan. 

Program ketiga adalah employee gathering. Program ini memiliki peranan yang cukup penting 

dalam mendukung iklim organisasi. melalui program yang bersifat informal seperti gathering 

akan menciptakan situasi yang nyaman serta mempererat rasa kekeluargaan antara karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Febby Indrayati selaku Staff Departemen Quality 

Control, pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal. Diantaranya adalah waktu pelaksanaan 

yang belum tepat, serta intensitas pelaksanaan program tersebut masih sangat kurang jika 

                                                           
5  Wawancara dengan Arief Wijaya selaku Staf Bagian Produksi PT. Kemfarm Indonesia pada 16 November 

2018 
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tujuan akhir yang akan dicapai adalah untuk mempererat rasa kekeluargaan diantara 

karyawan.6  

Terdapat tiga aktivitas employee relations yang dilaksanakan oleh PT. Kemfarm Indonesia 

diantaranya adalah program apresiasi, employee conference, dan employee gathering. Dari 

ketiga aktivitas tersebut ditemukan beberapa permasalahan diantaranya pada program apresiasi 

belum sesuai dengan kebutuhan karyawan, terjadi miss komunikasi pada pelaksanaan program 

employee gathering dan pola komunikasi yang digunakan pada program employee conference 

belum optimal dalam mendukung iklim komunikasi yang positif.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putu & Ariawati, 2015) komunikasi yang 

diterapkan oleh atasan harus lebih intensif bertujuan untuk membangun iklim komunikasi yang 

lebih efektif. Hal tersebut bisa diterapkan oleh PT. Kemfarm Indonesia mengingat semua 

permasalahan yang ada pada pelaksanaan aktivitas employee relations berawal dari kurangnya 

koordinasi antara atasan dan bawahan sehingga kerapkali terjadi miss komunikasi. Dalam hasil 

penelitian yang disampaikan oleh (Putu & Ariawati, 2015) sebaiknya manajemen membuat 

acara yang bersifat informal untuk meminimalisir miss komunikasi seperti morning breafing 

yang dikemas secara informal dan santai. Sehingga aspirasi karyawan dapat tersalurkan dengan 

baik pada atasan karena disampaikan dalam kondisi yang nyaman selain itu, hal ini dapat 

optimal dalam mendukung iklim komunikasi organisasi yang bersifat kekeluargaan sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Teamwork antar karyawan juga dapat diwujudkan melalui kegiatan 

ini yang kedepannya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Melalui komunikasi yang efektif, 

program yang dibuat juga akan sesuai dengan kebutuhan karyawan. 

Implementasi Dimensi Iklim Komunikasi pada Aktivitas Employee Relations dalam 

Mendukung Iklim Organisasi Di PT. Kemfarm Indonesia.  

Supportiveness, pada aspek ini antara pimpinan perusahaan dan staff melakukan komunikasi 

dengan tujuan agar satu sama lain merasa penting dan berharga. Idealnya melalui aktivitas 

employee relations dapat diterapkan untuk mendukung iklim komunikasi organisasi secara 

optimal.  Staff dapat memberikan masukan pada atasan, sedangkan pimpinan perusahaan 

menerima keluhan tersebut. Namun pada pelaksanaannya di PT. Kemfarm Indonesia, aktivitas 

komunikasi tersebut banyak dilakukan secara informal. Antar divisi saling memberikan 

masukan dan membantu job description dari divisi lain. Atau contoh implementasi dari aspek 

iklim supportiveness dapat dilihat dari penyelesaian konflik yang ada di individu atau antar 

divisi. konflik diselesaikan melalui diskusi dan saling mendengarkan usulan dari pihak lainnya 

agar mencapai kesepatakan bersama. Pada akhirnya terwujud iklim komunikasi organisasi 

yang berbasiskan kekeluargaan. Namun, dalam aktivitas komunikasi yang terorganisir seperti 

employee conference iklim supportiveness kurang tercermin dari pelaksanaan aktivitas tersebut 

karena arus komunikasi lebih banyak searah dan ketika staff atau bawahan memberikan saran 

hanya sebatas membacakan laporan bulanan (progress report).  

Aspek kedua adalah dalam hal partisipasi membuat keputusan. Manajemen PT. Kemfarm 

Indonesia memberikan kesempatan bagi atasan atau bawahan dalam membuat keputusan. 

Aktivitas ini dilakukan berfungsi untuk mencapai tujuan dari diadakannya employee relations, 

yakni menciptakan kondisi terbaik untuk meningkatkan produktivitas karyawan sehingga 

kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan karyawan. Pada beberapa kebijakan pihak 

manajerial meminta usulan dari staff dalam pengambilan kebijakan. Namun terkadang terdapat 

miss komunikasi dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam perencanaan employee 

gathering, direktur utama sudah memberikan kepercayaan pihak HRD untuk mengambil 

keputusan mengenai pelaksanaan program, tetapi pada saat sudah terlaksana pihak manajerial 

                                                           
6  Wawancara dengan Febby Indrayati selaku Staff Departemen Quality Control pada 20 November 2018 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

246 
 

tidak menyetujui pelaksanaan program tersebut karena dirasa tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan. Sehingga dibutuhkan peran PR sebagai jembatan agar terjalin komunikasi yang 

efektif untuk menciptakan iklim komunikasi yang efektif agar kebutuhan perusahaan dengan 

karyawan terpenuhi.  

Aspek ketiga adalah kepercayaan. Motivasi kerja karyawan akan meningkat jika diberikan 

kepercayaan yang lebih oleh pimpinan. Hal ini diterapkan oleh PT. Kemfarm Indonesia baik 

antara pimpinan divisi dengan staff atau dewan direksi dengan pimpinan divisi. pembagian 

kerja dengan asas kepercayaan dapat mendukung iklim komunikasi. Karena dirasakan oleh 

karyawan ketika mereka diberikan kepercayaan atas pembagian kerja maka kinerja akan 

meningkat dan dilaksanakan penuh tanggungjawab. Contohnya pada pelaksanaan employee 

gathering, kepala divisi menyerahkan konten acara pada staff HRD, sehingga staff dapat 

melakukan tugas dengan membuat program yang sesuai dengan kebutuhan karyawan walaupun 

dalam pelaksanaannya terdapat kendala terkait dengan miss komunikasi yang terjadi antara 

kepala divisi dan dewan direksi, namun jika dilihat dari aspek iklim komunikasi organisasi 

kepala divisi telah memberikan kepercayaan pada staffnya.  

Aspek keempat adalah keterbukaan dan keterusterangan. Aspek iklim komunikasi organisasi 

ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan informasi yang disampaikan oleh atasan kepada 

bawahan ataupun sebaliknya. Melalui aktivitas employee conference sudah dilakukan 

keterbukaan informasi yang dilakukan oleh staff sebagai pelaksana program dilapangan kepada 

dewan direksi sebagai penanggung jawab. Namun aktivitas ini belum optimal karena hanya 

sebatas menyampaikan pesan, keterbukaan informasi dilakukan oleh staff kepada pihak 

manajerial namun feedback dalam bentuk solusi yang konret atas permasalahan yang 

disampaikan seringkali tidak ada. Perusahaan menuntut terpenuhinya target, seperti target 

penjualan dan ketersediaan barang baku tanpa menanggapi keluhan dari staff sehingga hal ini 

dapat menghambat kinerja karyawan pada akhirnya berdampak pada iklim komunikasi 

organisasi yang kurang baik. 

Aspek kelima adalah perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Perhatian perusahaan 

ditunjukan melalui aktivitas employee relations berupa program apresiasi. Namun sayangnya 

program apresiasi belum dapat mendukung iklim organisasi secara optimal karena tidak sesuai 

dengan kebutuhan karyawan dan belum bisa memberikan motivasi kerja yang tinggi pada 

kinerja karyawan.  

Pada aspek pengambilan keputusan belum dilakukan secara optimal. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Suparna, R, & Winoto, 2013) perusahaan harus menjaga dan mempertahankan 

kepercayaan antara rekan kerja serta harus dilakukan keterbukaan informasi antara bawahan 

dan atasan untuk mempermudah dalam melaksanakan tujuan organisasi. pihak manajerial 

sebaiknya lebih responsif dalam mengambil keputusan atas informasi yang disampaikan oleh 

karyawan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Irawan & Venus, 2016) menyatakan 

aspek kepercayaan sangat penting dalam mendukung iklim komunikasi organisasi sehingga 

harus dipertahankan dalam pelaksanaannya dan berdampak signifikan pada kinerja karyawan.  

Permasalahan mengenai program yang dilaksanakan belum sesuai dengan kebutuhan karyawan 

dan perusahaan dapat diatasi dengan membuat iklim komunikasi positif. Seperti yang 

dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh (Putu & Ariawati, 2015) dalam melakukan 

penyusunan jadwal aktivitas employee relations dapat dilakukan dalam suasana yang bersifat 

informal dan menerapkan komunikasi yang berlandaskan kekeluargaan agar aspirasi dapat 

disampaikan dengan baik serta mendukung iklim komunikasi positif.  

Pada setiap aktivitas employee relations dapat menumbuhkan nilai-nilai perusahaan yang 

diterapkan pada setiap pekerjaan yang dilakukan karyawan. Hal ini  sebaiknya dilakukan agar 
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aktivitas employee relations dapat mendukung iklim organisasi lebih optimal. Hal tersebut 

diungkapkan oleh (Putriani, 2017). Selain itu, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa 

dengan menanamkan visi dan misi perusahaan dapat berpengaruh signifikan pada kinerja 

karyawan karena memiliki makna yang lebih mendalam mengenai nilai perusahaan.   

 

PENUTUP 

Aktivitas employee relations yang diselenggarakan oleh PT. Kemfarm Indonesia sudah sesuai 

dengan visi misi perusahaan yakni menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan. Hal ini sudah 

optimal dalam mendukung iklim komunikasi organisasi. Aktivitas employee relations yang 

dilakukan oleh PT. Kemfarm Indonesia terdiri dari program apresiasi, komunikasi tatap muka 

dan employee gathering. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketiga program tersebut 

belum optimal dalam mendukung iklim komunikasi organisasi. pertama program apresiasi 

dirasakan belum sesuai dengan kebutuhan karyawan dan belum dapat memotivasi kinerja 

karyawan. Kedua, pada program employee conference pola komunikasi yang digunakan 

bersifat formal dan satu arah sehingga karyawan kurang memiliki keleluasaan dalam 

menyampaikan aspirasi. Ketiga, pada program employee gathering pelaksanaan program 

belum sesuai dengan keinginan karyawan seperti waktu pelaksanaan dan intensitas 

pelaksanaan kegiatan yang belum dapat memenuhi kebutuhan karyawan sehingga belum 

optimal dalam mendukung iklim komunikasi organisasi.  

Dilihat dari aspek dimensi iklim komunikasi organisasi, pada aspek supportiveness banyak 

dilakukan dalam komunikasi non-formal dalam hal saling mendukung antara karyawan satu 

sama lain. Kemudian diketahui sering terjadi miss komunikasi dalam proses membuat 

keputusan, walaupun pihak pimpinan selalu membuka untuk adanya masukan dari staff. Jika 

dilihat dari aspek kepercayaan, manager sudah memberikan kepercayaan pada staff dalam 

mengelola program. Namun dari segi keterbukaan informasi, staff kurang menerima feedback 

dari atasan mengenai keluhan yang sudah disampaikan. Terakhir pada aspek perhatian pada 

kinerja karyawan juga belum optimal jika dilihat dari program apresiasi yang belum sesuai 

kebutuhan karyawan.  

Sebaiknya perusahaan membuat kegiatan yang bersifat informal untuk meminimalisir miss 

komunikasi antara karyawan maupun dengan pimpinan. Kedua, sebaiknya dalam pola 

komunikasi dilakukan keterbukaan informasi untuk menjaga kepercayaan antara staff dan 

pihak manajerial sebaiknya lebih responsive dalam mengambil keputusan.Ketiga, lebih 

ditekankan pola komunikasi yang berlandaskan asas kekeluargaan untuk mendukung iklim 

komunikasi organisasi secara optimal. 
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PENDAHULUAN 

Revolusi industri 4.0 telah mengubah berbagai tatanan hidup dan kerja manusia secara 

fundamental. Revolusi industri ditandai dengan digitalisasi, analisis data, dan automatisasi 

pada berbagai sektor kehidupan yang salah satunya didorong oleh perkembangan teknologi 

internet. Sektor perekonomian ikut mengalami disrupsi dalam revolusi industri 4.0, terlihat dari 

lahirnya berbagai situs jual-beli online (e-commerce) yang turut ambil andil dalam 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tak hanya mempengaruhi sektor ekonomi Indonesia, 

perusahaan-perusahaan e-commerce ini juga mempengaruhi preferensi tenaga kerja tentang 

pekerjaan idaman, khususnya di kalangan generasi millennial.  

Millennial, atau juga dikenal sebagai generasi Digital Innates, merupakan kohort generasi yang 

lahir setelah generasi pendahulunya yaitu Gen X dan Baby Boomers. Tidak ada penentuan yang 

persis mengenai batasan periode masing-masing generasi. Menurut Deloitte generasi 

Millennial lahir antara tahun 1983 hingga 1994, menurut Dimock (2018), titik potong antara 

satu generasi dengan generasi seterusnya bukanlah sebuah ilmu pasti, tidak ada formula 

tertentu yang disepakati mengenai rentang dari sebuah generasi. Millennial menurut Pew 

Research Center adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1981-1996. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pentegra “2018 Millennial Benefits Trends Report” 

pada tahun 2018 menunjukkan bahwa millennial merupakan “kutu loncat” dalam pekerjaan, 

dalam artian, mereka memiliki tingkat loyalitas yang tidak begitu tinggi, karenanya, millennial 

cenderung menyukai pekerjaan dengan kontrak yang tidak mengikat. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa millenial memiliki beberapa ciri umum di tempat kerja. Mereka 

berdedikasi untuk pengembangan diri dan membutuhkan feedback yang sering dan interaktif. 

Gaya komunikasi mereka singkat dan tidak personal. Mereka berorientasi pada tim, serta 

pengetahuan dan penguasaan teknologi yang tinggi (Seago, 2016). Millennial memiliki 

motivasi pribadi yang memprioritaskan kesenangan, passion, serta hal baru dan tantangan; 

mereka ingin promosi cepat; mereka mencari fleksibilitas, kualitas hidup, pengakuan, umpan 

balik yang berkelanjutan, serta lingkungan dan hubungan positif di tempat kerja (Reis & Braga, 

2016).  

Salah satu perusahaan e-commerce yang tengah naik daun saat ini adalah e-commerce S. 

Perusahaan e-commerce ini diluncurkan di Indonesia pada tahun 2015 lalu. E-commerce S 

sejak pertama kali peluncurannya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan 

mampu bersaing dengan e-commerce lainnya yang lebih dulu memasuki pasar Indonesia. 

Layaknya perusahaan yang bergerak di sektor internet dan digital, e-commerce S sangat sadar 

akan potensi generasi millennial sebagai sumber daya manusia potensial. Generasi millennial 

sendiri juga mengungkapkan ketertarikan untuk perusahaan yang beradaptasi dan memajukan 

Industri 4.0. Karenanya banyak generasi millennial yang memilih e-commerce sebagai 

preferensi tempat bekerja saat ini. Iklim organisasi di e-commerce juga mencerminkan iklim di 

era revolusi industri 4.0 ini, yaitu gerak yang dinamis dan serba cepat akibat (fast-paced 

environment) akibat dari digitalisasi dan automatisasi. 

mailto:Sarah18014@mail.unpad.ac.id
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Owens (dalam Pace dan Faules, 2005) menyatakan bahwa iklim organisasi adalah studi tentang 

persepsi tiap individu atas berbagai aspek lingkungan dalam organisasi. Taguiri dan Litwin 

(dalam Wirawan, 2008) mengartikan iklim organisasi sebagai suatu kualitas lingkungan 

internal organisasi yang dialami oleh karyawannya, mempengaruhi perilakunya, dan dapat 

dideskripsikan dengan nilai-nilai karakteristik organisasi. Menurut Mullins (2010), jika budaya 

organisasi didefinisikan sebagai “bagaimana hal-hal dilakukan di organisasi ini”, maka iklim 

organisasi dapat didefinisikan sebagai “bagaimana rasanya bekerja di organisasi ini”. Iklim 

organisasi merupakan persepsi subjektif tentang lingkungan internal organisasi dari 

karyawannya. Iklim dapat menjadi salah satu pengaruh paling penting dalam produktivitas 

organisasi, karena iklim mempengaruhi kinerja karyawan dan menentukan bagaimana 

pengalaman yang dirasakan karyawan di dalam organisasi tersebut. Iklim organisasi adalah 

persepsi individu, artinya, setiap karyawan dapat memiliki persepsi yang berbeda-beda 

mengenai iklim organisasinya. Perbedaan persepsi ini dapat terlihat pula pada karyawan dari 

tiap-tiap generasi yang berbeda. 

Iklim pada tiap-tiap organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya. Hal ini disebabkan 

oleh faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan. Robert Stringer (dalam Wirawan, 2008) 

mengemukakan lima faktor yang membentuk iklim suatu organisasi antara lain lingkungan 

eksternal, strategi organisasi, pengaturan organisasi, kekuatan sejarah, dan kepemimpinan. 

Menurut Altman (dalam Wirawan, 2008) iklim organisasi dapat diukur melalui tujuh dimensi 

yaitu: (1) Keadaan lingkungan fisik tempat kerja; (2) Keadaan lingkungan sosial; (3) 

Pelaksanaan sistem manajemen; (4) Produk; (5) Konsumen, klien, dan nasabah yang dilayani; 

(6) Kondisi fisik dan kejiwaan anggota organisasi; serta (7) Budaya organisasi. 

Sebagai upaya peningkatan transaksi, e-commerce S kerap mengadakan campaign-campaign 

besar, seperti campaign 9.9 Super Shopping Day dan 11.11 Big Sale. Pada e-commerce S 

terdapat satu unit yang berperan penting dalam kesuksesan campaign-campaign tersebut. Unit 

ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan antara seller (penjual) ke buyer (pembeli). Unit ini 

disebut dengan cross border (CB). Komunikasi dan problem solving menjadi kompetensi yang 

harus dimiliki oleh CB, terlebih kompetensi komunikasi multikultural, sebab CB akan banyak 

berinteraksi dengan seller-seller asal luar negeri, khususnya Cina. Jam kerja terdefinisi secara 

jelas dalam pembagian shift, pekerjaan sangat terbatas pada penggunaan komputer dan koneksi 

internet, dan memiliki standar protokol yang harus dipenuhi dalam memberikan informasi dan 

jawaban serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi antara seller dan buyer. 

Penelitian ini ingin melihat bagaimana dimensi-dimensi iklim organisasi perusahaan e-

commerce S menurut persepsi karyawan millennial pada unit Cross Border, terutama selama 

diadakannya campaign besar 9.9 dan 11.11 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada unit cross border pada salah 

satu perusahaan e-commerce di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui proses indepth 

interview dan observasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif melalui kriteria 

tertentu, yaitu pegawai e-commerce S, khususnya yang tergabung dalam unit Cross Border, 

secara spesifik menangani chat dari buyer pada campaign 9.9. dan 11.11. Informan berjumlah 

tujuh orang, yaitu HA (24), SN. (25), EJ (26), AA (23), RM (24), CR (23), dan RD (24). Rata-

rata informan telah bekerja sebagai CB selama 8 bulan hingga 1 tahun, kecuali RD yang telah 

bekerja selama 2 tahun. 

 

PEMBAHASAN 

Sebagai salah satu unit yang memegang peranan penting dalam kesuksesan operasional pada 

gampaign 9.9. dan 11.11, CB pada e-commerce S berperan dalam membantu komunikasi antara 
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seller dan buyer dan menangani komplain yang datang dari buyer dalam penjualan melalui fitur 

chat khusus yang disediakan pada platform e-commerce. Berbeda dengan customer services 

(CS) yang berperan sebagai representasi perusahaan, CB berperan sebagai seller, karenanya 

CB harus memahami segala seluk-beluk tentang produk yang dijual oleh seller. 

Jika merujuk pada dimensi-dimensi iklim organisasi menurut Altman, maka dimensi iklim 

organisasi yang paling menonjol pada e-commerce S dan menjadi daya tarik mata karyawan 

millennial  adalah lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya.. E-commerce S berkantor di area 

SCBD dan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya E-commerce S berkantor di area 

Slipi, Jakarta Barat. Unit CB sendiri berada di area kantor Mega Kuningan. Jika dibandingkan 

kantor sebelumnya, iklim lingkungan baru e-commerce S lebih menonjolkan identitas 

perusahaan dengan banyaknya penggunaan warna oranye yang merupakan signature dari 

perusahaan. Warna oranye diberikan untuk menampilkan kesan dinamis, kuat dan 

menyenangkan. Desain kantor di e-commerce S yang tersebar di Taiwan, Singapura, Malaysia, 

Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia memiliki konsep yang sama, yaitu 3C: 

Collaboration, Connectivity dan Community. Pada lantai terdapat karpet lingkaran berwarna-

warni yang diibaratkan sebagai titik. Hal ini mencerminkan konsep connectivity dimana 

lingkaran-lingkaran ini berarti “connecting the dots” yang mengisyaratkan bahwa perusahaan 

menyatukan berbagai perbedaan (community) yang ada dalam lingkungan kerja. 

SN, EJ dan AA mengugkapkan bahwa iklim organisasi yang baik dirasakan dari suasana 

lingkungan kantor dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kantor seperti perpustakaan dan 

gaming room, dimana karyawan dapat melepas penat dengan membaca, bermain game konsol 

dan juga tersedia meja pingpong, billiard serta foosball. Fasilitas dari perusahaan yang paling 

disukai informan adalah pantry yang selalu menyediakan snack-snack gratis bagi karyawan. 

Tersedianya fasilitas ini dapat membut karyawan merasa nyaman berada di kantor, serta sesuai 

dengan karakteristik millennial yang mengutamakan work-life balance.  

 

Gambar 1. Ruang Kerja E-Commerce S, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 

Sumber: https://www.arsitag.com, diakses 4 November 2018 

 

Lingkungan sosial pada e-commerce S, khususnya pada unit CB, menurut CR terkesan santai 

karena karyawan pada unit ini didominasi oleh anak muda atau generasi millennial yang 

mayoritas merupakan fresh graduate dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Latar belakang 

pendidikan karyawan di unit CB beragam karena tidak adanya jenis program studi tertentu 

yang dijadikan ketentuan/syarat dalam penerimaan karyawan. Hal ini membuka peluang 

terjadinya diskusi dan pertukaran pola pikir. Komunikasi antar anggota didukung juga oleh 

pengaturan tempat duduk di ruang kerja. Hal ini menurut RM menjadi faktor yang menciptakan 

keintiman antar anggota unit CB dan membentuk kerjasama tim yang baik, karena ruang kerja 

berbentuk open space tanpa sekat diantara meja-meja karyawan yang satu dan yang lainnya, 

sehingga sangat memungkinkan terbentuknya kedekatan antar karyawan dan kemudahan 

dalam berkomunikasi. Bahkan, tidak ada batasan antara team leader dengan bawahan. Sesuai 

https://www.arsitag.com/
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dengan pernyataan EJ bahwa dalam komunikasi vertikal tidak ada “sekat” yang terlihat kentara 

antara atasan dan bawahan, sebab perbedaan usia yang tak terlalu jauh, serta atasan yang bisa 

saja berusia lebih muda daripada bawahan. Menurut CR, atasan juga tidak bersikap “bossy” 

dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan kerja timnya.  

“Suasana di kantor mendukung sekali untuk produktifitas, karena suasana yang 

bikin nyaman seperti atasan yang merangkul bawahan, atasan yang nggak bossy. 

Perusahaan juga dominan anak muda jadi suasana nggak terlalu serius 

cenderung santai bikin kerjaan mudah diselesaikan.” (CR, Cross Border Agent) 

Dalam lingkungan sosial pada unit CB, timbulnya grapevine tidak dapat dihindari. Grapevine 

adalah informasi informal atau personal yang muncul dari interaksi antara orang-orang dalam 

organisasi yang mengalir dalam arah yang tidak dapat diduga, dan kadang tersembunyi. 

Grapevine mengandung informasi yang memperhatikan pada “apa yang dikatakan atau 

didengar orang lain” (Pace & Faules, 2005). Hal ini dibenarkan oleh HAP dan CR yang 

menyatakan bahwa selalu ada pandangan negatif terhadap dirinya, seberapa baikpun dirinya 

melakukan pekerjaan, serta perasaan seolah privasi-nya tidak terjaga dalam lingkungan kerja.  

“Seberapa baiknya kita melakukan pekerjaan, tetapi saat sedikit melakukan 

kesalahan pasti ada yang berfikir negatif. Ini merupakan tekanan terbesar saat 

ini.” (HAP, Shift Leader) 

Tidak heran jika CR menambahkan jika ia melihat adanya subjektifitas dari atasan sehingga 

menurutnya akan sulit untuk mencapai jenjang karir yang tinggi disana. 

“Untuk jenjang karir disini kayaknya sedikit susah, karena cuma yang benar-

benar berkompeten dan mau atau bahkan kesukaan atasan terhadap individu 

tersebut yang bisa naik (posisi).” (CR, Cross Border Agent) 

Namun ternyata iklim lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang positif saja tidak cukup bagi 

millennial. Beberapa riset menyebutkan bahwa millennial cenderung mencari fleksibilitas jam 

kerja. Pada unit CB, jam kerja di bagi atas dua shift, shift pagi dari pukul 07:00 – 16:00 dan 

shift malam dari pukul 16:00 – 24:00, kecuali pada hari libur nasional atau weekend, jam 

operasional menjadi pukul 10:00 – 19:00. Akan ada pertukaran shift bagi karyawan setiap dua 

bulan sekali. Shift malam di prioritaskan untuk karyawan laki-laki. Hal ini menurut EJ, 

membuat suasana dalam pekerjaan menjadi monotone karena rekan kerja perempuan jarang 

ditempatkan pada shift malam. Anggota CB juga menyadari dampak jangka panjang shift 

malam terhadap kesehatan mereka, seperti HAP, SN, dan AA yang mengaku merasa khawatir 

dengan dampak jangka panjang bekerja shift malam terhadap kesehatan mereka.  

“Shifting di pekerjaan bidan operations sangat penting saat ini dimana sekarang 

zaman yang cukup dengan hp saja untuk transaksi kapan pun dan dimana pun 

demi kenyamanan konsumen. Untuk pengaruh mungkin lebih ke kesehatan 

dalam jangka panjang.” (SN, Cross Border Agent) 

Kondisi fisik dan kejiwaan karyawan merupakan dimensi yang tak kalah penting dalam iklim 

organisasi. Setiap pekerjaan pasti memiliki resikonya masing-masing, termasuk pekerjaan CB 

yang menuntut kontak dengan orang lain serta kemampuan problem solving seperti perawat, 

customer services (CS), operator call center, dan profesi lainnya. Banyak penelitian terdahulu 

yang telah membahas tentang stres dan burnout di kalangan operator call center, antara lain 

penelitian dari D'Alleoa dan Santangelo yang berjudul “Organizational Climate and Burnout 

in Call-Center Operators”.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara iklim 

organisasi dengan dan burnout dalam pekerjaan call center. 

Menurut Pace & Faules (2005) stres diartikan sebagai penderitaan jasmani, mental, atau 
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emosional yang diakibatkan interpretasi atas suatu peristiwa sebagai suatu ancaman bagi 

agenda pribadi seorang individu. Artinya, stres terjadi ketika ada konsekuensi negatif yang 

muncul pada fisik dan mental akibat hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan individu. Stres 

dalam pekerjaan dipicu oleh faktor-faktor yang disebut dengan stressor. Stressor dapat berasal 

dari pekerjaan itu sendiri, yang disebut dengan faktor On the Job, dan juga berasal dari 

masalah-masalah diluar pekerjaan atau Off the Job (Handoko, 2002). Konsekuensi dari stres 

tampak pada gejala fisiologis, psikologis, dan perilaku (Wahjono, 2010). 

HAP dan SN mengaku mengalami gangguan fisiologis berupa pegal dan sakit pada punggung 

karena pekerjaan ini menuntut karyawan untuk duduk diam menghadap layar komputer dalam 

waktu yang lama. Tidak menutup kemungkinan resiko kerusakan pada mata, sehingga 

beberapa anggota CB memilih untuk menggunakan kacamata anti radiasi selama bekerja. 

Sementara CR merasakan lebih rentan terkena penyakit. Kondisi suhu ruangan yang terlalu 

dingin juga menjadi masalah yang dirasakan anggota CB. Gejala psikologis, menurut RD 

tampak dari perubahan temper yang dialami rekan-rekan kerjanya, mereka menjadi lebih 

mudah marah dan berkata kasar jika kehilangan kesabaran dalam berinteraksi dengan buyer, 

yang tentu saja tidak mungkin diekspresikan langsung pada buyer, melainkan dilampiaskan 

pada rekan kerja disekitarnya.  

“Kalau lagi stres biasanya jadi marah-marah sama buyer, kalau neken (tombol) 

enter, tuh keras banget, terus muncul lah kata-kata kasar... cuma nggak dalam 

chat, lah. Paling ngomel-ngomel sebelum balas chat-nya. Kalau di chat, mah 

harus baik-baik.” (RD, Shift Lead) 

Pembagian shift malam menimbulkan gejala perilaku bagi RM dan EJ, berupa gangguan tidur, 

dan merokok bagi karyawan laki-laki sebagai pelarian dari rasa stres. Gejala-gejala tersebut 

makin intens dirasakan oleh anggota CB pada saat perusahaan menggelar campaign besar 9.9 

dan 11.11, September dan November lalu. Penyebabnya adalah traffic chat yang membludak 

akibat jumlah transaksi jual-beli pada platform meningkat drastis.  

“Biasanya itu pas habis campaign gede-gede, jadi traffic chat-nya juga banyak. 

Nah, karena terlalu banyak jadi susah dalam mencapai SLA. Apalagi efek 

campaign gede itu kalau di toko CB sampai satu bulan kedepan dari hari H. Pas 

sedang pengiriman ditanyain sama buyer, pas barang datang juga komplain 

karena emang seller Cina itu banyak yang nggak beres... paling gede efeknya 

pas 9.9 karena itu meledak banget.” (RD, Shift Lead) 

Menurut Rizqi campaign besar tersebut memberikan dampak terhadap kuantitas pekerjaan CB 

hingga satu bulan setelahnya.  Pada saat campaign besar diadakan anggota CB dapat menerima 

chat hingga tiga kali lipat dari hari biasa. Untuk memenuhi Service Level Agreement (SLA), 

maka anggota CB harus mengejar kuantitas chat yang dibalas. Namun di sisi lain kinerja CB 

juga dinilai dari kualitas saat penyelesaian masalah antara seller dan buyer.  

Penelitian sebelumnya tentang stres kerja cenderung berfokus pada pengaturan kerja dan 

mengabaikan faktor-faktor dalam kehidupan individu di luar pekerjaan. Padahal kualitas 

kehidupan di luar pekerjaan sangat memengaruhi sikap karyawan terhadap pekerjaannya 

(Cherniss, 1987). Bekerja dalam shift, menurut CR, anggota CB sering kali harus bekerja di 

hari libur nasional dan weekend dan libur pada weekdays, sehingga sulit menyesuaikan waktu 

dengan keluarga dan teman-teman karena perbedaan jam kerja dengan regular office hour. 

Bekerja dalam shift memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada kehidupan diluar 

pekerjaan karyawan, terutama karena karyawan harus menyesuaikan pola hidupnya dengan 

jam kerja. Sementara itu, burnout atau kejenuhan kerja, menurut Pines dan Aronson (1989), 

merupakan suatu bentuk ketegangan atau tekanan psikis yang berhubungan dengan stres yang 
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kronik, yang dialami seseorang dari hari ke hari ditandai dengan kelelahan fisik, mental dan 

emosional. Menurut Maslach (1982) burnout cenderung dirasakan pada karyawan dengan lama 

kerja yang masih terbilang baru, karena semakin lama karyawan bekerja ia akan semakin 

terbiasa dengan pekerjaannya, sedangkan untuk karyawan yang baru memulai menguasai 

pekerjaannya dan mulai belajar menguasai pekerjaan secara tidak langsung dapat menjadi 

beban dan stres pada pegawai baru yang pada akhirnya dapat menyebabkan kejenuhan dalam 

bekerja.  

Revolusi industri 4.0 secara umum dianggap memberikan pengaruh positif pada tenaga kerja 

dengan membebaskan mereka dari rutinitas dan membuka kesempatan akan kegiatan yang 

lebih kreatif dan memuaskan. Ini lah yang menjadi daya tarik bekerja di startup dan perusahaan 

digital bagi millennial. Akan tetapi, pada pekerjaan operasional layaknya CB, karyawan tentu 

akan menemui rutinitas yang hampir sama setiap harinya: menjawab pertanyaan dan 

menanggapi komplain dari buyer. Akibatnya rasa jenuh dapat muncul setelah bekerja dalam 

kurun waktu yang lama. Menurut EJ, EN, RM dan CR bosan dan jenuh kerap dirasakan apabila 

ia harus berhadapan dengan buyer yang tidak memahami syarat dan ketentuan, dan buyer yang 

tidak membaca keseluruhan informasi yang disediakan sebelum bertanya, terutama ketika 

traffic chat sedang meningkat saat campaign 9.9 dan 11.11. Beruntung, tidak ada pekerjaan 

yang harus di bawa pulang sehingga, menurut SN, kejenuhan kerja tidak berlarut-larut. Namun 

efek dari pekerjaan yang itu-itu saja, selain menyebabkan kejenuhan, juga menimbulkan rasa 

malas diantara anggota CB dan rasa “losing of interest” dalam melayani chat dengan buyer. 

Stres dan burnout yang dirasakan CB pada e-commerce S, menurut ketujuh informan yang 

diwawancarai, dapat ditanggulangi oleh berbagai fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. 

Stres dan burnout ini, menurut mereka, juga dirasakan impas dengan adanya reward dari 

perusahaan seperti bonus (uang) di luar gaji bagi karyawan yang berhasil mencapai target kerja 

sesuai penilaian SLA. Iklim yang cair dan suasana kekeluargaan menjadi nilai lebih perusahaan 

di mata anggota CB. Menurut HAP, kepuasan tersendiri juga ia peroleh dalam pekerjaan ini 

manakala saran-saran yang ia ajukan selalu ditampung dan direalisasikan oleh atasan. 

Karyawan akan merasa nyaman jika iklim organisasi mendukung dalam aktualisasi dirinya.  

“Disini selalu menerima kritik dan saran secara positif. Dan disini bisa explore 

hal-hal yang ingin kita kembangkan. Reward sudah cukup karena tiap kali 

memberi saran akan dipikirkan dan diterima atau realisasikan. Sehingga ketika 

di realisasikan sudah merupakan bentuk reward yang cukup buat saya.” (HAP, 

Shift Leader) 

Iklim organisasi yang terbangun pada unit CB di e-commerce S yang positif saja ternyata tidak 

cukup dalam membendung keinginan turnover karyawan. Millennial dikenal juga sebagai job-

hopper karena kurangnya loyalitas terhadap perusahaan. Empat dari tujuh informan CB 

mengaku masih merasa nyaman dengan iklim organisasi sehingga tidak memiliki keinginan 

untuk pindah dari pekerjaan yang sekarang. Namun selebihnya merasakan pekerjaan yang 

sekarang masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan finansial, terutama untuk hidup di 

ibu kota. Mereka juga merasakan jenjang karir yang kurang menjanjikan jika tetap bertahan di 

e-commerce S.  

“Untuk finansial dan jenjang karir masih kurang, karena kurang ada struktur 

organisasi yang jelas, dan juga e-commerce memiliki perkembangan yang 

kurang dari segi cabang. Sehingga SDM yang dibutuhkan juga lebih stuck.” 

(HAP, Shift Leader) 

Mereka juga mengaku pekerjaan yang dijalani sekarang belum sejalan dengan minat, seperti 

HAP yang ingin berkarir di bidang R&D, EJ yang ingin berkarir di perusahaan dengan regular 
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office hour dan gaji yang lebih besar, dan AA yang meninginginkan pekerjaan yang 

memungkinkannya untuk terjun ke lapangan. E-commerce S sendiri juga tidak membebani 

dengan penalti tertentu bagi karyawan yang mengundurkan diri sebelum akhir masa kontrak. 

Sehingga, rata-rata anggota CB hanya bertahan selama 9 bulan hingga 1 tahun sebelum 

mendapatkan pekerjaan baru.  

 

PENUTUP 

Secara umum, e-commerce S memiliki iklim organisasi yang baik dan menyenangkan di mata 

keryawan millennial. Dimensi lingkungan fisik yang menyediakan fasilitas-fasilitas hiburan 

yang cukup banyak, dan dimensi lingkungan sosial yang memungkinkan interaksi antara atasan 

dan bawahan tanpa ada jarak dan batas diantaranya menjadi daya tarik iklim organisasi e-

commerce S. Namun resiko stres dan burnout dialami oleh anggota unit CB terutama pada 

pelaksanaan campaign besar dimana jumlah transaksi jual-beli meningkat, dan traffic chat dari 

buyer pun meningkat tajam. Gejala stres dan burnout yang di alami anggota CB tampak dari 

aspek fisiologis, psikologis, dan perilaku. Kejenuhan juga dirasakan oleh anggota CB, sehingga 

potensi turnover pada anggota CB cukup besar, disamping faktor finansial dan passion.  

Mengakomodir karyawan millennial memang bukan perkara mudah. Perusahaan, selain 

memfasilitasi dengan lingkungan kerja yang work-life balance, juga perlu membangun 

engagement dengan karyawan millennial sehingga loyalitas di antara karyawan millennial 

dapat terbangun. Dalam rekrutmen, perusahaan sebaiknya mtengutamakan tenaga kerja dari 

latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jobdesc, karena millenial sagat dipengaruhi oleh 

passion dalam menentukan karirnya, sehingga apabila mereka merasa pekerjaannya tidak 

sesuai dengan ekspektasi dan minat mereka, maka mereka akan meninggalkan perusahaan.  
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PENDAHULUAN 
 

Kepuasan kerja adalah salah satu konstruk yang paling banyak dipakai dalam penelitian 

perilaku organisasional (O’Relly, 1981; Staw, 1984). Meskipun secara intuisi penelitian yang 

menghubungkan antara kepuasan kerja dengan kinerja tidak banyak didukung oleh hasil 

penelitian empiris, namun asumsi-asumsi dalam teori dan penelitian tentang kepuasan kerja 

secara implisit maupun eksplisit dinyatakan bahwa tingginya tingkat kepuasan kerja 

memberikan kontribusi secara positif kepada kinerja karyawan maupun organisasi. Demikian 

pula manakala tingkat kepuasan kerja rendah akan menurunkan kinerja organisasi. Perspektif 

inilah yang sering diarahkan dalam penelitian-penelitian yang mengaitkan antara kepuasan 

kerja dengan fenomena tertentu seperti karyawan, tingkat absensi atau kemangkiran dan 

perputaran tenaga kerja (Hom, Caranikas-Walker, Prussia & Griffeth, 1992; Steers & Rhodes, 

1978). 

Berbicara mengenai perputaran kerja dalam sebuah organisasi jasa adalah sebuah masalah yang 

masih terus berlanjut hingga saat ini. Masalah ini berdampak pada berbagai macam aspek 

dalam pekerjaan seperti halnya moral para staf, produktivitas kerja, efektivitas organisasi, dan 

juga dalam penerapan ide kreatif karyawan. Dalam berbagai praktek organisasi, dampak dari 

tingginya suatu perputaran tenaga kerja dapat menimbulkan hal yang melampaui batas pada 

biaya organisasi. Tingginya suatu perputaran tenaga kerja dapat menimbulkan hal yang 

melampaui batas pada biaya organisasi dan juga dapat menghambat fungsi organisasi secara 

optimal. Contohnya, tingginya perputaran tenaga kerja akan berdampak negatif pada moral staf, 

produktivitas jangka panjang maupun pendek, serta efektivitas organisasi (Gray, Phillips & 

Normand, 1996; Jayaratne & Chess, 1984; Mowday, Porter & Steers, 1982). Tingginya angka 

perputaran tenaga kerja dapat menimbulkan masalah, terutama dalam bidang jasa yang 

beraktivitas melayani manusia maupun para agen (Howard & Gould, 2000) dimana tingkat 

perputaran tenaga kerjanya sering melebihi 25% per tahunnya, bahkan ada yang melebihi 50% 

(Gallon, Gabriel, & Knudsen, 2003). 

Adapun iklim organisasi menghadirkan suatu kesan dari keadaan lingkungan pekerjaan yang 

mempengaruhi perilaku individu dan sikapnya atas pekerjaan (Pritchard & Karasick, 1973). 

Wirawan (2007) menyatakan bahwa iklim organisasi merupakan persepsi anggota organisasi 

dan mereka yang berhubungan secara tetap dengan organisasi mengenai apa yang ada atau 

terjadi di lingkungan internal organisasi secara rutin yang mempengaruhi sikap dan perilaku 

organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja sebuah 

organisasi. 

Budaya dan iklim organisasional telah dinyatakan secara nyata sebagai konstruk yang 

multidimensional (Glisson & James, 2002). Budaya organisasional mencerminkan perilaku, 

norma-norma, dan harapan-harapan, sedangkan iklim organisasional mencerminkan persepsi 

dan respon emosional pekerja atas lingkungan pekerjaan (Glisson & James, 2002). Konstruk-

konstruk dari budaya dan iklim organisasional telah diajukan sebagai variabel-variabel yang 

mempengaruhi sikap individu atas pekerjaan (kepuasan kerja) dan perilaku (keluar pekerjaan). 
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Seperti misalnya ketika mengukur efek dari konstruk-konstruk organisasional terhadap kinerja 

individu, telah didukung oleh penelitian sebelumnya (Glisson & James, 2002). Satu pendekatan 

untuk menentukan level of aggregation dilakukan melalui pengujian korelasi antar kelompok 

(rwg), korelasi intra klas (ICC), dan eta-square. Pendekatan penelitian ini akan diuraikan lebih 

lanjut pada bagian analisis. 

Iklim dan Budaya organisasional, kedua-duanya merupakan karakteristik organisasional yang 

mempengaruhi sikap karyawan (Aarons & Sawitzky, 2006; Carmazzi & Aarons, 2003) dan 

perilaku bekerja, yang pada akhirnya menentukan tingkat perputaran tenaga kerja. Sikap 

tersebut tercermin dari pendapat pekerjaan dan komitmen mereka kepada organisasi (Verquer, 

Beehr, & Wagner, 2003). Satu di antara sekian banyak dimensi sikap pekerja yang ditaksir 

adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu penilaian pribadi karyawan atas pekerjaan, 

pengalaman bekerja, atau situasi pekerjaan. Sikap pekerja telah ditunjukkan berhubungan 

dengan iklim dan budaya organisasional, perilaku karyawan, dan perputaran tenaga kerja yang 

secara rinci, kepuasan kerja menjadi faktor penentu tingkat perputaran tenaga kerja.  

Dalam analisis regresi, budaya dan iklim organisasional, kedua-duanya yang ditemukan 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan (Morris & Bloom, 2002). Budaya konstruktif telah 

terbukti menjadi faktor penting dalam sikap pekerja, dan kelompok kerja dengan budaya yang 

konstruktif mempunyai pengaruh positif kepada sikap karyawan atas pekerjaan. Iklim 

organisasional juga menjadi predictor yang positif untuk memprediksi sikap keryawan atas 

pekerjaan (Morris & Bloom, 2002). Karyawan yang bekerja pada organisasi dengan budaya 

dan iklim organisasional yang kondusif mungkin merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka 

dan lebih merasa terikat dengan organisasi mereka, dan karena itu, seharusnya lebih cenderung 

untuk tidak berniat keluar pekerjaan.  

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui suasana budaya 

organisasi yang dirasakan karyawan pada organisasi di sektor jasa, (2) untuk mengetahui iklim 

organisasional yang dirasakan karyawan pada organisasi di sektor jasa, (3) untuk mengetahui 

tingkat kepuasan kerja karyawan pada organisasi di sektor jasa, dan (4) untuk mengetahui 

apakah iklim organisasional berperan secara parsial atau penuh dalam memediasi hubungan 

antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja. 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah iklim 

organisasional berperan memediasi efek hubungan dari budaya organisasional terhadap 

karyawan atas pekerjaan dalam hal ini kepuasan kerja pada organisasi jasa. Studi sebelumnya 

sudah menggunakan pendekatan yang membatasi pemahaman hubungan budaya dan iklim di 

dalam memprediksi sikap karyawan atas pekerjaan. Sebagai contoh, Morris dan Bloom (2002) 

yang menguji efek budaya dan iklim pada kepuasan kerja dan komitmen organisasi, namun 

keduanya, budaya dan iklim organisasional, sebagai sebuah konstruk gabungan. Peneliti lain 

juga sudah menguji budaya dan iklim organisasional sebagai predictor yang secara simultan 

berpengaruh terhadap sikap karyawan atas pekerjaan. Sebagai contoh, Glisson dan James 

(2002) yang menganalisis dua model terpisah: pertama menguji hubungan antara iklim dan 

budaya organisasi terhadap sikap karyawan atas pekerjaan dan kedua yang menguji efek dari 

iklim dan budaya organisasi pada  perputaran staf. Di dalam studi yang terdahulu, budaya dan 

iklim telah digabungkan, sedangkan potensi dari iklim organisasional menjadi variabel 

intervening dari hubungan anatara budaya organisasional terhadap sikap karyawan atas 

pekerjaan belum pernah diuji. Hasil studi sebelumnya juga tidak mencatat serta 

mempertimbangkan efek budaya dan iklim organisasional pada sikap karyawan atas pekerjaan. 

Lebih lanjut, Michaels dan Spector (1982) telah menguji suatu model teoritis dari dampak 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi pada perputaran, bagaimanapun dampak budaya dan 

iklim pada sikap karyawan atas pekerjaan tidaklah ditaksir. Oleh karena itu, pada penelitian ini 
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menyajikan isu ke dalam dua studi yang menguji budaya dan iklim organisasional secara 

terpisah, menguji hipotesis peran mediasi pada  sikap pekerjaan di dalam satuan model 

struktural.  

Gambar 1 menunjukkan model penelitian. Dalam model tampak variabel yang diteliti dan 

bagaimana hubungan antar variabel tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

Sumber: Modifikasi penulis (2018) 

 

 

Hipotesis yang diusulkan untuk penelitian ini, ada empat hipotesis:  

H1.  Budaya konstruktif akan secara negatif dihubungkan dengan iklim organisasi; 

H2.  Budaya defensif secara positif dihubungkan dengan iklim organisasi;  

H3.  Iklim organisasi secara negatif dihubungkan dengan kepuasan kerja karyawa);  

H4. Iklim organisasional berperan secara parsial atau penuh memediasi efek hubungan antara 

budaya organisasional terhadap kepuasan kerja.  

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empirik tentang pengaruh budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja. Ketika iklim organisasional terbukti berperan dalam memediasi 

hubungan antara budaya organisasi dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan, maka 

perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memudahkan upaya peningkatan efektifitas dan diharapkan mampu 

meningkatkan sikap pekerja atas pekerjaannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitaif dengan pendekatan 

Confirmatory Analisis Factor (CFA) melalui persamaan struktural (SEM).  Objek penelitian 

ini adalah perusahaan yang bergerak pada sektor jasa. Dengan demikian, populasi penelitian 

ini adalah karyawan-karyawan pada perusahaan/instansi jasa, seperti sekolah, perguruan tinggi, 

rumah sakit, kantor konsultan, perbankan dan sejenisnya. Sampel akan dilakukan seobjektif 

mungkin sehingga diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat pengambilan sampel secara 

probabilistis. Dengan demikian sampel yang terambil diharapkan dapat memrepresentasikan 

populasinya.  

Dimensi budaya dan iklim telah terpilih untuk penelitian ini, dimana datanya akan 

dikumpulkan melalui pendistribusian kuesioner berdasarkan pada studi sebelumnya yang 

Budaya 

Konstrutif 

Defensif 

Kepuasan Kerja 

IKLIM 
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menggunakan ukuran ini. Instrumen yang digunakan untuk mengukur budaya dan iklim 

organisasional menggunakan studi yang baru-baru ini telah diuji melalui faktor analysis, 

discriminant validity, reliability, dan psychometric characteristics, dan dihubungkan dengan 

hasil yang berkaitan dengan variabel-variabel penting yang mencakup sikap pekerjaan, 

perputaran tenaga kerja, dan kualitas jasa layanan organisasi. 

 

PEMBAHASAN  

Penjelasan Faktor Kepuasan Kerja 

Responden yang telah berpartisipasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 104 orang karyawan 

dari 4 perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dan pendidikan. Untuk 

mengetahui variabel yang valid, terlebih dahulu dilakukan analisis faktor terhadap dimensi-

dimensi yang secara teoritis telah dikembangkan oleh masing-masing ahlinya. Ketika analisis 

factor ini menggunakan Principal Components Analysis yang dirotasi dengan oblique rotation 

melalui metode Promax juga menghasilkan hasil yang sama sebagaimana Orthogonal Rotation 

melalui metode Varimax. Hasilnya menunjukkan factor explained sebesar 66,27% untuk 

budaya organisasi, 67,68% untuk iklim organisasi dan 50,97% untuk kepuasan kerja. Loading 

factor yang digunakan adalah 0,30 keatas untuk setiap dimensi. Hasil selengkapnya dari 

analisis ini tertuang dalam tabel 1. 

Tabel 1. The Principal Component Analysis untuk setiap Dimensi 

Kode item 
Factor Loading 

1 2 

Budaya Organisasi   

PA6 .877 .201 

PA5 .828 .209 

PA1 .806 -.097 

PA3 .103 .748 

PA14 .054 .737 

Iklim Organisasi   

PB3 .857 -.176 

PB4 .840 -.032 

PB8 .830 -.138 

PB10 .673 .167 

PB14 .578 -.077 

PB19 -.039 .904 

PB20 -.236 .884 

PB21 .075 .867 

Kepuasan Kerja  

 

PC1 .840 

PC4 .817 

PC6 .750 

PC8 .736 

PC3 .567 

PC5 .510 

Sumber: Hasil penelitian (2018) 
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Penamaan Komponen Menjadi Variabel 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 1, maka Komponen 1 dinamakan sebagai 

variabel budaya organisasi, yang dimensinya terdiri dari budaya organisasi membangun 

(constructive culture) dan budaya organisasi bertahan (defensive cuture) karena faktor ini 

banyak dijelaskan oleh indikator yang berkaitan dengan kelompok kerja dan pihak manajemen, 

misalkan pengorbanan anggota kelompok, loyalitas kelompok, mementingkan kesejahteraan 

kelompok daripada individu dan pihak manajemen yang mengetahui kecukupan sandang dan 

pangan pekerjanya. Komponen 2 dinamakan variabel iklim organisasi, yang meliputi persepsi 

karyawan dalam merespon tugas-tugas pekerjaan. Iklim organisasi yang positif ditandai oleh 

rendahnya tingkat tekanan emosional atau depersonalisasi. Variabel iklim organisasi mewakili 

atribut-atribut yang terkait dengan Sikap terhadap lingkungan kerja seperti rasa kepemilikan 

terhadap perusahaan, berkomitmrn tinggi dan pengaruh perubahan kebijakan perusahaan 

terhadap karyawan di dalam perusahaan. Komponen 3 dinamakan sebagai veriabel kepuasan 

kerja, karena mewakili atribut-atribut yang terkait dengan penilaian pribadi karyawan terhadap 

pekerjaan seperti keinginan untuk keluar dari pekerjaan, rasa tidak suka terhadap pekerjaan dan 

keinginan mencari pekerjaan baru. 

Analisis Korelasi  

Untuk mengetahui kekuatan hubungan variabel budaya organisasi (X1) dan iklim organisasi 

(X2) dengan variabel kepuasan kerja karyawan (Y), maka dilakukan uji koefisien korelasi 

Product Moment (Pearson) dengan menggunakan bantuan software SPSS 13. Hasilnya dapat 

dilihat pada tabel korelasi berikut (tabel 2).  

Tabel 2 Means, Standard Deviations, and inter-correlations of research variabels 

 KK BDY1 BDY2 IKO1 IKO2 

KK -     

BDY1 .26** -    

BDY2 .07 .20** -   

IKO1 -.20** .21** .09 -  

IKO2 .42** .51** .21** -.00 - 

Mean 2.52 4.77 5.64 5.28 3.97 

Std Dev .95 1.41 .82 .77 1.29 

 

Notes: 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

KK  = Kepuasan Kerja Karyawan 

BDY1 = Dimensi Budaya Organisasi 1 (Budaya membangun) 

BDY2 = Dimensi Budaya Organisasi 2 (Budaya bertahan) 

IKO1 = Dimensi Iklim Organisasi 1 (Tekanan emosional) 

IKO2 = Dimensi Iklim Organisasi 2 ( Depersonalisasi) 

 

Sumber: Hasil penelitian  (2018) 
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Tabel korelasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Budaya Organisasi 1 

(budaya membangun) dan kepuasan kerja sebesar 0,26; antara Budaya Organisasi 2 (budaya 

bertahan) dan kepuasan kerja sebesar 0,07; antara Iklim Organisasi 1 (tekanan emosional) dan 

kepuasan kerja terdapat hubungan negative yaitu sebesar -0,20 ; Selanjutnya antara Iklim 

Organisasi 2(depersonalisasi) dan kepuasan kerja sebesar 0,42. 

Tingkat signifikansi koefisien korelasi satu sisi dari output (diukur dari probabilitas) 

menghasilkan angka 0,003 untuk  budaya organisasi 1 ; 0,219 untuk budaya organisasi 2 ; 0,018 

untuk  iklim organisasi 1 dan 0,000 untuk iklim organisasi 2. Sedangkan untuk signifikansi 

yang memiliki probabilitas dibawah 0,05 adalah budaya organisasi 1, iklim organisasi 1 dan 

iklim organisasi 2. Artinya Hubungan Kepuasan kerja dengan ketiganya adalah signifikan. 

Pengujian Peran Variabel Mediator 

Analisis Regresi Bertingkat (hierarchical multiple regression analyses) dilakukan untuk 

menguji hipotesis yang dinyatakan bahwa iklim organisasional berperan secara parsial atau 

penuh memediasi efek hubungan antara budaya organisasional terhadap kepuasan kerja. Baron 

dan Kenny (1986) menyebutkan ada 3 (tiga) langkah dalam pengujian mediator sebagai berikut: 

1) variabel independen harus berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, 2) 

variabel independen harus berpengaruh secara signifikan terhadap variabel mediator, dan 3) 

variabel mediator harus berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut: 

                                                  

 

 

 

 

                                           β2                                                      β3 

                                                                        β4                                                                                                       

                                    

                                                                         β1 

 

 

 

Gambar  2. Mediation Structure 

Sumber: Baron and Kenny (1986) 

 

Untuk menyatakan bahwa variabel mediator berperan secara penuh memediasi hubungan 

antara variabel independen dan dependen, maka dampak yang diperlihatkan oleh variabel 

independen sebagai variabel yang mempengaruhi variabel dependen harus dikendalikan oleh 

keberadaan variabel mediator dengan ditunjukkan β4 tidak signifikan, sedangkan bila β4 

signifikan berarti peran yang diperlihatkan hanya secara parsial. 

Hasil pengujian variabel mediator tersaji pada table 4.5. dimana Iklim organisasional telah 

diduga sebagai variabel mediator pada hubungan antara budaya organisasional dengan 

kepuasan kerja (lihat gambar 4.2).  

 

Mediator 

Independent Dependent 
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Gambar 3. Mediation effect of Empathy 

Sumber: Modifikasi penulis (2018) 

 

Table 3. Efek mediasi dari Iklim organisasional pada hubungan antara budaya 

organisasional dan kepuasan kerja 

Dependent variabel Independent variabels Std Beta Step 1 Std Beta Step 2 

Job satisfaction 
(1) constructive culture .06*** .07 

(2) defensive cuture .11 .10 

 Mediator   

 1.Tekanan emosional  .11 

 2.Depersonalisasi  .05*** 

 R2 .07 .25 

 R2 Change .07 .18 

 F Change 3.83 12.01 

 Sig. F change .02 .00 

Note: Significant levels: ***p<.00; **p<.01; *p<.05 

Sumber: Hasil penelitian (2018) 

 

Melalui multiple regression analysis (table 3) terlihat bahwa salah satu dimensi dari budaya 

organisasional (yaitu, cunstructive culture) secara signifikan mempengaruhi Kepuasan kerja 

(lihat tahap 1). Sedangkan pada tahap ke 2, tampak tidak satupun dari kedua dimensi budaya 

organisasional mempengaruhi kepuasan kerja pada saat variabel mediator dimasukkan dalam 

analisis. Hal ini memperlihatkan bahwa salah satu variabel mediator (yaitu, depersonalisasi) 

mengidikasikan peran mediasi secara penuh (=.05, p<.00).  

 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan 

budaya organisasional yang positif secara potensial dapat meningkatkan iklim organisasional 

yang selanjutnya akan meningkatkan kepuasan kerja. Sebagaimana hamper terjadi pada 

berbagai jenis organisasi, proses penciptaan budaya organisasi tampaknya selalu “top-down”, 

dan ini potensial menimbulkan resistensi diantara karyawan bilamana berbagai pendekatan 

pada berbagai tingkatan organisasi tidal dipertimbangkan. Oleh karena itu, upaya merangkul 

atau mengajak karyawan berpartisipasi dalam setiap perubahan dan melakukan perubahan pada 

seluruh level manajemen diperlukan untuk meningkatkan budaya organisasional. Berdasarkan 

hasil temuan pada penelitian ini perlu dibangun budaya yang konstruktif, dan perubahan 

budaya organisasional hendaknya difokuskan pada peningkatan partisipasi karyawan serta 

Organizational Culture 

(1) constructive culture 

(2) defensive culture 

Organizational 

Climate 

1.Tekanan emosional 

2.Depersonalisasi 

Job 

satisfaction 
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pemberian otonomi pada mereka untuk mengembangkan dan mendukung kemajuan organisasi. 

Efektivitas kepemimpinan dapat memainkan peranan penting dalam menciptakan perubahan 

budaya organisasional. Kepemimpinan telah memperlihatkan dampak yang kuat dan signifikan 

pada iklim organisasional. Dengan demikian, manakala sebuah tim kerja tak mampu 

memperlihatkan kinerja yang baik, maka perhatian yang ditujukan pada efektivitas 

kepemimpinan tampaknya dapat merubah suasana atau iklim organisasional dan 

konsekuensinya dapat meningkatkan kepuasan kerja. Berbeda dengan budaya organisasional, 

nampaknya iklim organisasional lebih memungkinkan untuk dikembangkan pada organisasi. 

Strategi untuk mengembangkan iklim organisasional dapat diterapkan melalui pemahaman 

budaya organisasional, termasuk bagaimana cara untuk memodifikasi sikap “like and dislike” 

yang sering menggejala pada praktek organisasi. Beberapa kelebihan dalam strategi 

pengembangan iklim organisasional pada pekerja di sektor jasa lebih menjanjikan pada saat 

mengembangkan iklim organisasional pada tim kerja di sektor jasa dan dapat menurunkan 

tingkat perputaran tenaga kerja. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa budaya dan 

iklim organisasional harus dipertimbangkan dalam strategi pengembangan organisasi. 

Meskipun demikian, masih dibutuhkan campur tangan manajemen dalam pencapaian target 

dan efektivitas kinerja organisasi. 

Meskipun campur tangan manajemen secara substansial membutuhkan biaya besar, namun 

potensi untuk mengurangi tingkat perputaran tenaga kerja dan sikap penolakan atas perubahan, 

peningkatan iklim organisasional, dan peningkatan kualitas layanan dapat emberikan 

pengharapan akan peningkatan kualitas jasa layanan yang harus mereka tunjukkan. Secara 

relatif, pengorbanan (biaya) yang harus dibandingkan dengan benefit atas upaya perbaikan 

suasana tetap perlu dipertimbangkan. Memang tidak sederhana dalam membuat keputusan 

mengenai bagaimana, bilamana dan dibagian mana yang harus diintervensi, hal ini 

memebutuhkan beberapa kali pengujian empiris untuk mengimplementasikan strategi-strategi 

guna mengurangi tingkat perputaran tenaga kerja. 
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PENDAHULUAN 

Mempertahankan dan mengembangkan sebuah organisasi sosial yang berusaha melakukan 

perubahan sosial melalui kegiatan perpustakaan komunitas tidaklah mudah. Itulah yang 

dijalani atau dihadapi oleh Pustakalana sebagai sebuah perpustakaan komunitas yang didirikan 

dan dikelola oleh organisasi berbasis kerelawanan di Kota Bandung.   

Pustakalana adalah sebuah perpustakaan khusus anak berbasis kerelawanan yang dibangun 

bersama-sama oleh para relawan atau Volunteer.  Komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2005 

di Kota Bandung.  Pustakalana mengadopsi gaya perpustakaan anak di Amerika Serikat. 

Sampai saat ini Pustakalana cukup dikenal dan menjadi sebuah komunitas yang berkembang 

di kota Bandung.  Jumlah relawan aktif pada komunitas ini mencapai 36 Volunteer.  Hingga 

kini, jumlah anggota perpustakaan atau pelanggan tetap tercatat mencapai 562 member. Jumlah 

yang cukup besar untuk sebuah perpustakaan berbasis kerelawanan di Kota Bandung.  

Dana operasional Pustakalana diperoleh dari beberapa sumber, diantara : iuran member, Tobula 

(Toko Buku Lana) dan hasil dari beberapa event profit.  Pada iuran member, Pustakalana 

menetapkan iuran tertentu untuk meminjam buku bagi member dalam kurung waktu tertentu.  

Artinya, setiap member berkewajiban membayar dengan jumlah tertentu untuk menjadi 

pelanggan tetap Pustakalana.  Selain itu, Pustakalana juga menyediakan toko buku yaitu Toko 

Buku Lana (Tobula). Pada Tobula, Pustakalana biasanya menjual beberapa buku anak terbitan 

luar negeri (sulit ditemukan di Indonesia).  Pustakalana juga sering berkolaborasi dengan event-

event profit milik komunitas lain, sehingga sering kali mendapat bagian hasil pendapatan dari 

event yang diikuti.  Pustakalana sama sekali tidak membebankan volunteer dalam urusan dana 

oprasional Pustakalana.  

Selain memiliki kegiatan perpustakaan anak, Pustakalana juga memiliki kegiatan rutin lainnya, 

seperti kegiatan parenting berupa workshop untuk orang tua, kegiatan aktivitas untuk anak 

yang terdiri dari workshop dan playdate, kegiatan keluarga yang mewadahi anak dan orang tua 

untuk bermain bersama dan kegiatan keluarga lainnya yang sering kali berkolaborasi dengan 

komunitas lainnya di Kota Bandung.  Kolaborasi tersebut menjadi salah satu pencapaian 

terhadap harapan Pustakalana yang memang ingin menjadi wadah penghubung komunitas-

komunitas lainnya di kota Bandung. Tentunya, keberhasilan ini tidak lepas pula dari adanya 

kontribusi volunteer yang bekerja dengan baik untuk Pustakalana.   

Sebagai organisasi yang berbasis kerelawanan yang anggotanya terdiri dari para anggota 

komunitas, maka membutuhkan usaha yang besar untuk mempertahankan regenerasi volunteer 

(relawan) dari tahun ke tahun. Pustakalana sebagai sebuah perpustakaan yang dikembangkan 

oleh komunitas dan telah berdiri lebih dari 10 tahun, sangat membutuhkan kondisi yang 

kondusif bagi volunteer agar tetap berada dalam komunitas dan bersedia mengajak volunteer 

lain. Dengan kata lain Pustakalana harus mampu mengembangkan iklim komunikasi organisasi 

yang kondusif bagi para anggota organisasi atau relawan yang ada  di Pustakalana.   

mailto:cut12001@mail.unpad.ac.id
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Terkait iklim komunikasi sebagai sebuah konsep, beberapa ahli memberikan definisi atas iklim 

komunikasi organisasi, diantaranya Owens (dalam Pace dan Faules, 2005) menyatakan bahwa 

iklim komunikasi organisasi adalah studi tentang persepsi tiap individu atas berbagai aspek 

lingkungan dalam organisasi. Taguiri dan Litwin (1968) mengartikan iklim organisasi 

merupakan suatu kualitas lingkungan internal organisasi yang dirasakan oleh anggota-anggota 

di dalamnya.  Iklim komunikasi organisasi juga akan sangat menentukan suhu dan suasana 

yang terbentuk dalam organisasi, khususnya dalam proses berinteraksi dan berkomunikasi.  

Selain itu, Pace dan Faules (2005) menyatakan bahwa sedikitnya terdapat enam faktor besar 

yang mempengaruhi iklim komunikasi organisasi, diantaranya; kepercayaan, pembuatan 

keputusan partisipatif, kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi, mendengarkan dalam 

komunikasi ke atas dan memikirkan tujuan-tujuan berkinerja tinggi.  Hal itu dipercayai akan 

mempengaruhi bagaimana iklim organisasi akan terbentuk yang juga akan mempengaruhi 

bagaimana prilaku yang terjadi pada orang-orang di dalamnya (anggota organisasi).   

Salah satu implikasi iklim organisasi adalah terkait motivasi para anggota organisasi.  Robert 

Stringer (2002) berpendapat bahwa karakteristik atau dimensi iklim organisasi (yang termasuk 

iklim komunikasi di dalamnya) mempengaruhi motivasi anggota organisasi untuk berperilaku 

tertentu. Adapun dimensi yang dimaksud berkaitan dengan ; Struktur, standard-standard yang 

di terapkan, tanggung jawab, penghargan, dukungan, dan komitmen.   

Sebagai organsisasi berbasis komunitas, Pustakalana menganut sebuah sistem birokrasi yang 

baru-baru ini muncul dan menjadi begitu trend di beberapa organisasi, yaitu birokrasi 

holacracy.  Birokrasi holacracy ini sendiri bermakna sebagai sebuah birokrasi yang cukup 

dinamis.  Sebagaimana pengertian dari holacracy sendiri : 

Holacracy is a new way of structuring and running your organization that replaces the 

conventional management hierarchy. Instead of operating top-down, power is 

distributed throughout the organization, giving individuals and teams more freedom to 

self-manage, while staying aligned to the organization’s purpose ( Dikutip dari 

https://www.holacracy.org/what-is-holacracy) 

Terkait dengan kajian iklim komunikasi terdapat beberapa penelitian yang melakukan kajian 

tentang iklim organisasi bagi karyawan atau anggota organisasi. Suhendri mengungkapkan 

bahwa komunikasi organisasi memberikan nilai keteraturan dan ketertiban dan menjalankan 

struktur organisasi sehingga memberikan kejelasan perintah dan menjadikan jalannya 

pekerjaan teratur dan tidak memiliki kekacauan prosedur atau kekacauan dalam kerja 

organisasi. Sementara komunikasi antar pribadi menjadi faktor penting dalam membangun 

keharmonisan dan kenyamanan antara sesama pegawai, menciptakan rasa saling percaya, rasa 

positif, rasa mendapatkan dukungan, empati dan kesamaan antara satu dan yang lain (Suhendri, 

2017). Penelitian iklim komunikasi di organisasi di Kantor Keluarga Berencana,  Jakarta Barat 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh iklim komunikasi organisasi baik terhadap kinerja 

pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung (Irawan dan Venus, 2016).  Penelitian 

dari Technical University of Lasi, Romania, dengan judul Linking Human Resources 

Motivation to Organizational Climate Oleh Rusu dan Avasilcai,  menemukan bahwa iklim 

organisasi sangat dibutuhkan dalam membentuk motivasi para anggota dalam organisasi.  

Merujuk pada beberapa penelitian iklim komunikasi organisasi di atas, maka penelitian iklim 

komunikasi organisasi dalam artikel ini memiliki perbedaan dari segi organisasi yang diteliti. 

Pustakalana sebagai organisasi yang diteliti dalam artikel ini adalah sebuah organisasi berbasis 

komunitas yang anggotanya adalah para relawan. 

Artikel ini akan mengangkat isu tentang iklim komunikasi organisasi di Pustakalana sebagai 

fokus pembahasan. Tujuan pembahasan yang dilakukan adalah untuk mengetahui penilaian 
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anggota Pustakalana sebagai organisasi berbasis kerelawanan, mengetahui upaya organisasi 

membangun iklim komunikasi Pustakalana sebagai organisasi berbasis kerelawanan, serta 

mengetahui implikasi iklim komunikasi terhadap kelangusungan Pustakalana sebagai 

organisasi berbasis kerelawanan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tradisi studi kasus.  Sebagai 

studi kasus Pustakalana memiliki keunikan yaitu dibandingkan organisasi sosial atau non profit 

lainnya, Pustakalana termasuk salah satu organisasi sosial yang berbasis kerelawanan dan 

relatif dapat bertahan cukup lama, lebih dari 10 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara mendalam, observasi dan studi literature 

Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 8 orang, terdiri relawan , pendiri 

Pustakalana, dan seorang pengamat perpustakaan komunitas. Observasi dilakukan dengan 

mengamati aktivitas komunikasi dan interaksi di Pustakalana. Studi literatur digunakan untuk 

mendapatkan rujukan penelitian, teori dan konsep terkait iklim komunikasi, serta untuk 

mendapatkan beragam data sekunder. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan maka bagian ini 

memaparkan penilaian anggota organisasi Pustakalana (volunteer) mengenai Pustakalana 

sebagai organisasi berbasis kerelawanan, upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk 

membangun iklim komunikasi di Pustakalana, dan terakhir menggambarkan iklim komunikasi 

Pustakalana dan implikasinya pada Pustakalana sebagai organisasi berbasis kerelawanan. 

Hasil penelitian menemukan bahwa, dari semua narasumber yang peneliti wawancarai, semua 

merasa bahwa Pustakalana merupakan lingkungan kerja atau tempat beraktivitas yang nyaman 

atau menyenangkan.  Umumnya informan menjawab bahwa hal utama yang membuat nyaman 

adalah rasa “satu frekuensi”.  Kata “satu frekuensi’ yang diungkapkan informan dalam 

Puskatalana adalah adanya kesadaran bahwa mereka memilik kesamaan minat pada bidang 

literasi, khususnya pada literasi anak usia dini.  Alasan lainnya berkaitan dengan pengalaman 

dan ruang diskusi baru yang di temukan di Pustakalana dan tidak di temukan di lingkungan 

lain.  Selain itu, ada beberapa alasan lain yang dapat dilihat melalui table berikut :  

Tabel 1. Keragaman Alasan Merasa Nyaman di Pustakalana 

No Keragaman Alasan Merasa Nyaman di Pustakalana 

1 Kesadaran bahwa mereka “satu frekuensi“ 

2 Pustakalana merupakan ruang diskusi baru 

3 Lingkungan pertemanan yang nyaman 

4 Mendapat banyak pembelajaran baru 

5 Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 

.           Sumber : Hasil Penelitian (2018) 

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa, mereka (Volunteer) merasa nyaman dengan lingkungan 

Pustakalana karena menemukan ruang diskusi baru berkaitan dengan minat di dunia literasi, 

khususnya literasi anak usia dini.  Volunteer merasa dengan bergabung di Pustakalana, mereka 

menemukan teman-teman yang dapat diajak berbincang-bincang berkaitan dengan dunia buku 

anak yang mereka baca dan ketahui.  Mereka dapat berbagi ilmu dengan teman lainnya di 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

268 
 

Pustakalana, khususnya buku-buku anak sementara pembicaraan seperti itu tidak mudah 

dilakukan di luar komunitas Pustakalana.   

Volunteer beranggapan bahwa melalui Pustakalana mereka saling belajar antar Volunteer 

mengenai pengalaman hidup. Terutama berbagi pengalaman hidup dari para Ibu yang sudah 

menjalani pernikahan dan memiliki anak kepada Volunteer yang belum pada tahap pernikahan.  

Begitu juga sebaliknya, para Ibu-Ibu merasa banyak belajar tentang dunia anak muda dari 

Volunteer yang masih menempuh jenjang pendidikan di Universitas.  Hal ini menjadi alasan 

berkomunikasi sesama anggota komunitas di Pustakalana sangat menyenangkan.  Disamping 

itu banyak ilmu yang bermanfaat yang menjadi dorongan dan ilmu yang positif untuk kesiapan 

para volunteer menghadapi kehidupan, salah satu contoh adalah beberapa kegiatan parenting 

yang melibatkan langsung para Volunteer.  

Terkait dengan iklim komunikasi, para Volunteer menilai komunikasi di Pustakalana 

didasarkan pada beberapa hal penting. Pertama, adanya kejelasan informasi di Pustakalana 

sebagai organisasi. Informasi mengenai tanggung jawab pekerjaan yang mereka emban sudah 

sangat tersusun rapi melalui struktur organisasi yang di bentuk di Pustakalana.  Beberapa 

kegiatan yang sudah memiliki SOP (Standard Oprasional Prosedur) menjadikan informasi 

tanggung jawab pekerjaan menjadi lebih jelas lagi, dan kegiatan yang belum memiliki SOP 

dinilai menjadi tantangan tersendiri.  Selain itu menurut informan di Pustakalana tidak ada 

pekerjaan yang tumpang tindih antar satu divisi dengan divisi lainnya.  Mereka juga melihat 

bahwa kolaborasi antar satu divisi dengan divisi lain cukup baik. Sebagai contoh, beban kerja 

untuk struktur Ruang Terbuka cukup berat, karena banyak melakukan kegiatan di lapangan dan 

beraktivitas langsung dengan kolaborasi komunitas lainnya.  Hal ini membuat para Volunteer  

dari divisi lain turut membantu bersama-sama. Kerjasama satu sama lain di Pustakalana 

dipandang sebagai wujud dari peningkatan dari produktivitas dari masing-masing divisi dan 

organisasi secara keseluruhan.   

Berkembangnya Pustakalana sebagai organisasi yang dianggap kondusif oleh anggotanya 

dilatarbelakangi beberapa faktor. Pertama Pustakalana memiliki standard kerja yang cukup 

professional untuk tataran komunitas.  Suasana yang dibangun berhasil menjadikan Volunteer 

merasa memiliki tanggung jawab besar atas keberhasilan yang dia tempuh terhadap suatu 

pekerjaan di Pustakalana.  Selain itu, Pustakalana sendiri tidak memberi patokan standard 

keberhasilan pada kegiatan komunitas.  Artinya faktor lain yang penting adalah adalah adanya 

kesadaran para Volunteer dalam mengerjakan suatu pekerjaan secara maksimal.  Mereka 

memiliki keinginan melakukan hal yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab mereka, termasuk di Pustakalana. Karena itu mereka selalu berupaya dan merasa mereka 

memberikan kontribusin yang maksimal. Walaupun masih ada Volunteer di komunitas 

Pustakalana yang yang merasa belum bisa berkontribusi dengan maksimal untuk Pustakalana, 

akan tetapi karena alasan pribadi, yaitu  berkaitan dengan adanya urusan rumah tangga atau 

pekerjaan.  Dengan kata lain hambatan anggota organisasi berbasis kerelawanan untuk 

memaksimalkan kontribusi yang dapat berikan ke organisasi adalah kerbatasan waktu sehingga 

seorang relawan kadangkala harus memilih untuk mengurangi intensitas aktivitas di 

Pustakalana.  Sementara faktor-faktor dari dalam misalnyan peraturan atau interaksi di antara 

anggota organisasi tidak ada yang dirasakan menjadi kendala untuk terlibat atau berkontribusi 

di Pustakakelana.  

Pustakalana memiliki persiapan dan perencanaan untuk membangun  iklim organisasi maupun 

komunikasi yang terjadi di Pustakalana sebagai organisasi berbasis kerelawanan. Menurut 

pengelolanya dalam konteks perencanaan, Pustakalana berupaya mengembangkan, iklim 

komunikasi yang positif dan ramah terhadap semua anggota komunitas.  Pustakalana ingin 
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menjadikan komunitas ini sebagai wadah untuk menemukan “keluarga baru” dengan rasa 

kepemilikan yang besar terhadap Pustakalana.  Iklim komunikasi tersebut ditujukan agar para 

anggota organisasi atau relawan dapat menjadikan Pustakalana sebagai rumah, sebagaimana 

mereka nyaman dan terbiasa di rumah mereka dengan lingkungan keluarga mereka.  

Suasana kekeluargaan itu sendiri di dukung oleh penggunaan sistem holacracy sebagai 

birokrasi yang di bentuk di dalamnya yaitu system birokrasi yang bersifat dinamis, terbuka dan 

tidak bertumpu hanya pada pimpinan atau holacracy. Berdasarkan birokrasi tersebut maka  

gugus tugas yang tercantum pada pada struktur organsiasi bersifat dinamis. Artinya 

Pustakalana akan meng-update pekerjaan baru dan penambahan struktur baru sesuai dengan 

kebutuhan yang ada dalam organisasi.  Pustakalana juga menginventaris beberapa kegiatan 

yang mungkin terulang di kemudian hari menjadi bentuk SOP (Standard Operasional 

Procedure) terhadap pekerjaan tersebut.   

Salah satu harapan Pustakalana bagi komunitasnya adalah mengembangkan orang-orang yang 

ada di dalam komunitas.  Oleh karena itu Pustakalana  memberi kesempatan anggota untuk 

memilih jenis pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya, adanya sistem rolling PIC 

(Person In Charge) dalam setiap kegiatan sehingga semua berkesempatan menjadi PIC, 

membuka link-link baru bagi yang membutuhkan seperti link pekerjaan sehingga Volunteer 

yang membutuhkan berhasil mendapatkan pekerjaan berdasarkan link yang direkomendasikan 

Pustakalana.  

Pemberian penghargaan kerja di Pustakalana kepada Volunteer bukan berupa uang, akan tetapi 

berbentuk voucher, free pass, dan potongan-potongan harga. Alasannya adalah sering kali 

terjadi penolakan dari anggota komunitas terhadap uang tunai yang di berikan.  Anggota 

komuntias merasa jika dibayarkan melalui uang secara tunai akan menghilangkan esensi 

kerelawanan yang merupakan hal yang sudah dari awal mereka bawa sebelum bergabung 

dalam komunitas. 

Selain itu, penghargaan juga dilakukan melalui apresiasi melalui tulisan Volunteer of The 

Month (Relawan Pada Bulan Ini) yang akan di posting sebulan sekali melalui media sosial 

Instagram dan blog Pustakalana.  Tujuannya adalah untuk apressiasi kerja Volunteer.  

Pustakalana juga tidak mengikat komitmen para anggota komunitas secara resmi melalui surat 

pernyataan yang ditandatangani resmi, akan tetapi lebih mengembangkan terbentuknya 

keterikatan volunteer pada Pustakalana.  Tidak ada paksaan untuk bertahan, akan tertapi 

mengupayakan kenyamanan bagi para Volunteer sehingga mereka secara sadar dan sukarela 

mau bertahan.  Kenyaman di Pustakalana sebagai sebuah organisasi berbasis kerelawanan juga 

menjadikan turn over pada di Pustakalana cukup rendah, hanya ada sekitar 15% Volunteer yang 

melakukan pengunduran diri. Pengunduran diri inipun setelah ditelusuri umumnya 

dilatarbelakangi adanya kesibukan pekerjaaan, masalah pribadi maupun keluarga yang 

dianggap harus menjadi prioritas sementara waktu. Walaupun begitu ada juga yang 

menyatakan bahwa pengunduran diri dilakukan karena merasa dirinya tidak sejalur dengan 

minat orang-orang di Pustakalana. Artinya secara alamiah orang-orang yang bertahan dan terus 

berkomitmen adalah orang-orang yang memiliki sikap dan harapan yang sejalan baik dengan 

rekan-rekannya maupun Pustakalanja sebagai sebuah organisasi. 

Pada awal berdiri, tepatnya pada awal tahun 2005, Pustakalana sempat mengalami kegoyahan 

dalam organisasinya.  Para inisiator yang awalnya adalah para mahasiswa di salah satu kampus 

di Bandung mulai menyelesaikan pendidikan mereka dan berpencar sesuai kesibukan masing-

masing.  Ada yang melanjutkan kuliah keluar negeri, memilih berumah tangga, pindah kota 

hingga yang mulai disibukkan dengan pekerjaan.  Pada saat itu Pustakalana mulai mengalami 
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kemunduran sampai salah seorang inisiator yaitu Puti Cheniza, yang baru menyelesaikan 

pendidikannya di Amerika Serikat, pulang ke Indonesia dan membangun kembali Pustakalana 

untuk kembali hidup.   Ia mulai mengumpulkan kembali buku-buku yang ada, menggabungkan 

dengan koleksi buku anak yang dibawa dari Amerika Serikat. Oleh karena itu maka salah satu 

program yang dikembangkan adalah perpustakaan khusus untuk anak yang dikenal dan 

membantu para ibu muda yang peduli akan literasi anak.7  Ia juga mulai mencari relawan yang 

ingin bergabung dengan cara menginformasikannya melalui pertemanan dan media sosial, serta 

mencari kesempatan berkolaborasi yang dapat mewadahi lokasi Pustakalana.  Melalui 

pertemanan dan informasi dari mulut kemulut, akhirnya Pustakalana mulai dikenal dan terus 

tumbuh. Saat ini Volunteer Pustakalana merupakan orang-orang yang cukup expert dalam 

berbagai bidang seperti dosen, arsitek, pekerja desain. Pendidikan mereka umumnya Sarjana 

atau Magister baik lulusan dlam maupun luar negeri.  Berdasarkan sejarah berdirinya 

Pustakalana, keberadaan volunteer ini bukanlah sesuatu yang mudah dan tanpa tantangan. 

Terkait dengan iklim komunikasi di Pustakalana setelah berjalan lebih dari 10 tahun, iklim 

komunikasi di Pustakalana menurut pendiri Pustakalana maupun volunteer dinilai baik. 

Menurut mereka di Pustakalana hampir dapat dikatakan bahwa tidak pernah terjadi konflik 

secara serius.  Biasanya, perbedaan pendapat akan muncul saat mereka melakukan diskusi.  Hal 

ini dianggap implikasi dari penyelesaian masalah yang umumnya dilakukan dengan mencari 

jalan tengah atau mempertimbangkan semua pendapat yang muncul serta membiasakan 

anggota terbuka terhadap putusan yang diambil secara bersama sebagai keputusan terbaik bagi 

organisasi.  Upaya untuk selalui menghargai setiap pendapat atau pemikiran para Volunteer 

yang muncul dan membangun keterbukaan untuk setiap keputusan yang juga diambil 

menjadikan tidak adanya gap diantara  semua anggota walau relatif beragam baik dari segi usia, 

status maupun budaya.   

Hal lain yang menarik terungkap bahwa iklim komunikasi Pustakalana menghasilkan 

kesadaran bahwa sebagasi volunteer, mereka merasa banyak menemukan pengalaman baru 

semenjak bergabung di Pustakalana. Menurut salah seorang informan dia mendapat tantangan 

untuk belajar tentang dunia baru dan pekerjaan di Pustakalana.  Salah satu pengalaman baru 

baginya adalah adanya dorongan untuk secara bebas mengembangkan diri mereka dan memilih 

apa yang mereka inginkan dan hal-hal yang menurut mereka sesuai dengan potensi yang 

mereka miliki. Artinya selain mereka merasa mengalami pengalaman dihargai mereka juga 

memiliki pengalaman bagaimana membangun kepercayaan diri mereka terhadap potensi yang 

mereka miliki dan kebebasan untuk memanfaatkannya. 

Budaya apresiasi merupakan sesuatu yang juga dibangun oleh Pusatakalana yaitu dengan upaya 

untuk membiasakan mereka menyampaikan  ucapan terima kasih kepada siapa saja yang telah 

berkontribusi, walaupun sekecil apapun.  Volunteer menilai orang-orang di Pustakalana adalah 

orang-orang yang menghargai satu sama lain.  Sikap dan perilaku saling menghargai tersebut 

menjadi begitu penting dan berharga bagi para Volunteer. Dengan kata lain dapat diasumsikan 

bahwa sebagai organisasi berbasis kerelawanan maka yang dibutuhkan oleh relawan untuk 

terikat dan terus berkontribusi pada Pustakalana adalah bukan sesuatu yang bersifat materi akan 

tetapi hal yang bersifat psikologis dan sosial. Mereka mendapatkan rasa percaya diri dan 

kebebasan bersikap serta memiliki hubungan atau interaksi sosial yang  saling menghargai. 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh seorang Volunteer menyatakan bahwa “meskipun organisasi 

yang berbasis sukarela ini secara pasti tidak memberikan benefit secara keuangan (pendapatan 

dari pekerjaan), banyak hal lain saya rasakan menjadi benefit tersendiri dan harganya jauh lebih 

                                                           
7 Okky.  (2018, 15 November).  Personal Interview 
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mahal dibandingkan dengan nilai uang, yaitu pengalaman baru”.  Akan tetapi  Volunteer ini 

juga mengakui bahwa walaupun tidak besar sebenarnya kadangakala komunitas ini juga 

memberikan benefit secara finansial, yaitu sering kali kontribusi dari Volunteer diapresiasi 

dengan pemberian voucher-voucher yang cukup menguntungkan.  Beberapa apresiasi yang 

bersifat finansial (walau tidak besar) misalmnya  mendapatkan potongan harga untuk 

mengikuti seminar maupun potongan belanja untuk produk tertentu. Bahkan kadangkala 

mereka juga diapresiasi dengan mendapat undangan kegiatan secara gratis, bukan sekedar 

potongan harga akan tetapi sama sekali tidak perlu membayar.  

Berdasarkan pengalaman di Pustakalana para relawan yang diwawancarai menyatakan siap 

untuk berkomitmen di Pustakalana selama mereka memiliki kemampuan (pengetahuan, tenaga 

atau waktu) untuk berkontribusi. Dengan kata lain organisasi dan iklim komunikasi yang 

menyenangkan di Pustakalana membuat anggota komunitas merasa menjadi nyaman berasa 

dalam organisasi.  Hal ini menjadi hubungan dan kerjasama diantara mereka lebih produktif 

dalam berkontribusi sebagai anggota organisasi.  Kebebasan yang diberikan relawan 

mendorong tumbuhnya kepercayaan diri relawan sehingga memunculkan berbagai potensi diri 

dan inisiatif dari para anggotanya untuk berkontribusi.  

Berdasarkan analisis dapat dikatakan bahwa tantangan Pusatakalana kedepan adalah 

mendapatkan indvidu-individu atau aktor yang memiliki sikap kerelawanan dan komitmen 

terhadap kerja sosial di dalam lingkungan yang semakin berorientasi pada ekonomi dan sikap 

materialistis. Diperlukan beragam upaya agar terjadi regenerasi atau terdapat actor-aktor utama 

yang memilikim komitmen untuk terus menjaga keberlanjutan Pustakalana. 

Berdasarkan pembahasan tentang iklim komunikasi Pustakalana sebagai organisasi berbasis 

kerelawanan maka penelitian ini menghasilkan sebuah model iklim komunikasi yang dapat 

dilihat dalam model berikut; 

 

Gambar 1. Model Iklim Komunikasi dalam Organisasi Berbasis Kerelawanan dan Holacracy 

Sumber : Hasil Penelitian (2018) 
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PENUTUP 

Dari hasil pembahasan pada sub bab hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari 

penelitian ini menjadi 3 kesimpulan, yaitu sebagai berikut: (1) Anggota organisasi menilai 

bahwa Pustakalana merupakan organisasi  yang nyaman dan menyenangkan. Beberapa alasan 

diantaranya adalah: adanya anggota yang memiliki kesamaan minat (rasa satu frekuensi), 

lingkungan pertemanan yang nyaman untuk berdiskusi, wadah mengembangkan diri dan 

jaringan sosial baik untuk mendapatkan teman atau kolega baru maupun pekerjaan baru. (2) 

Pustakalana memiliki beragam upaya untuk membangun iklim komunikasi yang kondusif. 

Pustakalana menekankan terciptanya rasa kekeluargaan.  Hal ini berkaitan dengan salah satu 

tujuan utama Pustakalana adalah terbentuknya komitmen tanpa keterpaksaan (kerelawanan) 

dan menjadikan komunitas Pustakalana  layaknya sebuah keluarga.  Usaha kedua yang 

dilakukan oleh Pustakalana untuk membentuk iklim yang kondusif  adalah menerapkan sistem 

holacracy (system birokrasi yang terbuka) sebagai birokrasi dalam organisasi. Sistem ini 

menjadikan birokrasi bersifat terbuka dalam arti tidak bertumpu pada kepemimpinan yang tetap 

akan tetapi membangun birokrasi berdasarkan komunikasi yang bebas satu sama lain dan setara 

tidak terkungkung oleh tingkatan dalam struktur organisasi sebagai upaya mewujudkan 

birokrasi. Ketiga, Pustakalana mengembangkan organisasi yang berfungsi juga sebagai 

pembuka jalan bagi anggota komunitas untuk mengembangkan diri. Keempat,   Pustakalana 

juga membangun budaya apresiasi yang direalisasikan tidak saja oleh organisasi akan tetapi 

juga mewarnai interaksi dan komunikasi antar anggota komunitasnya. (3) Pustakalana berhasil 

membangun iklim komunikasi yang kondusif.  Iklim komunikasi organisasi yang mampu 

menumbuhkan kesadaran pada anggotanya akan keberadaan Pustakalana sebagai organisasi 

berbasis kerelawanan, membangun kepercayaan diri dan saling percaya diantara anggota 

organisasi, mewujudkan kerjasama dan kolaborasi antar anggota maupun divisi berdasarkan 

semangat berbagi dan kebersamaan, mewujudkan sikap saling menghargai satu sama lain 

didalam proses pengambilan keputusan maupun kolaborasi kerja, dan membangun ikatan 

sebagai anggota organisasi yang berbasis kerelawanan. 

Berdasarkan tantangan terkait kelanjutan Pustakalana adalah adanya kemandirian Pustakalana 

sebagai organisasi berbasis kerelawanan. Hasil analisis peneltian ini merekomendasikan bahwa 

keberadaan jaringan organisasi bisnis dari Pustakalana seperti toko buku Tobula perlu 

dikembangkan. Pustakalana perlu menanamkan investasi pada Tobula sebagai organisasi yang 

dikelola dan dikembangkan secara bisnis akan tetapi memiliki kesamaan yaitu terkait dengan 

buku. Artinya Pustakalana tidak sepenuhnya dan selamanya hanya mengandalkan iuran 

member akan tetapi juga sumber dana lain tanpa mengganggu filosofis Pustakalana sebagai 

organisasi berbasis kerelawanan.  
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PENDAHULUAN 

Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam suatu organisasi agar kinerjanya dapat berjalan 

dengan baik. Untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, maka suatu organisasi harus 

membangun iklim komunikasi yang baik pula.. 

Pace dan Faules menegaskan dalam buku komunikasi organisasi yang ditulisnya, bahwa iklim 

komunikasi tertentu memberi pedoman bagi keputusan dan perilaku individu. Keputusan-

keputusan yang diambil oleh anggota organisasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara 

efektif, untuk mengikatkan diri mereka dengan organisasi, untuk bersikap jujur dalam bekerja, 

untuk meraih kesempatan dalam organisasi secara bersemangat, untuk mendukung para rekan 

dan anggota organisasi lainnya, untuk melaksanakan tugas secara kreatif, dan untuk 

menawarkan gagasan-gagasan inovatif bagi penyempurnaan organisasi dan operasinya, semua 

ini dipengaruhi oleh iklim komunikasi. Iklim yang negatif dapat benar-benar merusak yang 

dibuat anggota organisasi mengenai bagaimana mereka akan bekerja dan berpartisipasi untuk 

organisasi. (Pace dan Faules, 2002:155) 

Organisasi merupakan suatu satuan sosial yang mempunyai organ-organ atau elemen-elemen 

yang dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Komunikasi Organisasi merupakan 

komunikasi yang terjalin antar manusia dalam konteks organisasi, sehingga terbentuk suatu 

jaringan pesan antar anggota organisasi yang saling tergantungantara satu dan lainnya. 

Wiryanto (2005) mengatakan, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan 

berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. 

Pace dan Faules (dalam Rohim, 2009:110), berpendapat bahwa terdapat dua perspektif dalam 

mendefinisikan komunikasi organisasi. (1) Perspektif tradisional (fungsional dan objektif), 

yaitu komunikasi organisasi sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit 

komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. (2) Perspektif interpretif 

(subjektif) memaknai komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan makna atas interaksi 

yang merupakan organisasi. Atau menurut perspektif ini adalah “perilaku pengorganisasian” 

yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi 

makna atas apa yang sedang terjadi. Jadi, dalam pengertian ini komunikasi organisasi dapat 

dimaknai dari dua perspektif yang berbeda. Sebagai penafsiran pesan di antara unit-unit dan 

sebagai proses penciptaan makna atas interaksi 

Iklim komunikasi dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap produktivitas suatu 

organisasi, maka perlu untuk memperhatikan iklim komunikasi agar dapat menciptakan sebuah 

organisasi yang efektif.  

Hillreiger dan Slocum mengatakan iklim komunikasi organisasi adalah suatu set atribut 

organisasi, yang menyebabkan bagaimana berjalannya subsistem organisasi terhadap anggota 

dan lingkungannya. (Soemirat, Ardianto, Suminar, 1999:69). 

Menurut hasil penelitian terdahulu dari Hermaya (2018) menunjukkan bahwa iklim organisasi 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Penelitian yang 
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dilakukan Pahlevi (2018) menyimpulkan bahwa Perusahaan perlu mengetahui bahwa iklim 

organisasi dapat mempengaruhi disiplin kerja, sehingga untuk dapat menciptakan disiplin kerja 

yang baik, perusahaan diharapkan dapat menjaga iklim organisasi dengan menjalin hubungan 

baik sesama pegawai seperti adanya rasa saling percaya dan saling dukung antar pegawai dapat 

menciptakan disiplin kerja yang baik pula. Penelitian lain dilakukan oleh Wardani (2018) di 

PT. Garuda Indonesia, menyimpulkan bahwa manajemen sudah berupaya menerapkan sistem 

keterbukaan dan juga lebih mementingkan komunikasi tatap muka daripada komunikasi satu 

arah dan sekaligus mempraktikkan human relations sebagai landasannya dalam berkomunikasi. 

Iklim komunikasi di dalam sebuah organisasi itu sangat penting, iklim komunikasi organisasi 

secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap cara hidup anggota sebuah organisasi: 

berbicara kepada siapa, siapa saja yang disukai, bagaimana perasaan masing-masing orang, 

bagaimana kegiatan kerja berlangsung dan bagaimana perkembangan orang-orang di dalam 

organisasi (Pace dan Faules, 2002:148). Pace dan Faules mengutif pernyataan Redding, bahwa 

”iklim komunikasi organisasi jauh lebih penting daripada keterampilan atau teknik-teknik 

komunikasi semata-mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif“. (Pace dan Faules, 

2002:149). 

Iklim komunikasi organisasi dapat dipengaruhi beberapa faktor yang dapat meningkatkan 

kinerja suatu organisasi. Ada enam dimensi yang dapat mempengaruhi iklim komunikasi 

organisasi menurut Pace dan Faules (2002:159-160): 

Kepercayaan. Personel di semua tingkat harus berusaha keras untuk mengembangkan dan 

mempertahankan hubungan yang di dalamnya terdapat kepercayaan, keyakinan dan 

kredibilitas yang didukung oleh pernyataan dan tindakan. 

Hubungan antar anggota organisasi harus didasari rasa kepercayaan. Pimpinan harus berusaha 

memupuk rasa kepercayaan bagi para anggotanya, memberikan kesempatan untuk 

menyelesaikan tugas bawahan, membuat komunikasi secara terbuka akan memudahkan tujuan 

yang akan dicapai. 

Pembuatan keputusan bersama. Para karyawan di semua tingkatan dalam organisasi harus 

diajak berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah dalam semua wilayah 

kebijakan organisasi, yang relevan dengan kedudukan mereka. Para pegawai di semua tingkat 

harus diberi kesempatan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan manajemen di atas mereka 

agar berperan serta dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan.  

Pembuatan keputusan bersama dalam suatu organisasi dilakukan dengan musyawarah atau 

rapat kerja dengan melibatkan semua unsur dalam organisasi, akan tetapi beberapa keputusan 

ada yang harus diselesaikan atau diputuskan langsung oleh pimpinan.  

Kejujuran. Suasana umum yang diliputi kejujuran dan keterusterangan harus mewarnai 

hubungan-hubungan dalam organisasi, dan para pegawai mampu mengatakan ”apa yang ada 

dalam pikiran mereka“ tanpa mengindahkan apakah mereka berbicara kepada teman sejawat, 

bawahan, atau atasan. 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, diantaranya dengan faktor kejujuran.  

Keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah menunjukan arus 

pesan yang mengalir dari para atasan atau para pemimpin kepada bawahannya.  

Komunikasi ke bawah dilakukan untuk untuk menyampaikan tujuan, meminimalisir kesalahan 

informasi, menyesuaikan atau menyamakan persepsi akan tujuan yang harus dicapai. 

Pengecualian dilakukan apabila ada informasi yang bersifat rahasia atau hanya dapat 

diinformasikan kepada anggota atau bagian-bagian tertentu saja dalam suatu organisasi. 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

276 
 

Mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Personil disetiap tingkat dalam organisasi harus 

mendengarkan saran-saran atau laporan-laporan masalah yang dikemukakan personil disetiap 

tingkat bawhan dalam organisasi, secara berkesinambungan dan dengan pikiran terbuka. 

Informasi dari bawahan harus dipandang cukup penting untuk dilaksanakan kecuali ada 

petunjuk yang berlawanan. 

Komunikasi ke atas adalah penyampaian pesan dari bawahan atau dari tingkat yang lebih 

rendah dalam suatu organisasi untuk memberikan umpan balik, saran, ataupun mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan. 

Menurut Arni  (2004:119),  beberapa hambatan dalam komunikasi ke atas: kecenderungan 

karyawan untuk menyembunyikan perasaan dan pikirannya, perasaan karyawan bahwa 

pimpinan dan supervisor tidak tertarik kepada masalah mereka, kurangnya reward atau 

penghargaan terhadap karyawan yang berkomunikasi ke atas, perasaan karyawan bahwa 

supervisor dan pimpinan tidak dapat menerima dan berespon terhadap apa yang dikatakan oleh 

karyawan.  

Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Personel di semua tingkat dalam organisasi 

harus menunjukkan suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi, produktivitas 

tinggi, kualitas tinggi, biaya rendah, demikian pula menunjukkan perhatian besar pada anggota 

organisasi lainnya.  

Organisasi masyarakat pada suatu daerah di wilayah kabupaten yang pimpinannya dipilih 

langsung oleh masyarakatnya adalah desa. Dalam kamus KBBI, desa adalah kesatuan wilayah 

yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai 

oleh seorang kepala desa). Kepala desa dipilih langsung warga desa itu sendiri yang biasanya 

dilakukan dalam periode tertentu. 

Pemilihan kepala desa atau pilkades merupakan pesta kedaulatan warga desa dalam rangka 

memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Begitu 

juga dengan Desa “Bambu” di Kabupaten Majalengka, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 

oleh panitia pemilihan yang dibentuk melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Pemilihan kepala desa identik dengan aktivitas politik, yaitu bagaimana proses demokrasi 

dilakukan pada suatu pemerintahan desa. Dinamika perkembangan perpolitikan yang terjadi di 

desa sangat berpengaruh terhadap pemilihan kepala desa. Ritual pemilihan kepala desa 

merupakan ajang yang bergengsi, tidak hanya sekedar membuat strategi kampanye yang hebat 

untuk memperebutkan kekuasaan sebagai kepala desa, akan tetapi pilkades selain menyangkut 

gengsi dan harta tentunya, juga mempertaruhkan harga diri dan kehormatan. Tidak sedikit 

beberapa wilayah yang melakukan pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat. 

Menjadi kepala desa di daerah-daerah tertentu tidaklah mudah. Untuk mengikuti pemilihan 

kepala desa sebagai calon kades harus siap ‘modal’ baik harta, waktu, ataupun mental. 

Pengorbanan harta biasanya untuk membiayai operasional dan konsumsi jamuan para tamu, 

simpatisan atau tim sukses. Di daerah tertentu, Seorang calon kepala desa dapat menghabiskan 

dana ratusan juta bahkan bisa lebih dari 1 Milyar. Waktu untuk istirahat dan berkumpul dengan 

keluarga berkurang, bahkan harus siap mental dengan sikap para pendukung lawan. Tidak 

jarang suasana politik menjalar di kehidupan bermasyarakat, aroma permusuhanpun antar 

pendukung pun tak dapat terhindarkan, tidak bertegur sapa walaupun sebelumnya begitu akrab, 

bahkan saling mengejek.  

Suasana politik yang panas ketika masa kampanye ini biasanya akan terus berlanjut walaupun 

kepala desa terpilih sudah menjabat dan melaksanakan tugasnya. Hal inilah yang menjadi 

tantangan kepala desa terpilih untuk mengembalikan iklim komunikasi yang kondusif 

masyarakatnya. 
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Desa “Bambu” di Kabupaten Majalengka, adalah salah satu desa yang mengalami kondisi 

dengan suasana politik pilkades yang cukup panas. Gesekan antar pendukung, pengrusakan 

kendaraan, bahkan usaha-usaha mistispun dilakukan para pendukung calon kades. Acara 

pemilihan Kepala Desa “Bambu” di Kabupaten Majalengka saat itu berlangsung pada tahun 

2015, akan tetapi walaupun pemerintahan kepala desa terpilih sudah berjalan selama 3 tahun, 

suasana kaku antar pendukung calon belum pulih sepenuhnya. Untuk itu dirumuskan masalah: 

Bagaimana mengembalikan iklim komunikasi di Desa “Bambu” Kabupaten Majalengka 

secara kondusif untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. 

Kepala Desa “Bambu” di Kabupaten Majalengka dibantu jajarannya yang disebut pamong desa 

sebanyak 9 orang kepala urusan. Iklim komunikasi organisasi perlu diciptakan sebaik mungkin 

oleh kepala desa untuk menjalankan pemerintahan desanya agar tujuan yang ditetapkan dapat 

tercapai dengan efektif. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan 

Kepala Desa”Bambu” di Kabupaten Majalengka beserta jajarannya untuk menciptakan 

kembali iklim komunikasi organisasi agar kembali kondusif pasca pilkades, serta dimensi – 

dimensi apa saja yang yang digunakan untuk mengukir iklim organisasi di desa tersebut.  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis tentang iklim komunikasi 

organisasi desa yang melaksanakan pilkades dengan menggunakan metode kualitatif, dan 

manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran tentang suasana pilkades di 

Desa “Bambu” Kabupaten Majalengka yang masyarakatnya sangat fanatis terhadap 

dukungannya. 

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih 

agar dapat menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena secara holistik dengan 

menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada sebuah angka. Metode penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting); metode ini disebut juga sebagai metode etnographi, 

karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 

budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif, (Sugiyono, 2015:8).  

Subyek penelitian yang dilakukan adalah kantor Kepala Desa “Bambu” di Kabupaten 

Majalengka, dengan nara sumber Kepala Desa sebagai subyek utama, Kaur Keuangan, Kaur 

Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Aset, tokoh masyarakat, dan salah seorang korban anarkis 

pendukung fanatis. 

Jenis data penelitian yang digunakan bersifat skematik, narasi, dan uraian juga penjelasan data 

dari informan baik lisan maupun data tertulis (Komariah, 2009:220). Masih menurut Komariah 

(2009:220), perilaku subjek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam pengumpulan 

hasil penelitian ini. Catatan Lapangan: Dalam membuat catatan di lapangan, peneliti 

melakukan prosedur dengan mencatat sejumlah peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan 

penelitian, dan hal yang berkisar pada isi catatan lapangan, model serta bentuk catatan 

lapangan, proses penulisan catatan lapangan. 

Dalam penelitian kualitataif, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. 

Menurut Sugiyono (2009:61), setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan 

dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.  
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PEMBAHASAN 

Hiruk-pikuk pemilihan kepala desa di Desa “Bambu” di Kabupaten Majalengka tidak luput 

dari antusiasme masyarakat dalam mendukung “Jagonya” masing-masing. Massa pendukung 

fanatispun sudah terlihat sejak pendaftaran calon kades dimulai. Mereka berbondong-bondong 

ikut mengantar pendaftaran calon kades ke balai desa. Puncak keramaian sangat kentara ketika 

masa kampanye berlangsung, masyarakat pendukung saling berbalas melakukan psywar. Tim 

sukses masing-masing calon saling berlomba memperlihatkan kefanatikannya, melengkapi diri 

dengan atribut-atribut kampanye dari mulai pakain, iring-iringan musik, bahkan ada yang rela 

mencukur dan mengukir rambutnya dengan nomor calon kades yang diusungnya. Kepala Desa 

“Bambu” terpilih menggambarkan bagaimana antusiasme masyarakat pendukungnya saat 

itu:”Mungkin lebih dari 150-an masyarakat yang datang ke rumah untuk meminta saya 

mendaftarkan sebagai calon kades”8. Pernyataan  kepala desa ditimpali salah seorang pamong 

desa;  

“sebetulnya kepala desa kami tidak ikut serta waktu pendaftaran, hanya saja KTP-nya 

dipinjam untuk didaftarkan ke panitia pilkades, bahkan pendukungnya sampai 

memenuhi teras dan halaman kantor desa”9.   

Para calon kadespun berlomba untuk menarik simpati masyarakat. Sudah menjadi rahasia 

umum bahwa mencalonkan diri menjadi kepala desa harus siap dengan sejumlah dana untuk 

membiayai kampanye tersebut. Pada masa kampanye inilah calon kades harus mempersiapkan 

segala sesuatunya, bahkan harus menyiapkan sejumlah dana yang tidak sedikit, ratusan juta 

harus mereka siapkan untuk membiayai berbagai keperluan, misalnya konsumsi, transportasi, 

bahkan hal-hal klenik sekalipun. 

Akibatnya, sudah dapat dibayangkan bagaimana calon kades yang kalah dalam pemilihan 

kepala desa tersebut. Mereka telah berkorban bukan saja harta, secara psikis mereka harus siap 

menghadapi kekalahan tersebut.  

Pasca Pemilihan Kepala Desa 

Pasca pemilihan kepala desa adalah waktu yang sangat sulit untuk untuk menyatukan kembali 

jalinan silaturahmi masyarakat antar pendukung calon kades. Calon kepala desa yang kalah 

dan para pendukung fanatisnya belum tentu kembali berbaur menjalin silaturahmi seperti 

semula. Beberapa kejadianpun diluapkan dengan cara anarkis. 

“Jok sepeda motor anak saya dirobek-robek pakai pisau sama pendukung sana, kami 

bisa saja melaporkan ke Polisi, tapi Kepala Desa kami melarangnya. Si pelaku hanya 

dipanggil dan dinasehati saja.”10 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan salah satu masa pendukung yang kalah pasca pilkades 

masih belum bisa menerima dengan lapang dada, akan tetapi kepala desa terpilih mencoba 

merangkul massa lawan politiknya dengan cara kekeluargaan dan mengganti kerugian korban. 

“Untung Kepala Desa kami bijak, yah...baguslah bagaimanapun juga toh masyarakat kita 

sendiri, saudara kita sendiri...”11. 

Produktivitas suatu organisasi dapat dipengaruhi iklim komunikasi organisasi itu sendiri. 

Untuk menciptakan suatu iklim komunikasi organisasi yang kondusif, kepala desa terpilih 

sebagai pimpinan baru harus dapat mengukir iklim organisasinya. 

                                                           
8 Wawancara dengan Kepala Desa terpilih, Oktober 2018 
9 Wawancara dengan Kaur Aset, Oktober 2018 
10 Wawancara dengan Mahmud, anggota tim sukses pemenang pilkades, Oktober 2018 
11 Wawancara dengan Kaur Pemerintahan, Oktober 2018 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

279 
 

Menurut Robert Stinger (dalam Wirawan, 2008:131) terdapat enam dimensi yang diperlukan 

untuk mengukir iklim organisasi. Dimensi itu mempengaruhi motivasi anggota organisasi 

untuk berperilaku tertentu. Keenam dimensi tersebut adalah struktur, standar-standar, tanggug 

jawab,  penghargaan, dukungan, dan komitmen. Atas dasar teori ini, Kepala Desa “Bambu” 

melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menciptakan iklim komunikasi organisasi 

kembali kondusif. 

Struktur.  

Struktur organisasi yang baik merupakan pondasi bagi suatu organisasi. Untuk menciptakan 

iklim komunikasi organisasi yang efektif, Kepala Desa “Bambu” Kabupaten Majalengka 

mengadakan lelang jabatan secara terbuka bagi masyarakat untuk mengisi struktur 

organisasinya sebagai pamong desa agar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.  

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa “Bambu” dan salah satu tokoh masyarakat 

tentang lelang jabatan yang dilakukan yaitu harus melalui serangkaian tes dan syarat-syarat 

yang telah dirtentukan panitia agar sesuai dengan kompetensi urusan/ bagian yang akan 

diduduki/ dijabat.  

“Satu sisi, kami ingin terlihat netral dan merangkul pendukung pihak lawan. Karena, 

walau bagaimanapun mereka warga masyarakat kami sendiri, ketika suatu saat nanti 

ada keperluan... tetap saja akan memerlukan kami sebagai aparat desa, dan harus kami 

layani dengan adil. Tapi... di sisi lain, staff yang terpilih diharapkan orang-orang yang 

bisa bekerja sama dan mendukung program-program saya sebagai kepala desa”12. 

 

“kalo saya lihat, pelamar untuk lelang jabatan 90% merupakan pendukung Kepala Desa 

terpilih, alasannya mungkin pendukung lawan merasa malu... atau mungkin segan”13. 

 

Standar-Standar 

Menetapkan standar-standar kinerja untuk menopang program kerja yang telah ditetapkan.  

“Kami bekerja sesuai SOP yang telah disepakati. Walaupun SOP tersebut belum 

ditetapkan secara resmi, Alhamdulillah... dapat menghindari kesalahan prosedur”14. 

 

Tanggug Jawab 

Memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk menyelesaikan tugas sebagai tanggung 

jawab atas amanat jabatan yang diembannya.  

Penghargaan 

Memberikan reward atau penghargaan kepada mereka yang dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik. 

“kami sangat merasa dihargai oleh Kepala Desa ketika dapat menyelesaikan tugas-

tugas kami dengan baik walaupun hanya dengan ucapan hatur nuhun, itu sudah 

cukup”15. 

Dukungan 

Memberikan dukungan kepada bawahan ataupun rekan kerja atas usaha yang sedang dilakukan 

dalam menyelesaikan tugasnya. 

Komitmen 

Membuat komitmen dan aturan yang disepakati bersama sebagai rasa tanggung jawab untuk 

mendukung program kerja desa. 

 

 

                                                           
12 Wawancara dengan Kepala Desa terpilih, Oktober 2018 
13 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Oktober 2018 
14 Wawancara dengan Kaur Keuangan, Oktober 2018 
15 Wawancara dengan Kaur Umum, Oktober 2018 
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PENUTUP 

Produktivitas suatu organisasi dapat dipengaruhi iklim komunikasi dalam suatu organisasi. 

Pasca pemilihan kepala desa di Desa “Bambu” Kabupaten Majalengka, komunikasi antar 

warga pendukung masing-masing calon menjadi kurang baik. Kepala Desa terpilih harus dapat 

menciptakan iklim komunikasi yang kondusif baik di masyarakat ataupun dalam organisasi 

kantor desanya.  

Kepala Desa terpilih melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menciptakan ikim 

komunikasi organisasi kembali kondusif dengan melakukan restrukturisasi organisasi melalui 

lelang jabatan sesuai kompetensi dibidangnya, menetapkan standar kinerja yang harus dicapai, 

memberikan kepercayaan dan rasa tanggung jawab atas tugas yang diembannya, memberikan 

dukungan dan penghargaan bagi mereka yang menyelesaikan tugas dengan baik, dan membuat 

komitmen bersama dalam mendukung program kerja desa. 

Iklim komunikasi organisasi Desa “Bambu” di Kabupaten Majalengka berangsur kondusif 

setelah dilakukan rekstrukturisasi organisasi melalui rapat warga yang dihadiri para tokoh 

masyarakat. Semoga kondisi ini tetap dapat terjaga bahkan dapat ditingkatkan dengan 

merangkul semua lapisan masyarakat, karena baik pendukung ataupun lawan pendukung ketika 

pilkades merupakan masyarakat Desa “Bambu” itu sendiri yang harus dilayani dengan adil.  
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PENDAHULUAN 

Tuntutan dari peraturan kampus Universitas Telkom demi terwujudnya akreditasi yang bagus 

berdampak pada keberlangsungan organisasi mahasiswa dan unit-unit kegiatan mahasiswa 

Universitas Telkom, salah satunya UKM berbasis budaya daerah Minangkabau, Rumah 

Gadang. Unit-unit kegiatan mahasiswa berbasis budaya tidak hanya berfungsi untuk 

menunjukkan kesenian dan budaya daerahnya di lingkungan internal dan eksternal kampus, 

tetapi juga dituntut mencapai 5 program kerja organisasi, yaitu: melakukan regenerasi 

kepengurusan setiap tahunnya; melakukan latihan seni tradisional secara rutin;  melakukan 

kunjungan ke organisasi dan UKM lain, baik di dalam maupun luar Universitas Telkom; 

pengabdian masyarakat; dan melaksanakan acara pagelaran seni. Kelima proker ini harus 

dicapai oleh setiap organisasi budaya daerah dalam satu masa jabatan yang berlangsung selama 

satu tahun. 

Sebelum peraturan ini keluar, UKM Rumah Gadang sudah mencapai kelima target ini pada 

kepengurusan-kepengurusan sebelumnya. Namun, saat dihadapkan dengan penyelarasan 

tuntutan kampus dengan target organisasi, pelaksanaan kelima tujuan ini justru berubah. 

Sebelum keluarnya peraturan kampus tersebut, fokus organisasi hanya untuk mengadakan 

pagelaran seni tradisional Minangkabau atau yang dikenal dengan Alek Rumah Gadang. Untuk 

dapat melaksanakan kegiatan ARG ini, Rumah Gadang, sejak terbentuknya, selalu melakukan 

latihan secara rutin untuk seluruh kesenian tradisional Minangkabau yang akan ditampilkan di 

acara ARG, diantaranya tari tradisional Minangkabau bujang maupun gadih (laki-laki maupun 

perempuan), randai (seni penyampaian cerita Minangkabau), musik tradisional Minangkabau, 

dan silek (seni bela diri tradisional Minangkabau) setiap minggunya. Dalam hal ini, dua 

tuntutan program kerja dari universitas terhadap UKM sudah terpenuhi. Selanjutnya, untuk 

memperkenalkan dan menjalin hubungan kedekatan UKM Rumah Gadang dengan organisasi-

organisasi maupun unit-unit kegiatan mahasiswa lain di Universitas Telkom serta perkumpulan 

perantau bersuku Minangkabau di universitas lain maupun yang bersifat umum di wilayah 

Bandung Raya, UKM Rumah Gadang seringkali mengadakan kegiatan batandang atau 

kunjungan, begitupun sebaliknya. Selain untuk menjaga hubungan baik hal ini dapat 

menguntungkan, seperti saat Rumah Gadang memiliki acara eksternal tertentu, undangan untuk 

UKM maupun komunitas Minangkabau tersebut dengan mudah dapat dipenuhi. Program kerja 

keempat, yakni pengabdian masyarakat, dilakukan oleh UKM Rumah Gadang terus-menerus 

terutama jika terjadi bencana alam dan lain sebagainya, baik di kampung halaman, Provinsi 

Sumatera Barat, di tanah Sunda yakni Jawa Barat, maupun seluruh Indonesia, bahkan luar 

negeri seperti Rohingya dan Palestina. Bahkan, sebelum menjadi proker kampus, setiap 

tahunnya dari dana surplus acara biasanya disumbangkan ke panti asuhan dan ke pihak 

membutuhkan lainnya. Terkait program kerja kelima, mengingat pelaksana kepengurusan 

UKM Rumah Gadang adalah mahasiswa, maka sudah selayaknya dilakukan regenerasi 

kepengurusan, atau dikenal dengan acara Malewakan Gala (menobatkan gelar) setiap 

tahunnya.  

mailto:dina18007@mail.unpad.ac.id
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Pada pelaksanaannya, di saat tuntutan kampus dijadikan program kerja, Rumah Gadang 

mengalami beberapa masalah terutama dalam persiapan pagelaran seni Alek Rumah Gadang. 

Tuntutan dari kampus mengubah beberapa situasi, kondisi, keakraban, dan pelaksanaan 

kegiatan UKM Rumah Gadang lainnya sehingga berdampak pada persepsi sesama pengurus 

maupun anggota UKM Rumah Gadang terhadap Rumah Gadang ataupun pelaksanaan kegiatan 

itu sendiri. Salah satu contoh perubahan peraturan ini adalah mengenai pengabdian masyarakat 

yang tidak dapat dianggap proker jika tidak ada pengajuan proposal ke pihak kampus terlebih 

dahulu, sedangkan bencana alam biasanya datang secara tiba-tiba, sehingga program kerja 

pengabdian masyarakat melalui penyaluran bantuan bencana tidak dapat lagi dilakukan, dan 

sebagai gantinya dibutuhkan kegiatan yang dirancang khusus untuk memenuhi program kerja 

tersebut. 

UKM Rumah Gadang resmi berdiri pada 13 Juli 2015 sebagai gabungan dari empat UKM 

daerah Minangkabau yang berasal dari empat institusi pembentuk Universitas Telkom yakni 

Unit Kesenian dan Budaya Minangkabau (UKBM – Institut Manajemen Telkom), Regional 

Minang (Remi - Politeknik Telkom), Dunia Minang (Dumin – STISI Telkom), dan Unit Seni 

dan Budaya Minangkabau (USBM – Institut Teknologi Telkom). Berdasarkan data dari 

kemahasiswaan, UKM Rumah Gadang merupakan UKM budaya dengan keanggotaan terbesar 

di Universitas Telkom dengan anggota aktif tercatat kurang lebih 200 orang pada akhir tahun 

2018. Keanggotaan ini merupakan gabungan dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Telkom 

yang berasal dari daerah Minangkabau, berketurunan suku Minangkabau, dan tertarik dengan 

budaya Minangkabau. Pada tahun ini, Kepengurusan Rumah Gadang dilaksanakan oleh 

Kabinet Sutan Syahrir. 

Tujuan dari UKM Rumah Gadang adalah untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya, 

adat-istiadat, dan kesenian tradisional Minangkabau, namun saat ada ikut campur dari pihak 

kampus, Rumah Gadang mengalami sedikit kegoyahan. Pelaksanaan organisasi menjadi 

dampak dari hal tersebut. Segala bentuk kegiatan UKM Rumah Gadang menjadi bersifat lebih 

formal sehingga kedekatan antaranggota, antarpengurus, maupun antara anggota dengan 

pengurus berkurang. Organisasi yang awalnya berasas kekeluargaan, mulai bergeser menjadi 

berorientasi pada tujuan organisasi.  

Iklim organisasi menurut Owens (dalam Pace dan Faules, 2005) adalah studi tentang persepsi 

tiap individu atas berbagai aspek lingkungan dalam organisasi. Sedangkan Taguiri dan Litwin 

(1968) mengartikan iklim organisasi sebagai suatu kualitas lingkungan internal organisasi yang 

dialami oleh anggotanya, mempengaruhi perilakunya, dan dapat dideskripsikan dengan nilai-

nilai karakteristik organisasi. Dari dua pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa iklim 

organisasi merupakan persepsi anggota organisasi terhadap kualitas internal organisasi yang 

mempengaruhi  perilakunya dalam organisasi. 

Dalam tulisannya, Validating the Organizational Climate Measure: Links to Managerial 

Practices, Productivity and Innovation mengenai pengukuran iklim organisasi, Patterson 

(2005) mengelompokkan 17 dimensi iklim organisasi ke dalam empat kelompok kuadran iklim 

organisasi, sebagai berikut: 1) Human Relations Model (fokus internal, orientasi yang 

fleksibel), dengan dimensi iklim kesejahteraan karyawan, yakni sejauhmana organisasi 

menghargai dan peduli kepada karyawan; otonomi, rancangan kerja yang memberikan cakupan 

besar bagi karyawan dalam peran kerjanya; keterlibatan, yakni pengaruh  karyawan dalam 

pembuatan keputusan; komunikasi, yakni kebebasan untuk saling berbagi informasi dalam 

organisasi; penekanan pelatihan, yakni pengembangan keahlian karyawan; integrasi, yakni 

sejauhmana kepercayaan dan kerja sama antardepartemen; dan dukungan pengawasan, yakni 

dukungan dan pengertian dari level supervisor; 2) Internal Process Model (fokus internal, 

orientasi terkontrol), dengan dimensi iklim formalisasi, yakni aturan dan prosedur formal; dan 
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tradisi, yakni cara menyelesaikan sesuatu yang dianggap bernilai; 3) Open Systems Model 

(fokus eksternal dan orientasi yang fleksibel), dengan dimensi iklim fleksibilitas, yakni 

orientasi menuju perubahan; inovasi, yakni dorongan dan dukungan terhadap inovasi baru dan 

pendekatan inovatif; fokus keluar, yakni responsif terhadap kebutuhan kostumer dan pasar; 

refleksifitas, yakni meninjau dan memikirkan kembali tujuan, strategi, dan proses kerja agar 

dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas; 4) Rational Goal Model (fokus eksternal 

dan orientasi terkontrol), dengan dimensi iklim kejelasan tujuan organisasi; usaha, yakni kerja 

keras untuk mencapai tujuan; efisiensi, yakni kepentingan penempatan karyawan secara efisien 

dan produktivitas kerja; kualitas, yakni menitikberatkan pada kualitas prosedur; tekanan untuk 

menghasilkan, yakni tekanan pada karyawan untuk mencapai target; tanggapan terhadap 

kinerja, yakni pengukuran dan umpan balik terhadap performa kerja. 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Lone (2016) dengan judul Organizational Climate and 

Investigation Performance in the Norwegian Police: A Qualitative Study yang menganalisis 

iklim organisasi pada distrik kepolisian Norwegia dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan 

investigasi pada tiga level pekerjaan yaitu kepala polisi, petugas investigasi senior, dan detektif. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model iklim yang dapat meningkatkan performa 

investigasi adalah  Human Relations Model dengan mengembangkan human capital collective 

dan mendukung kerjasama dan koordinasi sumber daya internal dan  eksternal; dan Rational 

Goal Climate yang meningkatkan performa investigasi dengan cara menguatkan perencanaan, 

rancangan tujuan, dan fokus kerja. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dikarenakan terdapat 

perubahan dalam sistem pelaksanaan UKM-UKM budaya di Universitas Telkom pada tahun 

2018 dibandingkan sistem dan aturan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan 

pengaruh terhadap persepsi anggota UKM-UKM budaya khususnya persepsi anggota UKM 

Rumah Gadang terhadap UKM Rumah Gadang itu sendiri, dan persepsinya terhadap 

kepengurusan Kabinet Sutan Syahrir. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

iklim organisasi UKM Rumah Gadang setelah regulasi diperketat dengan tujuan untuk 

mengetahui perubahan persepsi anggota yang paling menonjol terhadap sesama anggota dan 

pengurus, maupun terhadap pelaksanaan kepengurusan Rumah Gadang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang menggali 

makna subjektif tentang sebuah realita untuk kemudian dideskripsikan menggunakan kata-

kata. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena berdasarkan sudut pandang subjek 

penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara 

semiterstruktur dengan 4 informan kunci yang didapatkan dengan teknik snowball, dengan 

karakter utama informan merupakan mahasiswa Universitas Telkom yang merupakan anggota 

aktif UKM Rumah Gadang setidaknya pada dua masa kepengurusan yang berbeda, yakni masa 

kepengurusan Kabinet Sutan Syahrir dan masa kepengurusan lain sebelum kabinet ini. 

Observasi dilakukan lebih kurang pada tiga bulan terakhir terhitung semenjak awal September 

2018, sedangkan wawancara dilakukan pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu (27-28 November, 1 

Desember 2018).  

Teknik analisis data dimulai dengan reduksi data, yakni menyeleksi data-data penting yang 

dibutuhkan untuk penelitian; display data, yakni penyajian data dalam bentuk narasi; verifikasi 

data dan penarikan kesimpulan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dapat berupa 

bentuk teori baru. Selanjutnya, validitas data dilakukan dengan triangulasi data yakni 

membandingkan data hasil pengamatan melalui wawancara dengan observasi, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi, membandingkan pernyataan yang 

disampaikan secara pribadi dengan yang dinyatakan di depan umum, membandingkan data di 
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saat penelitian berlangsung dan di luar penelitian, dan membandingkan dengan data dari subjek 

lain. 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari informan, peneliti menganalisis data dengan 

mengelompokkan persepsi informan mengenai lingkungan internal UKM Rumah Gadang 

sebagai berikut:  

1. Analisis Dimensi Iklim pada  Human Relations Model (fokus internal, orientasi yang 

fleksibel). Perubahan dimensi iklim paling jelas antara sebelum dan setelah 

dikeluarkannya peraturan baru pada kuadran iklim  Human Relations Model yaitu pada 

dimensi iklim kesejahteraan, otonomi, penekanan pelatihan, dan pengawasan, berikut 

penjabarannya: 

a) Kesejahteraan anggota, yakni sejauhmana organisasi menghargai dan peduli kepada 

anggota. Berdasarkan keterangan informan kunci, dikarenakan fokus organisasi yang 

terlalu bergeser ke arah formalitas, kedekatan secara personal berkurang dibandingkan 

dengan kepengurusan-kepengurusan sebelumnya. Meskipun jarak ini mulai terlihat 

pada kepengurusan sebelumnya, namun tidak sejauh saat sistem regulasi berubah pada 

tahun ini. Kemampuan pengurus merangkul anggota biasa bahkan angkatan muda 

Rumah Gadang berkurang. Terlalu berfokus kepada target organisasi membuat 

penghargaan terhadap usaha yang dilakukan anggota untuk mempertahankan UKM-

pun berkurang. Pada beberapa tahun lalu, sebelum penggabungan Universitas 

Telkom, terdapat pembagian piagam bagi penari, pemusik tradisional, anggota randai, 

dan silek terbaik, sedangkan pada tahun ini sudah tidak ada lagi penghargaan seperti 

itu. Beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan baik bahkan berakibat pada 

ketidakmauan anggota terlibat dalam acara-acara Rumah Gadang bahkan 

mengakibatkan keluarnya anggota dari UKM tanpa penjelasan. Secara pribadipun, 

bagi anggota pada angkatan atas yang masih memiliki konsep kekeluargaan, mereka 

senantiasa memberikan bantuan fisik dan materiil demi kesuksesan penampilan seni 

tradisional Minangkabau Rumah Gadang dalam berbagai acara, sedangkan bagi 

anggota yang sudah mengubah konsep bahwa Rumah Gadang merupakan organisasi 

seperti layaknya organisasi lain di kampus, tidak lagi berkenan untuk memberikan 

transfer knowledge dan bantuan lainnya di saat sudah berhenti dari kepengurusan, atau 

lulus kuliah; 

b) Otonomi, rancangan kerja yang memberikan cakupan besar bagi pengurus dan 

anggota dalam peran kerjanya. Peran kerja pada pengurus semakin jelas batasan dan 

ruang lingkupnya. Tidak membesar maupun mengecil, namun lebih bersifat tanggung 

jawab personal. Pada kepengurusan-kepengurusan sebelumnya meskipun tidak 

berkuasa langsung, namun mereka tetap dilibatkan dalam mempersiapkan acara besar 

Rumah Gadang yaitu Alek Rumah Gadang, namun pada kepengurusan sekarang, 

pengurus lebih ingin mengontrol sendiri pembagian kerjanya, kurang berkonsultasi, 

dan kurang berinisiatif untuk mempelajari detail pengerjaan tugasnya yang 

sebenarnya. Hal ini seharusnya tidak terlalu buruk selama kualitas penampilan seni 

tradisionalnya tidak menurun, namun kenyataannya, tanpa mengetahui 

kekurangannya dikarenakan kurang konsultasi dengan anggota lama dan pengurus, 

anggota menganggap bahwa kesenian tradisional yang mereka tampilkan sudah sangat 

bagus; 

c) Keterlibatan, yakni pengaruh  karyawan dalam pembuatan keputusan. UKM Rumah 

Gadang mengangkat tidak hanya kesenian tetapi juga melestarikan budaya 

Minangkabau di tanah rantau. Bagi tradisi masyarakat Minangkabau, pengambilan 
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keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, sehingga hal itu 

dilakukan pula oleh UKM Rumah Gadang, bahkan dalam pemilihan Datuak (ketua 

UKM), dan Kapalo Ranah, serta kepala divisi lainnya; 

d) Komunikasi, yakni kebebasan untuk saling berbagi informasi dalam organisasi. Salah 

satu kebiasaan masyarakat Minangkabau saat bertemu di tanah rantau dengan orang 

bersuku Minang lainnya adalah pembicaraan mereka langsung berubah dari 

menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa Minang. Hal ini dilakukan untuk 

menjalin kedekatan sebagai saudara dan mengurangi konflik. Bahkan beberapa rapat 

formal tetap menggunakan bahasa Minang untuk bermusyawarah. Penggunaan bahasa 

daerah digunakan untuk mengurangi perasaan pembedaan batasan dan tekanan 

jabatan. Semenjak terbentuknya organisasi ini, komunikasi diusahakan dapat terjalin 

lancar tanpa hambatan. Hanya saja, berdasarkan karakter orangnya, kebanyakan 

organisasi berasas kekeluargaan, tidak sespontan dan seprofesional organisasi lain 

dalam menyampaikan kritik dan pendapat untuk perbaikan. Apalagi dikaitkan dengan 

karakter masyarakat Minangkabau sendiri, yang sangat menuntut pemahaman orang 

lain melalui bahasa nonverbal dan sindiran; 

e) Penekanan pelatihan, yakni pengembangan kemampuan atau keahlian anggota. 

Sebagai UKM berbasis budaya, semenjak awal UKM Rumah gadang sudah memiliki 

jam latihan kesenian tradisional yang jelas. Setiap seni seperti tari, musik, randai, dan 

silek, memiliki jadwal latihan yang jelas untuk memiliki tim yang siap tampil saat 

dibutuhkan pada acara-acara internal maupun eksternal organisasi, dan internal 

maupun eksternal kampus. Latihan dilakukan untuk mengajarkan gerakan ataupun 

musik kepada angkatan muda maupun anggota baru, dan sekaligus mencari gerakan 

maupun musik yang baru. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, inisiatif 

kelompok seni untuk mencari gerakan maupun musik baru dan tidak bergantung 

kepada gerakan maupun musik yang diajarkan kepada angkatan sebelumnya lebih 

tinggi; 

f) Integrasi, yakni sejauhmana  kepercayaan dan kerja sama antardepartemen. Kerja 

sama dan kepercayaan antardepartemen cukup baik, dan tidak terlalu mengalami 

perubahan setiap tahunnya. Masalah antarranah bahkan dalam ranah yang sama tetap 

terus ditemukan, namun untuk hasil akhir, setiap pengurus mencoba untuk bekerja 

sama secara profesional; 

g) Dukungan pengawasan, yakni dukungan dan pengertian dari level pengurus inti. 

Pengawasan dari pengurus inti berjalan cukup baik. Setiap kepala divisi berusaha 

menyelesaikan setiap tanggung jawabnya dengan cukup baik, dengan mencoba 

bertanggung jawab sepenuhnya. Dalam pelaksanaan tugas kepala divisi, kepala ranah 

akan senantiasa menghadiri persiapan dan pelaksanaan program kerja tersebut. 

Kebanyakan sebelum terjadi perubahan, kepala ranah terlibat langsung dengan 

program kerja yang dilakukan oleh kepala divisinya, bukan hanya mengawasi. 

 

2. Analisis Dimensi Iklim pada Internal Process Model (fokus internal, orientasi terkontrol). 

Dari hasil analisis ditemukan perubahan persepsi paling kentara terjadi pada dimensi-

dimensi iklim pada kuadran iklim Internal Process Model, yaitu pada dimensi iklim 

formalisasi dan tradisi yang jelas sekali mengalami perubahan mencolok. Formalisasi 

berbagai pelaksanaan organisasi semakin tertata, sedangkan tradisi-tradisi pelaksanaan 

organisasi yang menjadi nilai dasar yang dimiliki dan membedakan UKM Rumah Gadang 

dengan UKM lain mulai bergeser bahkan pudar. 

a) Formalisasi, yakni aturan dan prosedur formal. Adanya aturan baru dari kampus, 

membuat banyak perubahan pada pelaksanaan proker. Setiap program kerja harus 

memiliki proposal yang diberikan jauh sebelum pengadaan acara, selanjutnya, laporan 
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pertanggungjawaban diberikan dalam waktu terbatas. Bertentangan dengan itu, 

peminjaman fasilitas kampus lebih dipersulit prosesnya dan terdapat peniadaan ruang 

kesekretariatan UKM. Hal ini tidak sejalan dengan kebutuhan kampus terhadap 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan UKM demi menaikkan akreditasi. Apalagi 

mengingat acara Alek Rumah Gadang merupakan acara UKM budaya terbesar di 

Universitas Telkom. Aturan dari Universitas mengenai organisasi dan unit 

kemahasiswaan, membuat asas kekeluargaan yang sejak awal ditanamkan sekarang 

berubah menjadi berorientasi pada program kerja yang harus dicapai berdasarkan 

aturan kampus. Jika target ini tidak tercapai, akan memberikan nilai minus bahkan 

dapat mengakibatkan pembubaran organisasi. Hal ini menyebabkan kepengurusan 

harus bekerja ekstra untuk mempertahankan keberadaan organisasi, dan 

menyesuaikan program kerja berdasarkan tenggat waktu yang diberikan kampus; 

b) Tradisi, yakni cara menyelesaikan sesuatu yang dianggap bernilai. Tradisi kesopanan 

yang paling menonjol dari masyarakat Minangkabau mulai luntur saat dihadapkan 

dengan kebiasaan dan tradisi modern masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Belum  

lagi tradisi ini sekarang dihadapkan dengan angkatan milenial,  yang mulai menjauh 

dari budaya. Selain itu, asas kekeluargaan yang sejak awal ditanamkan, terus menerus 

bergeser kepada penyelesaian tugas masing-masing individu dalam kepengurusan. 

UKM Rumah Gadang diikuti dengan aktif dengan tujuan mendapatkan poin TAK, 

bukan saja untuk berkumpul-kumpul sesama masyarakat Minang di perantauan. 

Pelaksanaan program kerja yang menjadi target semua orang dulunya, sekarang 

dibebankan hanya kepada divisi terkait. Rasa memiliki terhadap organisasi berkurang, 

dan rasa hormat antaranggota juga berkurang. Sebagian anggota  mengikuti UKM 

Rumah Gadang dikarenakan kepentingan pemenuhan target TAK dari kampus, bukan 

dikarenakan merasa diikat secara persaudaraan. Keterlibatan alumni dan senior dalam 

transfer knowledge yang dulu semakin meningkatkan kedekatan, tidak lagi sama. 

Sehingga kedatangan alumni dalam sebuah acara sekarang memiliki posisi yang sama 

dengan organisasi lain, yaitu sebagai tamu undangan, bukan lagi sebagai tuan rumah. 

 

3. Analisis Dimensi Iklim pada Open Systems Model (fokus eksternal dan orientasi yang 

fleksibel). Pada Open Systems Model, terjadi perubahan pada refleksifitas, dan fokus ke 

luar. Kebutuhan untuk memperkenalkan nama baru Rumah Gadang sebagai satu-satunya 

UKM budaya Minangkabau di Universitas Telkom, membutuhkan pemanfaatan 

pemenuhan kebutuhan eksternal maupun internal untuk penampilan seni tradisional 

Minangkabau yang lebih tinggi. Selain itu, perubahan sistem kampus yang menyebabkan 

jati diri Rumah Gadang sedikit berubah, membutuhkan refleksi kembali pada tujuan awal 

organisasi. 

a) Fleksibilitas, yakni orientasi menuju perubahan. Meskipun organisasi bergerak pada 

pelestarian budaya tradisional, namun pada perkembangannya, seni kontemporer 

sering digabungkan pada kesenian tradisional Minangkabau. Hal ini dilakukan 

sebagai wujud mengikuti perkembangan zaman. Selama hal tersebut tidak buruk, 

kreatifitas tidak dibatasi; 

b) Inovasi, yakni dorongan dan dukungan terhadap inovasi baru dan pendekatan inovatif. 

Masing-masing penanggung jawab seni tradisional atau kepala divisi seni tradisional, 

diharuskan memiliki setidaknya satu gerakan, formasi penampilan, dan materi seni 

baru dalam satu masa jabatan kepengurusan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memperkaya anggota dengan materi seni tradisional, dan memperbanyak variasi 

penampilan kesenian tradisional; 

c) Fokus keluar, yakni responsif terhadap kebutuhan kostumer dan pasar. Masyarakat 

Minangkabau, yang terkenal suka merantau, semakin banyak di Bandung Raya dan 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

287 
 

sekitarnya. Kerinduan mereka terhadap kampung halaman membuat mereka 

menginginkan acara-acara penting dalam kehidupan mereka memiliki unsur budaya 

Minangkabau, seperti pernikahan, yang meminta penampilan tari piring. Dengan 

biaya yang cukup standar dan variasi penampilan seni tradisional yang banyak, 

perantau Minangkabau biasanya lebih senang bekerja sama dengan mahasiswa. Ini 

termasuk pemenuhan kepada permintaan penampilan pada acara-acara eksternal 

kampus. Permintaan penampilan yang paling banyak dipenuhi, baik dari internal 

maupun eksternal kampus, adalah pada kabinet kepengurusan kedua Rumah Gadang. 

Hal ini dikarenakan diperlukannya re-branding kepada masyarakat mengenai 

perubahan nama Rumah Gadang setelah penggabungan; 

d) Refleksifitas, yakni meninjau dan memikirkan kembali tujuan, strategi, dan proses 

kerja agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Pada seperempat 

akhir kepengurusan Kabinet Sutan Syahrir, penyesuaian dengan aturan baru kampus 

sudah semakin baik. Sehingga pelaksanaan organisasi tidak hanya mengalami 

peningkatan secara internal ke kampus, namun juga ke luar. Pelaksanaan program 

kerja tidak lagi mengalami keterlambatan dan keterburu-buruan. Anggota  sudah 

mulai menyesuaikan meskipun beberapa nilai-nilai dasar pembentukan Rumah 

Gadang mulai bergeser kepada kepentingan pribadi. Namun, untuk penyesuaian 

dengan lingkungan masyarakat, yang tidak terlalu mengalami masalah, semakin 

membaik; 

 

4. Analisis Dimensi Iklim pada Rational Goal Model (fokus eksternal dan orientasi 

terkontrol). Peneliti tidak menemukan  perbedaan yang terlalu menonjol pada Rational 

Goal Model antara kepengurusan Kabinet Sutan Syahrir, yakni setelah adanya perubahan 

regulasi dari kampus, dengan kepengurusan-kepengurusan sebelumnya. 

a) Kejelasan tujuan organisasi. Dengan adanya kontrol dari pihak kampus, tujuan UKM 

Rumah Gadang dan UKM-UKM budaya lain di Universitas Telkom lebih terarah dan 

sama. Pelaksanaan masing-masing program kerja memiliki prosedur, dan 

mendapatkan dukungan yang sama dari pihak kampus. Jika sulit, sama-sama 

mengalami kesulitan, begitupun sebaliknya. Namun kembali ke titik awal, UKM-

UKM budaya yang awalnya bergerak berdasarkan asas persaudaraan dan 

kekeluargaan, mulai bergeser menjadi menitikberatkan pada perolehan TAK demi 

kepentingan pribadi mahasiswa, dan pelaksanaan program kerja, apalagi program 

kerja eksternal lebih bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada proses 

akreditasi kampus; 

b) Usaha, yakni kerja keras untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan utama UKM 

Rumah Gadang yakni pagelaran seni Alek Rumah Gadang, setiap anggota diharuskan 

mengikuti secara aktif setidaknya satu seni tradisional Minangkabau di Rumah 

Gadang. Mengikuti secara aktif dimaksudkan di sini adalah mengikuti latihan rutin 

seni tradisional Minangkabau setiap minggunya, hal ini terkait dengan program kerja 

yang dituntut oleh pihak kampus, yaitu latihan rutin.  Latihan rutin diharapkan untuk 

dapat menyiapkan tim atau grup seni tradisional yang beragam yang siap ditampilkan 

setiap ada permintaan pada acara internal maupun eksternal organisasi, dan internal 

maupun eksternal kampus; 

c) Efisiensi, yakni kepentingan penempatan anggota secara efisien dan produktivitas. 

Penempatan anggota pada beberapa bidang seni seperti dendang (penyanyi tradisional 

pengiring tari dan randai tradisional Minangkabau), harus melewati rangkaian seleksi 

tertentu. Namun, untuk beberapa bidang seni lainnya, anggota yang ingin bergabung 

tidak harus memiliki dasar seni tradisional yang baik sesuai tim materi tertentu, dan 

setiap anggota diberikan peluang untuk belajar dari awal. Hal ini dilakukan sesuai 
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dengan kebutuhan. Jika membandingkan, dendang yang dibutuhkan hanya maksimal 

empat orang dalam satu divisi musik tradisional Minangkabau. Sementara untuk tari 

tradisional Minangkabau, dalam satu materi tari dibutuhkan minimal lima penari, 

sedangkan jumlah materi tari yang harus ditampilkan dalam Alek Rumah Gadang 

minimal lima tari. Hal ini tidak memiliki perbedaan dengan kepengurusan-

kepengurusan sebelumnya; 

d) Kualitas, yakni menitikberatkan pada kualitas prosedur. Fokus terhadap kualitas, 

dimulai semenjak awal. Kedisiplinan anggota dalam mengikuti setiap materi seni 

tradisional Minangkabau akan menentukan hasil penampilan mereka nantinya. 

Selanjutnya, pada bagian awal setiap anggota harus mengetahui dasar-dasar penting 

dari seni tradisional tersebut, seperti kuda-kuda, orientasi badan, lirikan mata, dan 

gerak tangan dan kepala pada seni tradisional tari. Pemantapan latihan teknik dasar ini 

berjalan lebih kurang dua bulan atau delapan kali pertemuan. Setelah dasar 

ditanamkan, barulah berangkat ke materi seni. Jika teknik dasar sudah bagus, materi 

seni apapun, akan dapat dipelajari dengan lebih mudah. Prosedur ini juga tidak 

mengalami perubahan dari tahu ke tahun; 

e) Tekanan untuk menghasilkan, yakni tekanan pada anggota untuk mencapai target. 

Untuk memperlancar regenerasi dibutuhkan disiplin tinggi dari setiap individu. 

Menguasai satu materi seni tradisional tidak dapat dilakukan hanya oleh seseorang, 

namun harus dilakukan oleh sebuah tim secara bersama-sama. Karena regenerasi 

UKM budaya tidak terbatas waktu, maka tidak ada tuntutan secara waktu. Jika 

penampil seni baru belum siap, penampil lama masih diperbolehkan mengisi acara. 

Di sini kesadaran individu dan kelompok sangat diperlukan. Jika kesadaran dan 

keinginan anggota dan timnya untuk menampilakan materi seni kuat, maka ia akan 

menanamkan disiplin kepada dirinya sendiri dan kelompoknya, sehingga  mereka 

dapat ikut berpartisipasi dalam penampilan secepatnya, begitupun sebaliknya; 

f) Tanggapan terhadap kinerja, yakni pengukuran dan umpan balik terhadap performa 

kerja. Setiap akhir latihan seni tradisional dan even dilakukan, selalu disediakan waktu 

untuk evaluasi permateri, mengenai materi seni; dan evaluasi umum, mengenai 

kedisiplinan, kesopanan, dsb. Hal ini telah dilakukan pada setiap kepengurusan untuk 

meningkatkan kualitas pada latihan ataupun acara selanjutnya dan mengurangi 

pengulangan kesalahan yang sama. 

 

PENUTUP 

Perubahan regulasi dari Universitas Telkom mengenai UKM budaya, merupakan upaya untuk 

mencapai target organisasi yang lebih tertata. Namun  hal ini menyebabkan munculnya 

perubahan persepsi dari anggota terhadap pelaksanaan organisasi UKM budaya Minangkabau, 

Rumah Gadang. Dari hasil analisis ditemukan perubahan paling menonjol terjadi pada dimensi-

dimensi iklim pada kuadran iklim Internal Process Model, yaitu pada dimensi iklim formalisasi 

dan tradisi yang jelas sekali mengalami perubahan mencolok;  Human Relations Model, yaitu 

pada dimensi iklim kesejahteraan, otonomi, penekanan pelatihan, dan pengawasan; dan pada 

Open Systems Model, terjadi perubahan pada refleksifitas, dan fokus ke luar; sedangkan pada 

rational goals model tidak terjadi perbedaan yang menonjol. 
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PENDAHULUAN 

Meningkatnya perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi di era industri 4.0 

membawa dampak terhadap tingkat interaksi dan koneksi di berbagai sektor kehidupan.  

Perubahan yang berlangsung secara cepat selayaknya diiringi dengan kemampuan merespons 

dengan cara yang cepat dan tepat pula agar dapat mengantisipasi semakin beratnya tantangan 

dalam sebuah organisasi. Peran sumber daya manusia (SDM) menjadi semakin sentral dalam 

mendukung organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Sementara, 

organisasi itu sendiri ditantang untuk dapat menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki 

kompetensi.  SDM harus terus dimotivasi agar memiliki keinginan yang kuat untuk terus 

mengembangkan diri yang membawa pada pengembangan organisasi.   

Di era industri 4.0 ini berbagai sistem digital, kecerdasan artifisial dan teknologi virtual 

membawa Digital on working life menjadi sesuatu yang tak terelakkan lagi, bahkan menjadi 

sangat krusial bagi setiap organisasi.  SDM dituntut memiliki kemampuan beradaptasi dengan 

teknologi.  Menyikapi hal tersebut, kecepatan dalam beradaptasi terhadap setiap perubahan 

menjadi kunci keberhasilan untuk bertahan menghadapi tantangan dan persaingan, sekaligus 

untuk meraih tujuan organisasi.  Salah satu wujud kecepatan dalam berdaptasi adalah dengan 

mempersiapkan dan memperkuat kompetensi teknologi dan sumber daya manusia.  

Kompetensi teknologi meliputi kemampuan untuk memahami sistem teknologi yang 

diterapkan dalam organisasi agar membuat sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.  

Sementara, kompetensi sumber daya manusia mencakup kemampuan berkomunikasi, baik 

secara vertikal, horizontal, maupun diagonal agar SDM mampu berinteraksi dengan baik dan 

menyampaikan outpun dengan cara-cara yang baik. Kemampuan SDM beradaptasi terhadap 

berbagai perubahan yang terjadi di dalam dan luar organisasi, seringkali dikaitkan dengan 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.  SDM yang 

memiliki kompetensi dan kualifikasi dipercaya akan lebih mampu melaksanakan pekerjaan 

dengan lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan organisasi.  Hal 

inipun tidak terlepas dari konsep continuous improvement agar SDM tidak cepat puas dengan 

kompetensi yang dimilikinya.  Organisasi harus mampu memotivasi SDM yang dimilikinya 

untuk menjadi long life learner, sehingga dapat mengembangkan berbagai kemampuan yang 

dimilikinya.   

Adapun yang masih menjadi kendala dalam kompetensi sumber daya manusia adalah 

iklim komunikasi sebuah organisasi yang tidak banyak memberikan ruang untuk 

pengembangan diri dan cenderung membuat SDM terjebak dalam rutinitas kerja yang kaku dan 

hierarkis.  Sementara, iklim komunikasi organisasi yang mendukung  merupakan salah satu 

aspek yang sangat penting sebagai tuas pendongkrak motivasi pegawai dalam meningkatkan 

kompetensinya.  Gibbs (1979) dalam Liliweri (2014:325) menyatakan bahwa  iklim yang 

mendukung adalah iklim yang mendorong bawahan, sedangkan iklim yang bertahan 

menggambarkan bagaimana individu harus berjaga dan bereaksi dengan penuh perjuangan 

terhadap berbagai tantangan organisasi.   
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Pendekatan berbasis human relations diyakini mampu membentuk pemahaman terhadap iklim 

komunikasi yang mampu menghasilkan praktek pengelolaan SDM yang lebih baik.  Hal ini 

dikarenakan human relations memiliki fokus pada interaksi antar anggota organisasi dalam 

berbagai tingkatan yang mampu mempengaruhi aktivitas, langkah-langkah, kualitas dan pola 

kerja SDM dalam sebuah organisasi.  Interaksi memungkinkan komunikasi yang efektif 

sehingga memungkinkan terbinanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam suatu 

organisasi.  Pentingnya interaksi dalam suatu organisasi juga dikemukakan oleh Morissan 

(2009:25) yang menyatakan bahwa dalam pandangan ilmu komunikasi, organisasi ada sejak 

adanya interaksi atau komunikasi tertentu diantara orang-orang yang menunjukkan bahwa 

mereka tengah berorganisasi.   

Meskipun digital life telah memasuki organisasi, penting untuk tetap fokus bahwa SDM 

adalah manusia secara utuh yang memerlukan pendekatan humanis dalam pengembangannya.  

Melalui pendekatan human relation, penelitian komunikasi organisasional makin menyadari 

bahwa para pegawai secara individual dalam organisasi merupakan manusia yang 

berpartisipasi secara aktif dalam setting sosialnya, sekalipun dalam organisasi yang birokratis, 

dan tidak semata-mata sebagai penerima informasi yang pasif yang tunduk kepada segala 

peraturan dan kekuasaan organisasi.  Human relation menekankan pada interaksi 

antarkelompok dalam melaksanakan tugas, dan iklim sosial sebagai faktor untuk mendorong 

tampilan kerja (Liliweri, 2014:143).   

Beberapa permasalahan SDM dalam satu organisasi adalah overstaff (kelebihan secara 

kuantitas/ jumlah) dan understaff (kekurangan secara kualitas/ kompetensi).  Untuk merespon 

permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan berbasis kompetensi.  

Diperlukan transformasi sistem tata kerja yang mampu merubah cara pandang SDM terhadap 

konsep karir yang lebih jelas dan terpola sehingga membangkitkan motivasi SDM agar terus 

melakukan continuous improvement.  Oleh karenanya, Universitas Padjadjaran sebagai salah 

satu Perguruan Tinggi Negeri terbesar di Indonesia dan menyandang status Perguruan Tinggi 

ber-Badan Hukum  (PTNBH) merespon era industri 4.0 ini dengan menyiapkan SDM yang 

dimilikinya dengan pembekalan kompetensi yang lebih baik.  Salah satunya direalisasaikan 

melalui penataan pola karir Jabatan Fungsional (JF), yaitu sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas yang berdasarkan pada keahlian dan kompetensi.   

Pola karir JF diharapkan mempercepat peningkatan kompetensi Tendik Unpad 

sehingga dapat merespon dengan lebih cepat dan lebih baik terhadap segala perkembangan 

teknologi dan komunikasi yang dibawa oleh era industri 4.0.  Menghadapi kondisi tersebut, 

diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh komponen yang ada di Universitas Padjadjaran, 

yaitu pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Universitas Padjadjaran.  Patut disadari 

bahwa Tenaga Kependidikan dapat secara optimal dan terus menerus mengembangkan 

kompetensinya hanya jika didukung oleh iklim komunikasi organisasi yang positif.  Tenaga 

Kependidikan akan lebih termotivasi jika suasana kerja yang dirasakan nyaman dengan iklim 

yang cukup terbuka untuk saling berinteraksi di antara seluruh level anggota organisasi. 

Saat ini Universitas Padjadjaran menjadi satu-satunya Universitas yang mengarahkan 

seluruh tendiknya dalam pemetaan pola karir JF secara serentak.  Dimana perubahan pola karir 

ini membawa dampak terhadap beberapa hal,  diantaranya struktur kepemimpinan, suasana dan 

pola kerja yang tentunya berdampak pada pola-pola komunikasi, sehingga bermuara pada 

terjadinya perubahan dalam iklim komunikasi organisasi.  Kondisi di Universitas Padjadjaran 

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pace dan Faules (2006: 156) yang menyatakan bahwa 

perubahan-perubahan dalam sistem kerja atau organisasi dapat berpengaruh positif pada 

persepsi atas iklim komunikasi dalam suatu organisasi.   

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

bagaimana gambaran iklim komunikasi organisasi di Universitas Padjadjaran setelah 
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perubahan pola karir Tendik dalam sudut pandang pendekatan human relations.  Adapun 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah iklim organisasi yang berkembang di 

Universitas Padjadjaran setelah adanya penerapan pola karir JF dapat mendukung peningkatan 

kompetensi Tenaga Kependidikan dalam rangka menghadapi era industri 4.0.  Kebermanfaatan 

hasil penelitian ini diharapkan selain sebagai riset akademisi, juga dapat memberikan masukan 

dalam membangun iklim komunikasi organisasi positif yang mendukung pada pengembangan 

kompetensi Tenaga Kependidikan di Universitas Padjadjaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengacu pada paradigma 

positivistik yang mengkaji fenomena secara empiris dan terukur.  Penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan penelitian yang menggunakan pengamatan sistematis untuk menelaah perilaku 

manusia dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan (Rakhmat dan Ibrahim, 

2016:44).  Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dimana pemilihan 

metode ini dilatarbelakangi oleh tujuan penelitian untuk menggambarkan iklim komunikasi 

organisasi di Universitas Padjadjaran dalam sudut pandang pendekatan human relation.   

Penelitian dilakukan di Universitas Padjadjaran dalam kurun waktu bulan Oktober-

Desember 2018 dengan melibatkan 325 orang reponden yang merupakan Tenaga 

Kependidikan di berbagai unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran.  Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, yang item-item pernyataannya 

disusun berdasarkan skala semantic diferensial.  Selanjutnya, analisis data dilakukan secara 

statistik sehingga menghasilkan data berupa angka yang kemudian diinterpretasikan menjadi 

informasi sehingga dapat menggambarkan iklim komunikasi organisasi di Universitas 

Padjadjaran dalam sudut pandang pendekatan human relations. 

 

PEMBAHASAN 

Era industri 4.0 tidak hanya membawa dampak terhadap organisasi laba, namun juga 

berpengaruh terhadap keberadaan organisasi nirlaba yang dituntut untuk lebih responsif atas 

cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi terutama di bidang teknologi komunikasi.  

Merespon keadaan tersebut, Universitas Padjadjaran yang telah berstatus PTNBH, berusaha 

terus meningkatkan kinerjanya yang salah satunya melalui peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia yang ada di dalamnya.  Khusus, untuk Tenaga Kependidikan, Unpad menetapkan 

pola jabatan kariri fungsional, yang di dalamnya mengarahkan Tendik untuk memiliki keahlian 

tertentu dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya.  Iklim komunikasi organisasi yang 

berbasis human relations dapat menjadi pemacu motivasi pegawai untuk terus 

mengembangkan kompetensi meningkat. 

Untuk mengidentifikasi iklim komunikasi organisasi di Universitas Padjadjaran diperlukan 

dimensi-dimensi teori yang menaunginya.  Penelitian-penelitian terdahulu, menggunakan 

Inventaris Iklim Komunikasi (IIK) yang dikembangkan Pace dan Peterson dalam Pace dan 

Faules (2006:159-160) yang terdiri dari kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, 

kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, 

dan perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi.  Jumlah item pernyataan untuk mengukur 

setiap dimensi dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 1. Jumlah Item Pernyataan untuk Dimensi dalam Iklim Komunikasi Organisasi 

di Universitas Padjadjaran 

 

Dimensi Jumlah 

Pernyataan 

Kepercayaan 18 

Pembuatan Keputusan Bersama 10 

Kejujuran 6 

Keterbukaan dalam Komunikasi Ke Bawah 8 

Mendengarkan dalam Komunikasi ke Atas 6 

Perhatian pada Tujuan-tujuan Berkinerja 

Tinggi 

8 

Jumlah 56 

 

Sumber : Hasil penelitian (2018) 
 

Nilai pernyataan diberikan dari angka 1 s.d. 5, dan untuk keperluan analisis kuantitatif maka 

jawaban tersebut dapat diartikan bahwa responden yang memberi penilaian dengan angka 5, 

berarti persepsi responden terhadap item pernyataan sangat positif, sedangkan jika memberi 

jawaban angka 3, berarti netral, dan bila memberi jawaban pada angka 1, maka persepsi 

responden terhadap item pernyataan sangat negatif (Sugiyono, 2018:158). 

Dimensi Kepercayaan di Universitas Padjadjaran 

Tabel 2. Dimensi Kepercayaan di Universitas Padjadjaran 

Nilai Rata-rata Dimensi 

Kepercayaan 

Nilai Iklim Kepercayaan 

Gabungan 

Nilai 

Pernyataan 

Tertinggi 

Nilai 

Pernyataan 

Terendah 

883.5 3.67 1283 1006 

Sumber : Hasil penelitian (2018) 

 

Nilai dimensi kepercayaan gabungan di Universitas Padjadjaran sebesar 3.67 dalam rentang 

skala 1-5 dapat diartikan bahwa pada umumnya Tenaga Kependidikan di Universitas 

Padjadjaran memiliki persepsi yang mendekati positif dalam dimensi kepercayaan.  Dalam hal 

ini, personel di semua tingkatan dalam organisasi dianggap berusaha keras untuk 

mengembangkan dan mempertahankan hubungan melalui bentuk kepercayaan., keyakinan dan 

kredibilitas personel di semua tingkatan dalam organisasi yang didukung oleh pernyataan dan 

tindakan (Pace dan Faules, 2006:159).   

Kepercayaan dalam pernyataan meliputi laporan kerja bawahan, arahan kerja pimpinan, dan 

saran kerja antar sesama rekan kerja.  Sementara kepercayaan dalam tindakan meliputi langkah 

kerja bawahan, pemberian tugas dari pimpinan, dan pelaksanaan tugas kerja masing-masing 

pegawai.  Keyakinan dalam pernyataan meliputi laporan kerja bawahan yang dijadikan 

pertimbangan dalam keputusan pimpinan, pelaksanaan tugas pegawai atas dasar arahan 

pimpinan, dan pelaksanaan saran kerja dari sesama rekan.  Sementara kredibilitas dalam 

pernyataan meliputi kompetensi pimpinan dalam memberikan arahan kerja, kompetensi 

bawahan dalam menyusun laporan kerja, dan kompetensi sesama rekan dalam memberikan 

saran kerja.  Kredibilitas tentang tindakan meliputi batas waktu dalam penyelesaian tugas kerja 

dari pimpinan, ketepatan waktu penyerahan tugas kerja dari bawahan, dan kerjasama antar 

pegawai dalam penyelesaian tugas kerja.  

Nilai pernyataan tertinggi dalam dimensi kepercayaan menggambarkan bahwa Tenaga 

Kependidikan di Universitas Padjadjaran memiliki persepsi yang mendekati positif bahwa 

Pimpinan unit kerja mempercayai atas laporan kerja yang disampaikannya.  Sedangkan, nilai 
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pernyataan terendah menggambarkan bahwa Tenaga Kependidikan di Universitas Padjadjaran 

cenderung merasakan masih kurangnya penghargaan Pimpinan unit kerja atas pencapaian 

target kerja yang diraihnya.   
 

Dimensi Pengambilan Keputusan Bersama di Universitas Padjadjaran 

 
Tabel 3. Dimensi Pengambilan Keputusan Bersama di Universitas Padjadjaran 

Nilai Rata-rata Dimensi 

Pengambilan Keputusan 

Bersama 

Nilai Dimensi Pengambilan 

Keputusan Bersama Gabungan 

Nilai 

Pernyataan 

Tertinggi 

Nilai 

Pernyataan 

Terendah 

795,2 3,32 1207 952 
Sumber : Hasil penelitian (2018) 

 

Nilai dimensi pengambilan keputusan bersama gabungan di Universitas Padjadjaran sebesar 

3,32 dalam rentang skala 1-5 dapat diartikan bahwa pada umumnya Tenaga Kependidikan di 

Universitas Padjadjaran memiliki persepsi yang sedikit di atas netral dalam dimensi 

pengambilan keputusan bersama.  Dalam hal ini personel di seluruh tingkatan cukup memiliki 

kesempatan komunkasi dan konsultasi dengan Pimpinannya, sehingga memiliki peran serta 

dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan (Pace dan Faules, 2006:159).   

Kesempatan berkomunikasi dalam proses pengambilan keputusan meliputi untensitas 

pertemuan antara pegawai dengan pimpinna, intensitas diskusi pegawai tentang permasalahan 

kerja, dan penerimaaan pimpinan terhadap masukan pegawai yang dijadikan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan.  Sementara kesempatan berkomunikasi dalam penentuan tujuan 

unit kerja  meliputi intensitas rapat internal, keturutsertaan pegawai dalam rapat tersebut, dan 

penampungan aspirasi pegawai oleh pimpinan sebagai dasar penentuan target kerja.  Adapun, 

kesempatan berkonsultasi dalam proses pengambilan keputusan meliputi penerimaan pimpinan 

terhadap solusi atas permasalahan kerja dari pegawai dan intensitas pegawai dalam 

berkonsultasi terkait permasalahan kerja kepada pimpinan.   Sementara,  kesempatan 

berkonsultasi dalam penetapan tujuan meliputi pengetahuan dan pemahaman pegawai akan 

tujuan unit kerja, dan kesempatan dalam memberikan pandangan dalam penetuan target kerja. 

Nilai pernyataan tertinggi dalam dimensi pengambilan keputusan bersama menggambarkan 

tingginya tingkat kehadiran tenaga kependidikan Universitas Padjadjaran dalam rapat internal 

yang diselenggarakan unit kerja.  Sedangkan, nilai terendah menggambarkan peserpsi masih 

kurang positifnya pimpinan unit kerja dalam meminta saran dari Tenaga Kependidikan sebagai 

pertimbangan dalam penentuan target kerja. 
 

Dimensi Kejujuran di Universitas Padjadjaran 
 

Tabel 4 

Dimensi Kejujuran di Universitas Padjadjaran 
Nilai Rata-rata Dimensi 

Kejujuran 

Nilai Dimensi Kejujuran 

Gabungan 

Nilai 

Pernyataan 

Tertinggi 

Nilai 

Pernyataan 

Terendah 

873,33 3.64 1309 1034 

Sumber : Hasil penelitian (2018) 

 

Nilai dimensi kejujuran gabungan di Universitas Padjadjaran sebesar 3,64 dalam rentang skala 

1-5 dapat diartikan bahwa pada umumnya Tenaga Kependidikan di Universitas Padjadjaran 

memiliki persepsi yang cukup positif dalam dimensi kejujuran.  Dalam hal ini, terdapat suasana 

umum yang diliputi kejujuran dalam mewarnai hubungan-hubungan dalam organisasi, dimana 
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para pegawai mampu mengatakan apa yang ada dalam pikiran mereka (Pace dan Faules, 

2006:159-160).   

Kejujuran meliputi hubungan pimpinan dan bawahan dimana pimpinan transparan dalam 

memberikan penilaian kinerja dan pegawai memberikan laporan kerja sesuai hasil kerja 

sebenarnya.  Kejujuran dalam hubungan sesama rekan kerja ditandai dengan adanya 

keterusterangan dalam masalah yang menyangkut tugas kerja dan masalah di luar pekerjaan, 

serta kemampuan untuk mengutarakan pendapat pada pimpinan dan kepada rekan sejawat. 

Nilai pernyataan tertinggi dalam dimensi kejujuran menggambarkan bahwa tenaga 

kependidikan Universitas Padjadjaran memberikan laporan kerja kepada Pimpinan unit kerja 

sesuai dengan hasil kerja yang dicapai.  Sedangkan, nilai terendah menggambarkan bahwa 

kurangnya keterusterangan antar sesama pegawai dalam permasalahan kerja. 
 

Dimensi Keterbukaan dalam Komunikasi ke Bawah di Universitas Padjadjaran 
 

Tabel 5 

Dimensi Keterbukaan dalam Komunikasi ke Bawah di Universitas Padjadjaran 

Nilai Rata-rata Dimensi 

Keterbukaan dalam 

Komunikasi ke Bawah 

Nilai Dimensi Keterbukaan 

dalam Komunikasi ke Bawah 

Gabungan 

Nilai Indikator 

Tertinggi 

Nilai Indikator 

Terendah 

832.255 3.49 1223 1089 

Sumber : Hasil penelitian (2018) 

 

Nilai Iklim Keterbukaan dalam komunikasi ke bawah di Universitas Padjadjaran sebesar 3,49 

dalam rentang skala 1-5 dapat diartikan pada umumnya Tenaga Kependidikan di Universitas 

Padjadjaran memiliki persepsi yang cukup positif dalam dimensi  Keterbukaan dalam 

komunikasi ke bawah.  Dalam hal ini, anggota organisasi relatif mudah memperoleh informasi 

yang berhubungan langsung dengan tugas mereka saat itu, yang mempengaruhi kemampuan 

mereka untuk mengkoordinasikan pekerjaannya dengan orang-orang atau bagian-bagian 

lainnya dan berhubungan luas dengan organisasinya, pemimpin, dan rencana-rencana (Pace 

dan Faules, 2006:160).   

Dimensi Keterbukaan dalam Komunikasi ke Bawah meliputi kemudahan dalam memperoleh 

informasi tentang tugas kerja ditandai dengan adanya uraian kerja dan arahan kerja yang jelas 

dari Pimpinan kepada bawahan dan informasi tentang tugas kerja yang disebarluaskan dalam 

saluran yang mudah diakses.  Kebermanfaatan informasi yang memadai untuk bahan 

koordinasi dengan rekan kerja dan bagian lain, kebermanfaatan informasi  agar pegawai 

mengetahui informasi terkini tentang perkembangan organisasi, informasi  yang memadai 

untuk membuat laporan kerja, serta pengetahuan pegawai akan visi misi organisasi. 

Nilai pernyataan tertinggi dalam dimensi keterbukaan dalam komunikasi ke bawah 

menggambarkan bahwa Tenaga Kependidikan Universitas Padjadjaran merasa relatif mudah 

dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pekerjaan di unit kerja.  Sedangkan, nilai 

terendah menggambarkan kurangnya pengetahuan tenaga kependidikan akan informasi terkini 

mengenai perkembangan Universitas Padjadjaran.   
 

Dimensi Mendengarkan dalam Komunikasi ke Atas di Universitas Padjadjaran 
 

Tabel 6 

Dimensi Mendengarkan dalam Komunikasi ke Atas di Universitas Padjadjaran 
Nilai Mendengarkan dalam 

Komunikasi ke Atas 

Nilai Mendengarkan dalam 

Komunikasi ke Atas Gabungan 

Nilai Indikator 

Tertinggi 

Nilai Indikator 

Terendah 

823.67 3.45 1184 1089 

Sumber : Hasil penelitian (2018) 
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Nilai mendengarkan dalam komunikasi ke atas di Universitas Padjadjaran sebesar 3,45 dalam 

rentang skala 1-5 dapat diartikan pada umumnya Tenaga Kependidikan di Universitas 

Padjadjaran memiliki persepsi di atas netral dalam dimensi mendengarkan dalam komunikasi 

ke atas.  Dalam hal ini, personel di tiap tingkatan organisasi mendengarkan saran-saran atau 

laporan-laporan masalah yang dikemukakan pegawai secara berkesinambungan  dan dengan 

pikiran terbuka.  Informasi dari bawahan dipandang cukup penting untuk dilaksanakan kecuali 

ada petunjuk yang berlawanan  (Pace dan Faules, 2006:160).   

Dimensi mendengarkan dalam komunikasi ke atas meliputi kemudahan dalam mengungkapkan 

pendapat ke pimpinan, intensitas pimpinan dalam meminta laporan kerja dari pegawai, 

keterbukaan pimpinan untuk mendengarkan saran pegawai dalam permasalahan kerja dan 

merespon positif atas laporan pegawai.  Pimpinan juga memfilter setiap informasi yang 

diberikan oleh pegawai, dimana informasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh 

pimpinan. 

Nilai pernyataan tertinggi dalam dimensi mendengarkan dalam komunikasi ke atas 

menggambarkan bahwa Pimpinan unit kerja di Universitas Padjadjaran cukup positif dalam 

menanggapi laporan kerja dari bawahannya.  Sedangkan, nilai pernyataan terendah 

menggambarkan  kecenderungan kurang rutinnya Pimpinan unit kerja di Unpad dalam 

meminta laporan kerja. 
Dimensi Perhatian pada Tujuan-tujuan BerkinerjaTinggi  

di Universitas Padjadjaran 
 

Tabel 7 

Dimensi Perhatian pada Tujuan-tujuan Berkinerja Tinggi di Universitas Padjadjaran 

Nilai Perhatian pada 

Tujuan-tujuan 

Berkinerja Tinggi 

Nilai Perhatian pada Tujuan-

tujuan Berkinerja Tinggi 

Gabungan 

Nilai Indikator 

Tertinggi 

Nilai Indikator 

Terendah 

848,75 3.53 1214 1059 

Sumber : Hasil penelitian (2018) 

 

Nilai dimensi perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi di Universitas Padjadjaran sebesar 

3,48 dalam rentang skala 1-5 dapat diartikan pada umumnya Tenaga Kependidikan di 

Universitas Padjadjaran memiliki persepsi cukup positif dalam dimensi perhatian pada tujuan-

tujuan berkinerja tinggi.  Dalam hal ini,  personel di semua tingkat dalam organisasi 

menunjukkan suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi (produktvitas tinggi, 

kualitas tinggi dan biaya rendah)-demikian pula menunjukkan perhatian besar pada anggota 

organisasi lainnya (Pace dan Faules, 2006:159-160).   

Dimensi perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi meliputi penetapan target kerja yang 

realistis dan terukur dari Pimpinan, dan adanya saran berupa metode kerja yang paling baik 

dari pimpinan kepada pegawainya.  Pegawai juga melaksanakan arahan kerja yang disertai 

dengan kreatifitas dan menawarkan gagasan-gagasan inovatif.  Pimpinan memberikan 

perhatian berupa apresiasi atas pencapaian kinerja pegawai dan memberikan motivasi dengan 

cara-cara yang menyenagkan kepada pegawai.  Di sisi lain pegawai saling membantu dalam 

pencapaian target kerja dan saling memberikan saran dalam menyelesaikan tugas kerja. 

Nilai pernyataan tertinggi dalam dimensi perhatian  pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi 

menggambarkan bahwa secara umum tenaga kependidikan di Universitas Padjadjaran 

melakukan kerjasama yang hampir mendekati kontinum baik dalam mencapai target kerja yang 

telah ditetapkan.  Sedangkan, nilai terendah menggambarkan cenderung masih kurangnya 

perhargaan pimpinan unit kerja di Universitas Padjadjaran dalam menghargai upaya 

bawahannya meskipun telah mencapai kinerja tinggi.  



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

297 
 

Iklim Komposit di Universitas Padjadjaran 

Nilai iklim komposit di Universitas Padjadjaran disajikan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 8 

Nilai Iklim Komposit pada Universitas Padjadjaran 

Nilai Rata-rata  

Iklim Komposit 

Nilai Iklim Komposit Organisasi 

847,94 3.53 

Sumber : Hasil penelitian (2018) 

 

Dari enam dimensi yang yang ada dalam iklim komunikasi organisasi,  nilai iklim komposit 

organisasi (NIKO) di Universitas Padjadjaran sebesar 3.53 dalam rentang skala 1-5 dapat 

diartikan bahwa pada umumnya Tenaga Kependidikan di Universitas Padjadjaran memiliki 

persepsi di atas netral yang mengarah pada positif terhadap iklim komunikasi organisasi di 

Universitas Padjadjaran yang diukur dengan enam dimensi yang meliputi kepercayaan, 

pembuatan keputusan bersama, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan 

dalam komunikasi ke atas, dan perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi.  Dimensi yang 

mempunyai nilai paling tinggi adalah dimensi Kepercayaan, sedangkan dimensi yang memiliki 

nilai paling rendah adalah dimensi pembuatan keputusan bersama.   
 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dari sudut pandang pendekatan human 

relations dapat ditarik kesimpulan bahwa iklim komunikasi organisasi di Universitas 

Padjadjaran masih berada di bawah positif, artinya Tenaga Kependidikan di Universitas 

Padjadjaran secara umum memiliki persepsi di atas netral terhadap iklim komunikasi yang 

berkembang dalam organisasi.  Persepsi tersebut belum mencapai kontinum favorable (baik) 

terhadap enam dimensi iklim komunikasi, yang jika diurutkan dari nilai tertinggi sampai 

dengan terendah, yaitu kepercayaan, kejujuran, perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi, 

keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, dan 

pembuatan keputusan bersama.  Nilai iklim komunikasi organisasi tersebut menggambarkan 

bahwa iklim yang berkembang di Universitas Padjadjaran setelah penerapan pola karir jabatan 

fungsional dapat diartikan cukup mendukung untuk memberikan ruang bagi tenaga 

kependidikan dalam meningkatkan kompetensi yamg dimilikinya sehingga mendukung 

organisasi untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di era industri 4.0. 

Sesuai dengan teori human relations, yang berfokus pada interaksi antar anggota organisasi 

agar dapat menciptakan iklim komunikasi yang lebih positif, maka diperlukan intesitas 

interaksi yang akan lebih mendorong Pimpinan untuk memberikan apresiasi atas  pencapaian 

target kerja yang diraih bawahan agar memotivasi pegawai untuk lebih meningkatkan 

kompetensi dan memberikan kinerja yang baik.    Pimpinan unit kerja sebaiknya melibatkan 

pegawai dalam pengambilan keputusan dengan cara  meminta saran dari Tenaga Kependidikan 

sebagai pertimbangan dalam penentuan target kerja.  Selanjutnya, memberikan ruang interaksi 

antar sesama rekan kerja dengan membentuk team work sehingga keterusterangan antar sesama 

pegawai dalam permasalahan kerja.  Penting juga untuk memberikan pengetahuan kepada 

tenaga kependidikan akan informasi terkini mengenai perkembangan Universitas Padjadjaran 

sehingga Tendik termotivasi untuk mewujudkan visi misi organisasi.   
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PENDAHULUAN 

Organisasi merupakan kesatuan sistem yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Faktor yang paling penting untuk menentukan tujuan adalah sumber daya manusia 

dalam hal ini anggota organisasi sebagai penggerak dari organisasi tersebut. Sumber daya 

manusia perlu dikelola agar sesuai dengan visi dan misi organisasi. salah satunya dengan 

membangun iklim organisasi yang positif dan iklim organisasi yang positif untuk mencapai 

tujuan organisasi.  

Iklim komunikasi organisasi merupakan hal yang penting dalam mendukung tercapainya 

tujuan organisasi. Begitu pula dalam perusahaan, tujuan dibangun iklim organisasi dalam 

perusahaan adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Dengan iklim 

organisasi, tidak hanya dapat memenuhi tujuan organisasi namun juga dapat memenuhi 

kebutuhan anggotanya dalam hal ini karyawan. Pace & Faules dalam (Al-fashli, 2010) 

menyatakan bahwa iklim organisasi menjadi penting karena mengaitkan antara konsep, 

perasaan, harapan anggotanya.  

Selain itu, definisi iklim komunikasi organisasi menurut Pace & Faules dalam (Putu & 

Ariawati, 2015) adalah gabungan dari persepsi manusia, peristiwa komunikasi, konflik dan 

pertumbuhan dalam organisasi. Iklim komunikasi dapat memengaruhi kehidupan anggotanya. 

seperti kepada siapa kita berbicara, siapa yang kita sukai, bagaimana perasaan kita, bagaimana 

kegiatan kerja kita, bagaimana perkembangan kita, apa yang ingin kita capai dan bagaimana 

cara kita menyesuaikan diri dengan organisasi. Iklim komunikasi yang baik, nyaman dan 

positif, dipercaya akan meningkatan motivasi kerja dari para anggota organisasi atau karyawan 

perusahaan, iklim komunikasi memainkan peranan sentral dalam mendorong  anggota 

organisasi untuk berorganisasi, jika iklim komunikasi di dalam perusahaan tempat ia bekerja 

baik dan positif maka karyawan tersebut cenderung akan memiliki motivasi dan komitmen 

kerja yang kuat terhadap perusahaan tersebut. 

Pelaksanaan iklim komunikasi organisasi yang positif dapat dilihat dari pola komunikasi yang 

digunakan dalam organisasi. semakin terbuka komunikasinya, maka akan semakin baik iklim 

komunikasi yang terjalin untuk mencapai tujuan organisasi. hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Fadillah, Walandouw, & Moelyono, 2014)  adanya keterbukaan berkomunikasi antara 

atasan kepada bawahan tentang pekerjaan dan juga adanya keterbukaan komunikasi antara 

sesama bawahan tentang pekerjaan, dapat berpengaruh pada kinerja karyawan. Kinerja 

karyawan cenderung efektif dan efisien dan dalam melaksanakan pekerjaan responden selalu 

percaya diri, jujur,bertanggung jawab dan disiplin. Hal tersebut menunjukan bahwa dalam 

iklim organisasi, pola komunikasi sangat penting dalam membentuk perilaku anggota dalam 

berkomunikasi.  

PT. UBRING merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, memiliki 

program yang betujuan untuk membangun iklim organisasi yang positif. Nama perusahaan dan 

nama informan disampaikan dalam nama yang bukan sesungguhnya untuk menjaga privasi 

perusahaan. Berikut adalah pernyataan Informan 1 selaku HR Coordinator PT. UBRING. 

mailto:erlangga.marion@gmail.com
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“Iklim organisasi yang positif sangat perlu untuk dibangun oleh perusahaan karena akan 

berdampak pada produktifitas karyawan. Berbagai program kami buat selain untuk 

meningkatkan produktivitas, tujuan lainnya adalah untuk menciptakan kondisi kerja yang 

nyaman bagi pekerja. Kenyamanan karyawan merupakan prioritas kami dalam melakukan 

perencanaan program.” 16  Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa perusahaan memiliki 

perhatian khusus pada iklim organisasi yang positif, serta membuat kondisi yang nyaman bagi 

karyawan merupakan prioritas dari perencanaan program khususnya divisi HRD.  

Adanya pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi dengan produktivitas karyawan juga 

dinyatakan oleh (Pangumpia, 2013) pada penelitiannya dinyatakan ada hubungan kedua hal 

tersebut, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas iklim organisasi 

untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja karyawan.  

Melihat pentingnya iklim komunikasi organisasi dilakukan secara positif, PT. UBRING  

berusaha membangun iklim komunikasi organisasi melalui pembagian kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan karyawan, pemberian job description dapat sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan, karyawan diberikan pengarahan terhadap tanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya, adanya penghargaan dan membangun sense of belonging antar karyawan dalam 

perusahaan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Informan 1 selaku HR Coordinator PT. 

UBRING. 

“…iklim organisasi yang ingin kami bangun utamanya adalah iklim yang positif, yang 

mengedepankan sense of belonging antara karyawan dan perusahaan. pertama kami mulai 

dengan memberikan job rules yang ada pada setiap pekerjaan karyawan terutama karyawan 

baru. Hal ini bertujuan untuk mengurangi miss komunikasi…”17 

Namun berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala 

diantaranya terdapat miss komunikasi yang terjadi pada aspek flexibility yang diberikan oleh 

perusahaan pada karyawan. Sehingga kondisi ini perlu diakomodasi kembali agar mendapatkan 

iklim komunikasi yang positif pada organisasi. “…kendala tentu ada, diantaranya kalau dilihat 

dari aspek flexibility, terkadang karyawan overlapping dalam melakukan kebebasan 

tanggungjawab sehingga sering terjadi miss komunikasi…”18 

Berdasarkan penjabaran di atas, iklim komunikasi organisasi di PT. UBRING  dapat dianalisa 

dengan dimensi iklim organisasi menurut Nair dalam (Permarupan, Saufi, Kasim, & 

Balakrishnan, 2013) menyatakan dimensi iklim komunikasi organisasi terdiri dari enam aspek. 

Yakni clarity, standards, responsibility, flexibility, rewards, dan team proud. Melalui keenam 

aspek tersebut dapat diketahui bagaimana aplikasi iklim komunikasi organisasi serta kendala 

dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Penelitian mengenai implementasi iklim 

organisasi di PT. UBRING ini menjadi penting dilakukan, karena hasil dari penelitian ini  

bukan hanya dapat memberikan masukan bagi perusahaan namun bagi pembaca umumnya 

dalam menerapkan iklim komunikasi organisasi yang positif.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Dimensi Iklim 

Komunikasi Organisasi di PT. UBRING ?” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : (1) Implementasi Aspek Clarity pada Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi di 

PT. UBRING; (2) Implementasi Aspek Standards, pada Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi 

                                                           
16 Wawancara dengan Informan 1 selaku HR Coordinator PT. UBRING.pada 02 Desember 2018 di 

Blue Doors 
17 Wawancara dengan Informan 1 selaku HR Coordinator PT. UBRING.pada 02 Desember 2018 di Blue 

Doors 
18 Wawancara dengan Informan 1 selaku HR Coordinator PT. UBRING.pada 02 Desember 2018 di Blue 

Doors 
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di PT. UBRING; (3) Implementasi Aspek Responsibility, pada Dimensi Iklim Komunikasi 

Organisasi di PT. UBRING; (4) Implementasi Aspek Flexibility, pada Dimensi Iklim 

Komunikasi Organisasi di PT. UBRING; (5) Implementasi Aspek Rewards, pada Dimensi 

Iklim Komunikasi Organisasi di PT. UBRING dan (6) Implementasi Aspek Team Proud, pada 

Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi di PT. UBRING . 

Dalam penelitian ini, metode pengkajian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. 

Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini akan 

melalui proses observasi, pengumpulan data yang akurat berdasarkan fakta di lapangan, disertai 

dengan wawancara dengan narasumber. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan 

bukan angka. Dengan demikian hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.  

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Sugiyono dalam 

(Suparna, R, & Winoto, 2013) teknik analisis data dapat  dijelaskan sebegai berikut. 1) 

Pengumpulan data, kegiatan wawancara, observasi, dan dokumen berfungsi untuk memperoleh 

informasi. 2) Reduksi data, memilih, merangkum dan fokus pada hal yang penting pada sumber 

informasi. 3) Penyajian data, menyusun dan mengorganisasikan data agar mudah dipahami. 4) 

Penarikan kesimpulan, menarik inti dari implementasi dimensi iklim komunikasi organisasi. 

Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan 

dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria. Peneliti memilih HR Coordinator dan Staff HR 

dari PT. UBRING sebagai narasumber, hal ini dilakukan karena peneliti membutuhkan data 

yang akurat dari narasumber yang melakukan perencanaan serta pelaksanaan program yang 

berkaitan dengan  implementasi iklim organisasi. Selain itu, divisi HRD adalah divisi yang 

bertanggungjawab untuk performa dan kinerja pegawai agar terjaga dan mengalami 

peningkatan. 

 

PEMBAHASAN  

Implementasi Aspek Clarity pada Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi di PT. 

UBRING. 

Implementasi aspek clarity yang dilakukan oleh PT. UBRING adalah perusahaan melakukan 

perencanaan pembagian kerja. Setiap tahunnya HR mengadakan forecasting untuk berapa 

tenaga kerja yang diperlukan untuk tahun berikutnya. Pertemuan ini dinamakan Manpower 

Planning. Hal ini dilakukan agar kinerja pegawainya yang dapat menyokong visi misi 

perusahaan. Deskripsi pembagian kerja diberikan dengan jelas pada karyawan hal ini bertujuan 

agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan perusahaan juga untuk 

menghindari adanya miss komunikasi yang terjadi pada karyawan terutama karyawan baru. 

Pada pelaksanaannya, SOP dijalankan sesuai dengan kebutuhan setiap divisi yang ada. 

Implementasi clarity juga diterapkan pada evaluasi kerja yang dilakukan secara jelas, terarah 

dan sesuai dengan SOP yang berlaku.  

Implementasi aspek dimensi iklim organisasi yang dilakukan oleh PT. UBRING dilakukan 

untuk menghindari miss komunikasi baik antara karyawan dalam satu divisi atau divisi lainnya. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putu & Ariawati, 2015) diketahui 

bahwa miss komunikasi antara karyawan baru dan lama dapat terjadi karena adanya 

kesenjangan informasi diantara keduanya. Karyawan baru kerap kali memiliki informasi yang 

minim terkait dengan pelaksanaan job description sehingga menimbulkan kesalahan dan 

penurunan kinerja. Hal ini dapat diminimalisir dengan menerapkan aspek clarity dalam 
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implementasi iklim organisasi. Sehingga aspek clarity telah diterapkan secara optimal dalam 

iklim komunikasi organisasi.  

Selain itu, aspek clarity juga dapat mendukung fungsi iklim organisasi. Dijelaskan dalam hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Fadillah et al., 2014) bahwa informasi dapat diinformasikan 

dengan jelas melalui iklim organisasi yang diterapkan oleh organisasi. Manager dapat 

mengetahui kondisi dan informasi mengenai pekerjaan, kendala dan pelaksanaan program. 

Pengambilan keputusan juga akan dapat dengan mudah dilakukan oleh manager dengan adanya 

kejelasan pembagian kerja sejak awal pembagian tugas pada karyawan setiap divisi maupun 

antar divisi. Dijelaskan kemudian dalam (Fadillah et al., 2014) kejelasan pesan dalam 

komunikasi harus diterapkan dari berbagai aspek mulai dari komunikasi atasan ke bawahan 

ataupun komunikasi satu arah antara karyawan.  

Implementasi Aspek Standards, pada Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi di PT. 

UBRING. 

Implementasi dari aspek standards adalah dengan mengadakan bulan PA (Performance 

Appraisal) setiap akhir tahun. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan buku Peraturan Perusahaan 

( PP ). Melalui implementasi tersebut, perusahaan telah menerapkan aspek standars secara 

optimal hal ini dapat dilihat dari standards performance yang sesuai dengan kebutuhan tiap 

divisi. berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku Staff HR, menyatakan bahwa 

standards appraisal sudah memenuhi kebutuhan kerja dan dapat meningkatkan produktivitas 

karyawan, karena melalui PA, perusahaan melakukan pengawasan yang diterapkan pada satu 

bulan untuk set goals tiap employee dan direview / dinilai oleh direct supervisor. 

Kemudian ditambahkan melalui hasil wawancara dengan HRD Coordinator, bahwa penentuan  

Standards sangat penting dalam membangun iklim komunikasi organisasi karena dengan 

adanya standards, maka kualitas kinerja karyawan memiliki kerangka dan aturan khusus yang 

sesuai dengan kebutuhan karyawan dengan perusahaan. pada akhirnya akan mencapai tujuan 

perusahaan. Implementasi aspek standars lainnya adalah dengan membuat aturan yang 

diterapkan oleh setiap divisi. aturan ini dibuat dalam bentuk tertulis yang diletakan di papan 

pengumuman yang terdapat di spot khusus ruang diskusi karyawan, dan dingatkan melalui grup 

karyawan.  

Adanya standar yang berlaku, dapat menciptakan situasi dalam organisasi karena semua hal 

dilakukan secara teratur. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan  (Marcyola, n.d.) 

menunjukan bahwa situasi yang baik dan kondusif bagi karyawan setiap organisasi sangat vital 

dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Pada penelitian ini terdapat pengaruh yang kuat 

antara iklim komunikasi organisasi dan kinerja karyawan. Semakin baik iklim organisasi yang 

terjadi di dalam perusahaan atau organisasi, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat, 

dan begitu sebaliknya. Sehingga standars begitu penting dalam membangun iklim komunikasi 

organisasi yang ada pada perusahaan.  

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bastaman, 2010) menyarankan bahwa sistem 

informasi yang ada pada perusahaan diperbaiki oleh pimpinan perusahaan. sehingga standar 

pekerjaan dapat diakses dengan mudah oleh karyawan. Dijelaskan kemudian oleh (Marcyola, 

n.d.) pimpinan perusahaan tidak hanya memberikan perintah atau tuntutan pada karyawan atau 

staff namun harus mau menerima saran terhadap kebijakan dan memberikan solusi untuk 

persoalan yang dihadapi oleh karayawan. Begitupula dalam penentuan standar yang akan 

dijadikan landasan dalam melakukan job description, nantinya kebijakan yang diambil tidak 

hanya akan berdampak positif bagi perusahaan namun juga akan sesuai dengan kemampuan 

karyawan. Karena adanya komunikasi dua arah dalam melakukan penyusunan standar 

pelaksanaan kinerja tersebut.  
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Implementasi Aspek Responsibility pada Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi di PT. 

UBRING . 

Implementasi dari aspek responsibility adalah dengan ditanamkannya nilai bahwa tiap 

karyawan mempunyai tanggung jawab dan juga job role masing-masing yang wajib dijalankan 

sesuai peraturan perusahaan yang ditujukan untuk mencapai visi misi perusahaan. Selain itu, 

setiap  departemen perusahaan mempunyai OSP ( Operation Standard Procedures ) yang berisi 

flow job description tiap departemen. Aspek ini diimplementasikan dengan optimal oleh 

perusahaan. Selain itu, implementasi dari aspek ini dapat dilihat dari iklim bekerja karyawan 

yang sesuai dengan job description. Kesalahan yang dilakukan oleh karyawan terbilang sedikit 

sehingga sesuai untuk mendukung visi dan misi perusahaan yakni menciptakan iklim kerja 

yang terbaik.  

Kondisi yang ada pada perusahaan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permarupan 

et al., 2013) pada aspek responsilibity, karyawan memiliki perasaan bahwa kita bisa 

mengerjakan perkerjaan kita tanpa di kontrol oleh yang lainnya. Hal ini sudah tercapai pada 

perusahaan, seperti yang sudah dijelaskan di atas berdasarkan hasil wawancara bahwa job role 

masing-masing individu dan divisi sudah dijabarkan secara jelas sehingga dapat melakukan 

pekerjaan tanpa harus ada control yang berlebihan dalam pelaksanaannya. 

Implementasi Aspek Flexibility pada Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi di PT. 

UBRING . 

Perusahaan telah mengimplementasikan aspek ini dengan memberikan hak tiap pegawai untuk 

memberikan gagasan diluar peraturan perusahaan atau bagian kerja. Perusahan memberikan 

kesempatan bagi karyawan untuk expand job description tiap karyawan, dalam implemantasi 

tersebut perusahaan mempunyai skala Promotion atau Internal Job Recruitment. Hal itu 

dilakukan dengan tujuan dapat memberikan dampak positif untuk kebijakan perusahaan. 

Kegiatan ini dilakukan dengan syarat untuk dampak positif bagi kebijakan perusahaan dan juga 

pada pelaksanaannya perlu diawasi atau dilakukan pemeriksaan ulang oleh superior dan pihak 

management. Namun pada pelaksanaannya flexibility yang diberikan oleh perusahaan 

terkadang melebihi kapasitas dari tanggungjawab karyawan seharusnya sehingga 

menimbulkan miss komunikasi antara karyawan dan antar divisi. Hal ini mempengaruhi iklim 

komunikasi organisasi yang positif.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pangumpia, 2013) Sebaiknya dalam  

pengambilan keputusan, karyawan di semua tingkatan dalam organisasi harus diajak 

berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah dalam semua wilayah kebijakan 

organisasi, yang relevan dengan kedudukan mereka. Para pegawai di semua tingkat harus 

diberi kesempatan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan manajemen di atas mereka agar 

berperan serta dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan. Jika hal tersebut 

diterapkan maka akan meminimalisir permasalahan yang disebabkan oleh fleksibilitas 

perusahaan pada karyawan.  

Implementasi Aspek Reward pada Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi di PT. 

UBRING . 

Implementasi dari reward atau penghargaan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang 

berhasil mencapai atau melebihi target berupa bonus atau bentuk lainnya yang juga sesuai 

dengan peraturan perusahaan. Reward diberikan berupa Yearly Bonus dan Core Value 

Vouchers. Hal ini sudah optimal dalam membangun iklim komunikasi positif. Karyawan yang 

diberikan apresiasi akan memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerja lebih baik. Motivasi 

juga dapat dirasakan oleh karyawan yang belum mencapai target, dengan adanya program 
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apreasiasi yang diberikan oleh karyawan dapat memacu kinerja agar dapat melakukan job 

description dengan lebih baik.  

Apresiasi yang dilakukan oleh perusahaan sudah optimal dalam upaya membangun iklim 

komunikasi organisasi. Sama  halnya dengan yang dilakukan oleh (Rahmi, Hafiar, & Subekti, 

2018) program apresiasi bertujuan untuk memberikan motivasi bagi karyawan, membangun 

iklim kerja yang kondusif dan meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga yang dilakukan oleh 

perusahaan sudah tepat yang berfokus pada program apresiasi sehingga selain dapat 

mendukung iklim komunikasi organisasi secara positif, juga dapat mendukung pencapaian 

target kerja. Program apresiasi yang sebaiknya dilakukan kedepannya selain pemberian bonus, 

dapat juga dinobatkan employee of the month sehingga setiap individu dapat termotivasi untuk  

memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Selain itu, dijelaskan oleh (Bastaman, 2010) 

penilaian kerja dapat dilakukan secara objektif dengan memberikan apreasiasi kepada pegawai 

atas prestasi yang diraihnya dengan memberikan penghargaan atas hasil pekerjaan.  

Implementasi Aspek Team Proud pada Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi di PT. 

UBRING . 

Perusahaan melaksanakan program dan iklim komunikasi organisasi yang dapat membangun 

rasa nyaman dalam tim kerjanya sehingga dapat menimbulkan kinerja yang sinergis, 

kebangganan dan sense of belonging. Hal tersebut diimplementasikan dalam pola komunikasi 

terbuka antara atasan dan bawahan sehingga anggota kelompok dalam hal ini anggota divisi 

merasa bangga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Selain itu kegiatan yang dilakukan 

berupa gathering yang berfungsi menciptakan rasa bangga sebagai anggota kelompok karena 

melalui kegiatan ini dapat lebih mengenal pribadi karyawan satu sama lain dengan demikian 

akan timbul rasa bangga telah menjadi bagian dari tim tersebut. Setiap departemen memiliki 

motto nya masing masing, seperti pada divisi HRD adalah synergy,hal ini juga menciptakan 

rasa bangga pada departemen masing masing dan memberikan identitas bagaimana seharusnya 

mereka berkerja. Implementasi motto tidak hanya ada pada tiap departemen tetapi juga pada 

perusahaan, seperti quality dan respect. Quality ini berarti bahwa setiap pekerjaan harus 

dilakukan dengan teliti dan benar sehingga mendapatkan kualitas yang terbaik. Respect yang 

juga menjadi salah satu motto perusahaan berarti bahwa semua karyawan harus saling 

menghargai sesama karyawan, sehingga pekerjaan dan komunikasi bisa berjalan dengan baik. 

Pengaplikasian motto setiap departemen juga mempererat aspek team proud untuk mendukung 

iklim komunikasi organisasi.  

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai untuk membangun iklim komunikasi 

organisasi yang positif. Menurut (Permarupan et al., 2013) dengan dibangunnya rasa team 

proud, karyawan akan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi, mempercayai bahwa 

semua orang bekerja pada tujuan yang sama, dan bekerja positif secara tim dan koordinasi 

bersama seluruh struktur organisasi. ketiga aspek tersebut sudah terwujud dalam kegiatan yang 

bersifat formal maupun informal dalam perusahaan.  

Kinerja karyawan tidak hanya diperngaruhi oleh adanya rasa team proud, didalamnya termasuk 

aspek yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti kejujuran, kepercayaan dan keterbukaan. Jika 

aspek tersebut kurang diakomodir oleh perusahaan melalui upaya untuk menumbuhkan team 

proud, maka karyawan akan bekerja tanpa mencintai pekerjaannya. Karena karyawan bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan emosional seperti team proud, bukan hanya bekerja untuk 

financial. Hal tersebut diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marcyola, n.d.) 
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PENUTUP 

Pada aspek clarity, sudah dilakukan dengan baik oleh perusahaan. hal ini dapat dilihat dari 

adanya pembagian tugas yang jelas agar dapat mendukung visi dan misi perusahaan dalam 

bentuk pelatihan kerja bagi karyawan baru dan dilakukannya Manpower Planning. Aspek ini 

diterapkan untuk menghindari adanya miss komunikasi. Aspek standars juga telah diterapkan 

secara optimal untuk membangun iklim komunikasi organisasi yang positif. Adanya acuan 

yang jelas melalui Performance Appraisal sesuai dengan PP perusahaan bagi karyawan dalam 

bekerja, menjadikan perusahaan dapat dengan mudah mengarahkan karyawan dalam mencapai 

tujuannya. Situasi ini akan meminimalisir konflik sehingga menciptakan iklim yang kondusif. 

Iklim komunikasi organisasi yang kondusif akan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan.  

Aspek responsibility sudah dilakukan dengan efektif. Pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai 

dengan job description masing-masing karyawan berdasarkan OSP (Operation Standard 

Procedures). Tanpa harus dilakukan control secara berlebihan karena karyawan sudah 

menyadari tanggungjawabnya masing-masing. Aspek flexibility sudah dilakukan secara 

optimal, namun pada pelaksanaannya terdapat kendala yakni terkadang kebebasan yang 

diberikan oleh perusahaan melebihi job description yang seharusnya dilakukan. Hal ini 

seringkali menimbulkan miss komunikasi baik antara individu maupun divisi. Aspek reward 

dan team proud sudah dilakukan secara optimal sehingga dapat memberikan motivasi dan 

menumbuhkan rasa sense of belonging pada karyawan.  

Permasalahan yang terjadi pada implementasi dimensi iklim komunikasi organisasi adalah 

adanya miss komunikasi yang terjadi antara individu ataupun divisi. Sebaiknya dalam 

pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan bersama-sama sehingga miss komunikasi 

yang menjadi hasil dari penerapan aspek flexibility bisa diminimalisir.  

Kegiatan yang berhubungan dengan karyawan dilakukan secara informal bukan hanya formal. 

Dengan kegiatan yang bersifat informal, karyawan akan memiliki rasa sense of belonging pada 

perusahaan lebih tinggi dan memberikan nilai kekeluargaan lebih erat antara karyawan. Hal ini 

bukan hanya dapat berdampak positif bagi karyawan namun juga akan meingkatkan 

produktivitas kerja yang baik bagi perusahaan. 
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PENDAHULUAN 

Media saat ini sedang berkembang dengan pesat, terutama media online. Media online di era 

digital ini menjadi salah satu sumber informasi yang banyak diakses oleh masyarakat. Situs 

berita saat ini menyajikan berita dengan cepat, instan dan sistematis dan yang lebih menarik 

lagi tanpa dipungut biaya. Hadirnya internet semakin memudahkan masyarakat dalam 

pencarian berita dan informasi yang lambat laun mulai menggantikan kepopuleran media cetak. 

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya media-media cetak dan surat kabar yang akhirnya 

mundur karena sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. 

Perkembangan teknologi memang menjadi salah satu alasannya. Tidak dapat dipungkiri media 

cetak dan surat kabar ini harus bangkrut dikarenakan kurangnya pemasukan dalam bentuk iklan 

dan iuran langganan namun pengeluaran untuk pencetakan surat kabar, gaji karyawan dan 

logistic serta fasilitas harus tetap berjalan, sehingga mau tidak mau mereka harus memangkas 

anggaran agar tetap bisa bertahan.  

Salah satu surat kabar yang akhirnya tumbang adalah Harian Bernas yang terbit di Yogyakarta. 

Harian Bernas ini adalah salah satu koran tertua di Yogyakarta. Harian Bernas dulunya 

bernama Harian Nasional berdiri pada tanggal 15 November 1946 sudah melayani masyarakat 

Yogyakarta dan sekitarnya selama 72 tahun dan pada tanggal 1 Maret 2018 lalu adalah akhir 

dari perjalanan panjang perkembangan Harian Bernas. Seperti yang sudah dikatakan diatas, 

memang masalah utamanya adalah menurunnya jumlah pembaca dan pendapatan iklan 

sementara biaya produksi terus meningkat. 

Banyak pihak yang sedih dan menyayangkan keputusan Harian Bernas. Harian ini telah banyak 

melahirkan wartawan – wartawan handal yang kini telah menjadi pimpinan di berbagai media 

platform cetak online maupun televise dan radio. (news.detik.com/bgs/sip/2018) 

Keadaan seperti kemudian menjadikan para penerbit surat kabar mau tidak mau harus beralih 

ke media online untuk tetap bertahan. Salah satu contohnya adalah Kompas.com yang pada 

awalnya hanya koran surat kabar saja lalu bertambah juga di media onlinenya yang sebelumnya 

dibuat hanya untuk selingan mengikuti perkembangan jaman. Tapi saat ini media telah sama 

suksesnya seperti saat media cetaknya dahulu. Lalu ada juga Okezone.com yang paling dulu 

muncul sebagai media online pertama di Indonesia pada awal tahun 2008 dengan tampilan 

yang sederhana, praktis dan mudah untuk diakses oleh masyarakat Indonesia dalam mencari 

berita. Kini semakin banyak bermunculan media online lain yang meramaikan jagat media 

online di tanah air contohnya adalah Tempointeraktif.com, Vivanews.com, Metrotv.com, 

Liputan6.com, Detik.com dan Kumparan.com. dapat dilihat bahwa peran internet dan 

kecanggihan smartphone semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses setiap informasi 

yang terbaru dimana saja dan kapan saja. Saat di mobil menunggu kemacetan, di KRL, ataupun 

saat menunggu makanan tiba di sebuah restoran.  

Bandung Kiwari merupakan salah satu media online baru yang termasuk dalam mitra 1001 

media Kumparan.com. Program Kumparan 1001 media merupakan ajang pencarian partner 

kolaborasi di daerah yang ingin bersama-sama membangun media online daerah. Benefit 
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program ini adalah memberikan kesempatan para target audiens untuk membangun media 

online & penghasilannya sendiri serta mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari 

sejarah redefinisi media online. Adapun media online yang masuk ke dalam mitra 1001 selain 

dari Bandung Kiwari adalah Tugu Jogja, Kanal Bali, Ambonesia, Banjar Hits, Langkan ID, 

Pantura Post.   

Bandung Kiwari memiliki misi menjadi media online literatif berbasis komunitas yang menjadi 

rujukan masyarakat Bandung khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Bandung 

Kiwari menjalankan misi menyebarkan informasi dan berita yang akurat berdasarkan pada 

etika jurnalistik serta mendorong keterlibatan masyarakat untuk aktif dalam membangun 

kesadaran social diantara komunitas dan lingkungannya.  

Selain menyajikan informasi, Bandung Kiwari juga mempunyai program diskusi sebagai ajang 

dialog lansung antara para pengambil kebijakan khususnya diantara akademisi, pemerintah, 

komunitas dan pebisnis. Di Bandung, model media online semacam ini membuka peluang 

besar mengeksplorasi potensi-potensi daerah untuk tampil ke kancah nasional dan 

internasional. Apalagi Kota Bandung terus bertumbuh menyesuaikan potensi daerah. Arus 

pergerakan barang dan jasa tak pernah sepi dari hilir mudik moda transportasi darat dan udara. 

Sebagai media online yang tergolong baru, Bandung Kiwari telah menghasilkan lebih dari 2000 

berita dari awal 2018 ini. Berita atau informasi yang disajikan dan dipublikasikan pun beragam, 

mulai dari informasi peristiwa suatu kejadian, gaya hidup, kesenian modern maupun tradisional 

politik, ekonomi dan lain – lain. Banyak pihak yang menjadi motor pembangun perkembangan 

dari Bandung Kiwari ini, yaitu ada pemimpin redaksi, editor berita, admin social media dan 

jurnalis yang mencari dan menuliskan berita juga informasi. Bandung Kiwari adalah organisasi 

yang perlahan – lahan berkembang menjadi organisasi yang mulai dikenal dan dipercaya oleh 

masyarakat karena kredibilitasnya.  

Setiap manusia pasti melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan 

terbangunnya komunikasi yang baik, secara tidak langsung kita pun dapat menciptakan 

hubungan yang baik dan harmonis dengan orang lain. Begitu juga yang terjadi didalan suatu 

organisasi, komunikasi menjadi kunci dalam proses pertukaran informasi antar individu 

ataupun kelompok di dalam suatu organisasi.  

Menurut Goldhaber (1986:4) dalam bukunya Organizational Communication memberikan 

definisi komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam 

satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan 

yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. (Katuuk, Mawengkang dan Kalesaran : 2016) 

Komunikasi dalam organisasi yang telah terjalin dalam jangka waktu yang lama menciptakan 

persepsi – persepsi yang berbeda dari anggota organisasi tersebut. Seperti yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli, iklim organisasi sendiri memiliki definisi diantaranya Owens (dalam Pace 

dan Faules, 2005) menyatakan bahwa iklim organisasi adalah studi tentang persepsi tiap 

individu atas berbagai aspek lingkungan dalam organisasi. Taguiri dan Litwin (1968) 

mendefinisikan iklim organisasi sebagai suatu kualitas lingkungan internal organisasi yang 

dialami oleh anggotanya, mempengaruhi perilakunya, dan dapat dideskripsikan dengan nilai -

nilai karakteristik organisasi.  

Iklim organisasi secara objektif eksis, terjadi di setiap organisasi dan memengaruhi perilaku 

anggota organisasi, tetapi hanya dapat diukur secara tidak langsung melalui persepsi anggota 

organisasi. Dimensi iklim organisasi adalah unsur, faktor, sifat atau karakteristik variabel iklim 

organisasi. Dimensi iklim organisasi terdiri atas beragam jenis dan berbeda pada setiap 

organisasi (Rob Altman, 2000).  
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Cara orang bereaksi terhadap aspek organisasi menciptakan suatu iklim komunikasi, yang 

merupakan gabungan dari persepsi mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respons 

pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan, konflik antarpersona, dan kesempatan bagi 

pertumbuhan dalam organisasi tersebut. Jadi, iklim organisasi merupakan iklim komunikasi 

meliputi persepsi-persepsi mengenai pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan 

yang terjadi dalam organisasi. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dimensi iklim komunikasi organisasi yang 

dikemukakan oleh Robert Stringer (2002). Robert Stringer berpendapat bahwa karakteristik 

atau dimensi iklim organisasi memengaruhi motivasi anggota organisasi untuk berperilaku 

tertentu. Oleh karena itu, iklim organisasi dapat dilukiskan dan diukur dalam pengertian 

dimensi tersebut. Ia mengatakan bahwa untuk mengukur iklim organisasi terdapat enam 

dimensi yang diperlukan, sebagai berikut:  

Struktur. Struktur organisasi merefleksikan perasaan diorganisasi secara baik dan mempunyai 

peran dan tanggung jawab yang jelas dalam lingkungan organisasi. Struktur tinggi jika anggota 

organisasi merasa pekerjaan mereka didefinisikan secara baik. Struktur rendah jika mereka 

merasa tidak ada kejelasan mengenai siapa saja yang melakukan tugas dan mempunyai 

kewenangan mengambil keputusan. 

Standar-standar. Standar-standar dalam suatu organisasi mengukur perasaan tekanan untuk 

meningkatkan kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki oleh anggota organisasi dalam 

melakukan pekerjaan dengan baik. Standar-standar tinggi artinya anggota organisasi selalu 

berupaya mencari jalan untuk meningkatkan kinerja. Standar-standar rendah merefleksikan 

harapan yang lebih rendah untuk kinerja. 

Tanggung jawab. Tanggung jawab merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka menjadi 

“bos diri sendiri” dan tidak memerlukan keputusannya dilegitimasi oleh anggota organisasi 

lainnya. Persepsi tanggung jawab tinggi menunjukkan bahwa anggota organisasi merasa 

disorong untuk memecahkan problemnya sendiri. 

Penghargaan. Penghargaan mengindikasikan bahwa anggota organisasi merasa dihargai jika 

mereka dapat menyelesaikan tugas secara baik. Penghargaan merupakan ukuran penghargaan 

dihadapkan dengan kritik dan hukuman atas penyelesaian pekerjaan. Iklim organisasi yang 

menghargai kinerja berkarakteristik keseimbangan antara imbalan dan kritik.  

Dukungan. Dukungan merefleksikan perasaan percaya dan saling mendukung yang terus 

berlangsung di antara kelompok kerja. Dukungan tinggi jika anggota organisasi merasa bahwa 

mereka bagian tim yang berfungsi dengan baik dan merasa memperoleh bantuan dari 

atasannya, jika mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas. 

Komitmen. Komitmen merefleksikan perasaan bangga anggota terhadap organisasinya dan 

derajat keloyalan terhadap terhadap pencapaian tujuan organisasi. Perasaan komitmen kuat 

berasosiasi dengan loyalitas personal. Level rendah komitmen artinya karyawan merasa apatis 

terhadap organisasi dan tujuannya. 

Sesuai pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana iklim komunikasi 

organisasi yang terjadi di Bandung Kiwari.  

PEMBAHASAN  

Media online di jaman yang serba maju ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan berita. 

Informasi dengan mudah menyebar di masyarakat karena dapat diakses dengan mudah secara 

online. Salah satu sumber berita media online di Indonesia adalah Kumparan.com, 

Kumparan.com menjadi media online nasional yang memberikan berita dan informasi seputar 

politik, ekonomi, dan isu-isu lainnya tidak terlepas menganai berita budaya ataupun berita di 
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setiap daerah, salah satunya Bandung (Jawabarat). Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat, 

dengan 46,71 juta jiwa yang didalamnya pasti ada perkembangan, masalah atau isu-isu 

ekonomi, politik ataupun social didalamnya menjadikan Kumparan.com bekerjasama dengan 

Bandung Kiwari untuk menyediakan informasi dan berita yang ada di Jawa Barat. Meskipun 

Bandung Kiwari terbilang media online yang baru, tetapi tidak membuat Bandung Kiwari 

menjadi media online yang biasa.  

Bandung Kiwari sudah cukup bagus dari segi struktur organisasi, walaupun memang pada 

kenyataannya struktur organisasinya masih sederhana dengan adanya pemimpin redaksi, 

reporter atau jurnalis, redaktur, media social dan marketing. Karena memang dari segi SDMnya 

pun masih terbilang sedikit menjadikan beberapa karyawan dari Bandung Kiwari memiliki 

double jobdesk. Karena perbedaan posisi dalam struktur organisasi juga memnentukan dalam 

hal kewenangan dalam pengambilan keputusan. Posisi yang lebih tinggi memiliki beberapa 

kewenangan yang lebih diantaranya dalam pengambilan keputusan, berita yang layak 

dipublikasikan ataupun penugasan dalam setiap peliputan. Walaupun memang memiliki 

perbedaan dari segi deskripsi pekerjaan tetapi semua pihak anggota organisasi yang ada di 

Bandung Kiwari memiliki kesempatan yang sama dalam mengumukakan pendapat mereka 

bebas menuturkan pendapat apapun selama hal itu dapat membangun Bandung Kiwari ke arah 

yang lebih baik dan terus berkembang.  

Dengan peraturan yang tidak terlalu ketat, para jurnalis atau pun reporter tidak merasa tertekan 

dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, karena mereka merasa bahwa tekanan yang diberikan 

pun masih dalam batas wajar dan memang pasti terjadi didalam setiap pekerjaan. Salah satu 

bentuk tekanan yang paling sering terjadi yaitu pada saat pengambilan sisi dalam penulisan 

berita. Pemimpin redaksi ingin sisi yang lebih netral atau lebih menarik untuk dibaca tetapi 

jurnalis memiliki kekurangan dalam dal narasumber. Selain itu juga di tekan dalam hal jumlah 

berita yang di target oleh pihak Kumparan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan informasi 

yang ada sehingga para pembaca dapat mendapatkan informasi yang lebih banyak dan beragam 

tetapi harus tetap sesuai dengan etika penulisan jurnalistik. Walaupun memang banyak tekanan 

yang ada tetapi mereka masih didukung dengan bebasnya untuk mengungkapkan pendapatnya 

dan berkreasi selama dapat membangun dan memajukan Bandung Kiwari menjadi lebih baik.  

Selain itu juga para jurnalis diberikan kebebasan dalam menentukan akan menulis dan mencari 

berita tentang apa selain dari berita tentang kejadian atau peristiwa yang real-time. Jadi berita 

yang diberikan kepada editor itu dapat berupa berita, feature ataupun press release.  

Berita yang telah dikirimkan kepada editor akan diperiksa kembali sistematika penulisannya, 

typo taupun diksi yang digunakan. Sejauh ini apresiasi yang telah diberikan oleh Bandung 

Kiwari terhadap karyawannya masih belum terlihat besar, tetapi para karyawan ini selain 

mendapatkan apresiasi dalam bentuk materi mereka juga mendapatkan apresiasi dalam bentuk 

verbal dan komentar - komentar membangun. Kritik dan saran yang membangun juga 

diungkapkan oleh atasan dan antar jurnalis.  

Intensitas pertemuan yang cukup sering membuat komunikasi antar personal dari para 

karyawan taupun pemimpin redaksi menjadi lebih baik, selain komunikasi virtual, pemimpin 

redaksi hampir setiap bulan mengajak berkumpul bersama yang diharapkan agar para jurnalis 

dan rekan dari divisi lain dapat tetap terjalin dengan baik. Ini adalah poin positif dari Bandung 

Kiwari. Ketika saat bertemu pun seluruh pihak anggota organisasi Bandung Kiwari ini dapat 

berbaur dan berkomunikasi dengan akrab bahkan bercanda dan tertawa sehingga tercipta 

emotional bounding yang baik antar anggota organisasi.  

Hubungan timbal balik yang terjalin antara atasan dan bawahan disini nampak tidak terlalu 

terlihat berbeda, malah semua terkesan membaur saat berkumpul. Hal ini dibuktikan dengan 
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kemudan akses untuk memberikan kritik antar karyawan lain ataupun untuk pemimpin redaksi 

sekalipun. Selain itu juga para karyawan disini dapat terbilang kompak dan sudah saling 

mengenal lama karena beberapa diantara para jurnalis tersebut masuk menjadi bagian 

keanggotaan dari AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia).  

Baiknya hubungan antar atasan dan bawahan disini memberikan salah satu peluang yang 

mudah untuk semakin mengangkrabkan diri dan dapat saling menolong saat ada rekan yang 

lain membutuhkan. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang bisa memberikan dampak 

yang baik juga. Sebagai seorang pemimpin redaksi yang disegani dan dihormati, mereka 

dituntut untuk memberikan perhatian lebih kepada bawahannya.  

Segala bentuk masalah yang terjadi dan dapat diungkapkan dan diselesaikan dengan baik 

asalkan memang telah melewati masa diskusi dan mediasi. Yang membuat Bandung Kiwari 

bertahan adalah karena usaha yang dilakukan untuk dapat dikenal orang lain tidak pernah 

berhenti. Setelah segala hak dan kewajiban mereka terpenuhi dan dilakukan, para bawahan itu 

pun memiliki kesan dan pesan yang baik untuk Bandung Kiwari salah satunya  adalah dalam 

konten – konten berita yang dihasilkan dapat lebih santai tetapi tidak mengurangi nilai dari 

berita tersebut. Selain itu juga mereka menginginkan kan kenaikan tariff dari berita yang telah 

mereka berikan.  

Para jurnalis dan seluruh karyawan bandung Kiwari disini memang hampir semua merasakan 

perasaan yang sama yaitu bangga karena memang mereka dapat bekerja sesuai dengan apa 

yang menjadi keinginan mereka dan passion juga kemampuan mereka. Selain itu mereka juga 

bahagia karena dapat terus menyalurkan ilmu yang mereka punya untuk kepentingan bersama. 

Karena Bandung Kiwari media online yang berbasis literatif maka beberapa kali diadakan 

sosialisasi dan seminar kecil untuk masyarakat ataupun pelajar tentang penulisan berita dan 

artikel juga aktif dalam setiap kegiatan disabilitas untuk sebagai media partner.  

Iklim organisasi tertentu memberikan pedoman bagi keputusan dan perilaku individdu. Wayne 

Pace dan Don F Faules menyatakan bahwa keputusan – keputusan yang diambil oleh anggota 

organisasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif, bersikap jujur dalam bekerja, 

untuk melakukan tugas secara kreatif, semua ini dipengaruhi oleh iklim organisasi. Iklim yang 

negative dapat merusak keputusan yang dibuat anggota organisasi mengenai bagaimana 

mereka akan bekerja dan berpartisipasi untuk organisasi (Pace dan Faules, 1998: 155).  

Hal ini disebabkan iklim komunikasi organisasi memiliki kontribusi dalam pedoman dan juga 

pengambilan keputusan yang dilakukan karyawan dalam berhubungan dengan kinerjanya 

ataupun lingkungannya. Di Bandung Kiwari sendiri iklim komunikasi organisasi yang tercipta 

cukup positif dikarenakan apa yang mereka kerjakan dan lakukan memang semua keinginan 

diri mereka sendiri selain itu juga hubungan para anggota karyawan yang lain dan atasan juga 

baik dan akrab. Para karyawan memiliki kebebasan dalam berpendapat asalkan masih seputar 

pekerjaan ataupun konten berita. Para jurnalis terutama dapat mengembangkan kreatifitasnya 

dalam pemilihan peristiwa yang akan dijadikan berita. Selain itu juga memang karena waktu 

bekerja yang fleksibel menjadi nilai tambah.  

 

PENUTUP 

Dari pemaparan konsep dan teori diatas serta pengumpulan data berupa dokumentasi dan 

wawancara dengan narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa Bandung Kiwari sebagai 

media berita online yang menjadi mitra 1001 media Kumparan.com memiliki iklim organisasi 

yang positif dan baik walaupun memang masih banyak kekurangan dikarenakan Bandung 

Kiwari masih dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Dimensi iklim yang diungkapkan 

oleh Robert Stringer yang terdiri dari struktur, standar – standar, tanggungjawab, penghargaan, 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

311 
 

dukungan, dan komitmen menjadi acuan peneliti dalam menentukan pertanyaan dalam 

penelitian. Dan dari hasil wawancara tersebut Bandung Kiwari dapat dikatakan memiliki iklim 

organisasi yang positif dan baik. Dari segi struktur dijelaskan bahwa memang Bandung Kiwari 

baru hanya memiliki beberapa tingkatan jabatan dan terkadang masing-masing karyawab 

tersebut harus mengerjakan dua pekerjaan. Tetapi memang hubungan antara rekan kerja juga 

berperan penting mempengaruhi mood dalam bekerja, lingkungan rekan kerja yang positif dan 

aktif mendorong kita untuk selalu semangat dan antusias dalam mengerjakan tanggungjawab. 

Walaupun seperti yang kita ketahui menjadi jurnalis itu bukanlah hal yang mudah, apresiasi 

dan penghargaan bisa menjadi salah satu dukungan dalam bentuk verbal selain dukungan 

dalam bentuk materi. Komitmen dan loyalitas dalam bekerja menjadi cambuk untuk terus 

bertahan di Bandung Kiwari. Para jurnalis dan karyawan Bandung Kiwari dapat termotivasi 

oleh iklim komunikasi organisasi dan sistem kerja yang kreatif dan partisipatif, dan jika mereka 

merasa memiliki dan didengar maka mereka akan lebih termotivasi lagi untuk secara sadar 

mendukung tercapainya tujuan dan visi misi Bandung Kiwari menjadi media online literatif di 

Bandung dan Jawa Barat.  
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PENDAHULUAN  

Salah satu layanan publik yang ada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah Layanan 

ISSN yang dikelola oleh Satuan Kerja Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII LIPI). 

Layanan ini diberikan kepada masyarakat khususnya para pengelola terbitan baik di 

lingkungan pemerintah, perguruan tinggi, swasta, organisasi profesi ataupun penerbit 

lainnya. Proses pendaftaran ISSN dikatakan lancar dan efektif apabila seluruh aktivitas yang 

dikerjakan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepala PDII 

LIPI yang bertanggungjawab atas organisasi yang dipimpin mempunyai kebijakan khusus 

untuk seluruh unit yang berada dibawah satuan kerja PDII LIPI, yaitu penggunaan BPMN 

(Business Process Modelling and Notation) dalam setiap proses bisnis yang dijalankan pada 

masing-masing unit. Tujuan kebijakan ini agar setiap pegawai mampu memahami setiap 

bisnis proses dengan baik, dan untuk mengindentifikasi titik masalah yang terjadi pada setiap 

proses pekerjaan sehingga dapat dicari solusi masalah dan dapat menungkatkan kinerja 

organisasi secara keseluruhan. Seluruh unit kerja harus menerapkan BPMN termasuk unit 

layanan ISSN PDII LIPI. Pengawasan manajemen dan kinerja dilakukan sebagai upaya 

dalam meningkatkan kualitas layanan publik di PDII LIPI. 

Pengawasan merupakan aktivitas yang terfokus pada kegiatan yang sedang 

dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan informasi secara reguler mengenai progres 

pekerjaan, hambatan yang dihadapi serta informasi mengenai kesesuaian atau 

ketidaksesuaian perencanaan dan prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Apabila 

ditemukan hambatan atau penyimpangan dari pekerjaan yang sedang berlangsung, maka 

segera dilakukan pembebahan agar target dapat dicapai sesuai rencana. Menurut Dunn 

(1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu: (1) compliance (ketaatan), pengawasan 

menentukan apakah tindakan staf, administrator, dan yang terlibat mengikuti standar dan 

prosedur yang telah ditetapkan; (2) auditing (pemeriksaan), pengawasan menetapkan apakah 

sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka; 

(3) accounting (laporan), pengawasan menghasilkan informasi yang membantu untuk 

“menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat penerapan 

kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu; (4) explanation (penjelasan), pengawasan 

menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan cocok atau tidaknya suatu 

kebijaksanaan dan pelaksanaan perencanaan. 

Pengawasan terhadap manajemen dan kinerja layanan ISSN dilakukan secara berkala, 

untuk mengindentifikasi terhambatnya pekerjaan dan menumpuknya volume pekerjaan yang 

mungkin terjadi ketika menjalankan aktivitas pekerjaan. Penumpukan volume pendaftar 

ISSN merupakan saah satu contoh permasalahan yang terjadi dan menjadikan layanan tidak 

efektif. Titik permasalahan sering tidak dapat diidentifikasi secara tepat yang berujung pada 

saling menyerahkan tanggungjawab. Alur kerja yang saling terkait satu sama lain 

menjadikan setiap pekerjaan harus dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 
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ditetapkan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh PDII LIPI untuk menciptakan sistem 

pengawasan manajemen dan kinerja dengan membuat arsitektur organisasi melalui 

Enterprise Architecture, yaitu kegiatan mengorganisasi data yang dihasilkan dan 

dipergunakan oleh organisasi dengan lingkup tujuan proses bisnis dari sebuah organisasi dan 

merupakan sebuah blueprint yang menjelaskan bagaimana unsur teknologi informasi dan 

manajemen informasi bekerjasama sebagai satu kesatuan.  

Kebijakan yang dibuat oleh Kepala PDII LIPI untuk melihat peta kondisi organisasi 

melalui identifikasi struktur organiasai, kebutuhan SDM, identifikasi sistem, identifikasi 

data, identifikasi output produk dan identifikasi bisnis proses. Identifikasi struktur organisasi 

yang berisi unit organisasi. Area fungsi beserta proses bisnisnya dipetasilangkan dengan unit 

organisasi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi cakupan atau lingkup tanggung jawab 

dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan tiap unit organisasi dalam tiap area fungsi 

dan/atau proses bisnis (Hastiany, 2013).  

Penerapan bisnis proses dilakukan melalui pemasangan aplikasi BPMN (Business 

process modeling notation). BPMN merupakan suatu bisnis proses diagram yang 

digambarkan berdasarkan teknik diagram alur, dirangkai untuk membuat model-model grafis 

dari operasi-operasi bisnis dimana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang 

mendefinisikan urutan kerja (Ramdhani, 2015). Pemodelan proses bisnis terdiri dari satu set 

mode aktivitas dan hambatan permasalahan dalam pelaksanaannya. Setiap model proses 

bisnis bertindak sebagai blueprint untuk satu set contoh proses bisnis, dan masing-masing 

model aktivitas bertindak sebagai blueprint untuk satu set contoh aktivitas. BPMN 

menciptakan penghubung standar untuk mengatasi kesenjangan antara desain proses bisnis 

dan implementasi proses (Weske, 2017). BPMN menyediakan notasi yang dengan mudah 

dipahami oleh semua pengguna bisnis, termasuk juga analis bisnis yang menciptakan draf 

awal dari proses sampai pengembang teknis yang bertanggung jawab untuk 

mengimplementasikan teknologi yang digunakan untuk menjalankan proses-proses tersebut 

(Dewi, 2017). Pengawasan sistem manajemen dan kinerja melalui BPMN diharapkan 

mampu memberikan solusi permasalahan yang terjadi pada layanan ISSN.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengawasan manajemen dan kinerja 

berbasis BPMN pada layanan ISSN PDII LIPI. Adapun penelitian sejenis yang membahas 

mengenai desain sistem pengawasan dan kinerja organisasi yaitu “Management control 

system design, ownership, and performance in professional service organisations” yang 

ditulis oleh Robyn King dan Peter Clarkson. Tujuan dari penelitian untuk menyelidiki 

dampak kinerja organisasi dari interaksi antara kepemilikan dan desain sistem kontrol 

manajemen dalam organisasi layanan profesional (King, 2015).  

Penelitian terdahulu mengenai penggunaan BPMN pada layanan publik adalah 

“Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis Bidang Pelayanan Perizinan Menggunakan 

Bussiness Process Model and Notation (BPMN) (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Malang)” yang dilakukan oleh Dwi 

Rahmawati, Retno Indah Rokhmawati dan Andi Reza Perdanakusuma. Penelitian bertujuan 

untuk melakukan analisis dan memodelkan bisnis proses saat ini (as-is) pada bagian 

pelayanan perizinan, dengan metodologi penelitian yang digunakan yaitu studi 

pustaka/literatur dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan beberapa 

dokumen pendukung. Proses bisnis diidentifikasi dengan menggunakan Value Chain for 

Service, Konsep Abstraksi pada Bussiness Process Modelling Foundation, dan RACI Chart. 

Hasil penelitian bahwa pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN pada bidang 

pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 

12 proses bisnis, dengan analisis menggunakan RACI chart menyimpulkan bahwa fungsi 
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kerja yang ada di bidang pelayanan saling berkaitan dalam proses pelayanan sesuai dengan 

tanggung jawab dan fungsi masing-masing sumber daya manusia yang ada. Pemodelan 

BPMN dijalankan dengan memperhatikan aspek yaitu jumlah proses yang dijalankan, waktu 

yang dibutuhkan dalam melakukan satu pekerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam 

melakukan suatu proses bisnis (Rahmawati, 2017).  

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian sejenis yang telah dilakukan, penulis 

sekarnag ini melakukan penelitian dengan menambahkan unsur pengawasan dari 

pemanfaatan BPMN. Fokus penelitian ini adalah bagaimana desain sistem pengawasan 

manajemen dan kinerja kinerja layanan ISSN dengan memanfaatkan pemodelan BPMN yang 

telah diterapkan di PDII LIPI. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Penelitian yang mengeksplorasi suatu sistem yang terikat atau sebuah kasus atau bisa jadi 

beberapa kasus yang terjadi selama kurun waktu tertentu melalui pengumpulan data yang 

mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi yang dapat dipercaya kebenaran 

persaksiannya (Creswell, 1998). Pengumpulan data dilakukan selama bulan november 2018 

melalui wawancara. Key informan berjumlah 5 orang yaitu 1 orang sebagai sub-koordinator 

kegiatan Enterprise Architecture PDII LIPI, 1 orang manajer layanan ISSN dan 3 orang 

petugas layanan ISSN. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Prastowo, 

2011). Proses diawali dengan mengumpulkan data, pemilihan data, menyederhanakan, 

mengabstrasikan, menyajikan dan penarikan kesimpulan. 

 

PEMBAHASAN 

Layanan ISSN diberikan kepada masyarakat khususnya para pengelola terbitan baik ilmiah 

maupun non ilmiah. ISSN dapat diberikan untuk suatu terbitan berkala apabila seluruh 

dokumen yang dipersyaratkan dipenuhi oleh pendaftar. Dokumen persyaratan yang 

dimaksud berupa surat permohonan resmi dari lembaga berbadan hukum, halaman sampul 

depan, halaman susunan dewan redaksi, halaman daftar isi, dan tanda bukti pembayaran 

yang harus diunggah melalui Sistem ISSN online pada laman situs http://issn.pdii.lipi.go.id/, 

syarat lain untuk terbitan media elektronik adalah tersedianya alamat situs terbitan (ejournal) 

yang sudah aktif dan dapat diakses oleh umum. Guna memperlancar pengurusan ISSN, 

tersedia layanan konsultasi untuk tempat bertanya mengenai permasalahan yang dialami 

selama mendaftar ISSN, hal ini berguna untuk mendapatkan informasi dan solusi dari 

petugas layanan kepada para pendaftar yang masih mengalami permasalahan dalam 

pengurusan ISSN. Konsultasi bisa dilakukan melalui telpon maupun tatap muka langsung di 

kantor PDII LIPI. Sebagai upaya untuk menjaga kualitas layanan ISSN yang telah 

berlangsung, PDII LIPI melakukan proses pengawasan terhadap manajemen dan kinerja 

pegawai layanan ISSN.  

Desain sistem pengawasan manajemen dan kinerja pada layanan ISSN dilakukan 

melalui proses monev (monitoring dan evaluasi) serta proses pengawasan melalui sistem 

BPMN yang telah diterapkan. Proses monev dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 

kali dalam 3 bulan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Dokumentasi terhadap layanan ISSN, 

untuk meningkatkan mutu layanan dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi 

pelanggan, maka dilakukan upaya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan; menjamin 

ketersediaan sumber daya; serta memeriksa permohonan ISSN yang belum diproses agar 

segera ditindaklanjuti. Monev dilakukan untuk memastikan seluruh petugas layanan ISSN 
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telah menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, 

memeriksa hasil pekerjaan sesuai atau mencapai target yang telah ditentukan serta 

memastikan informasi hasil pekerjaan telah dilaporkan ke pimpinan. Selain pengawasan 

melalui kegiatan monev, pengawasan juga dilakukan melalui sistem BPMN yang telah 

diterapkan di PDII LIPI.  

Implementasi BPMN pada layanan ISSN sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh 

Kepala PDII LIPI telah berlangsung hingga saat ini. Proses pengawasan manajemen dan 

kinerja layanan ISSN dapat diketahui melalui alur proses pekerjaan yang dijadikan standar 

kemudian dibandingkan dengan alur proses yang diterapkan, yang kemudian dapat di 

analisis menggunakan aplikasi BPMN. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan informasi 

bahwa sistem BPMN dapat digunakan untuk (1) menjabarkan proses bisnis dan rincian tugas 

dalam pemberian ISSN; (2) pengawasan dan validasi proses bisnis layanan ISSN; (3) 

pengawasan dan analisis sumber daya manusia layanan ISSN; dan (4) pengawasan dan 

analisis waktu layanan ISSN. 

Menjabarkan Proses Bisnis dan Rincian Tugas dalam Pemberian ISSN 

Penetapan rincian tugas atau deskripsi pekerjaan masing-masing pegawai telah ditetapkan 

oleh Kepala PDII LIPI, yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk diagram alir 

melalui BPMN. Adapun rincian pekerjaan petugas layanan ISSN adalah melakukan 

verifikasi data dan berkas pendaftaran ISSN sesuai persyaratan; memberikan informasi 

kepada pelanggan bahwa berkas persyaratan telah diverifikasi dan dapat melakukan transfer 

pembayaran atau pelanggan harus melengkapi persyaratan yang kurang; memeriksa bukti 

transfer pembayaran ISSN yang telah diunggah pelanggan; memberikan informasi kepada 

pelanggan agar mengunggah ulang bukti transfer yang valid (jika bukti transfer yang 

diunggah tidak valid); melakukan validasi data ISSN agar tidak terjadi kesalahan atau 

kekeliruan data; memberikan ISSN, barcode dan SK ISSN sesuai data pendaftaran ISSN; 

memberikan informasi kepada pelanggan bahwa ISSN, kodebar, dan SK sudah diterbitkan; 

serta melaporkan data ISSN ke pusat internasional ISSN melalui database Virtua. Diagram 

alur proses pekerjaan layanan ISSN (pemberian ISSN) dapat dilihat pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Proses Bisnis Pemberian ISSN 

 Sumber: Dokumen ISO 9001 PDII LIPI (2015)  

 

Pengawasan dan Validasi Proses Bisnis Layanan ISSN 
 

Pengawasan terhadap manajemen dan kinerja dapat dilakukan dengan melihat proses bisnis 

layanan ISSN yang tervalidasi. Layanan ISSN akan berjalan lancar apabila alur kerja yang 
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diterapkan valid artinya tidak saling berbenturan dan merupakan satu kesatuan yang 

berkesinambungan untuk mencapai tujuan layanan ISSN yaitu pemberian nomor ISSN 

kepada masyarakat (pengelola terbitan). 

 
Tabel 1. Validasi Alur Proses Bisnis Pemberian ISSN 

Name Type 
Instances 

completed 

Memberikan Layanan ISSN Process 50 

NoneStart Start event 50 

Melakukan verifikasi data dan berkas Pengajuan ISSN Task 112 

Memasukkan data bibliografi ke Virtua Task 50 

NoneEnd End event 50 

Mengirimkan ISSN. Barcode dan SK ISSN ke Pemohon Task 50 

Melalukan Login ke Sistem ISSN menggunakan ID Pendaftaran dan Sandi Task 50 

Mengunggah berkas persyaratan ISSN Task 112 

Mengisi formulir pendaftaran ISSN Task 50 

Memberitahukan untuk mengunggah bukti transfer yang valid Task 65 

Mengunggah bukti pembayaran ISSN Task 115 

Memberitahu kekurangan yang harus dipenuhi Task 62 

Mengecek bukti pembayaran ISSN Task 115 

Lolos verifikasi data dan berkas? Gateway 112 

Valid? Gateway 115 

Memvalidasi Data ISSN Task 50 

Menginformasikan hasil verifikasi dan langkah pembayaran ISSN Task 50 

Menerima ISSN. Barcode dan SK ISSN Task 50 

Sumber: Data Primer Penelitian (2018) 

 

Pengawasan terhadap proses alur layanan ISSN dapat dilakukan dengan melakukan simulasi 

alur layanan ISSN pada gambar 1 menggunakan BPMN. Proses dikatakan valid apabila 

angka pada proses input harus sama dengan angka pada proses output. Jika terjadi ketidak 

cocokan angka input dengan output maka alur proses tidak valid dan harus diperbaiki. Tabel 

1 menunjukkan data hasil proses validasi alur pemberian ISSN, dari tabel diperoleh angka 

“start event” yaitu 50 yang berarti jumlah input adalah 50 ISSN dan angka “end event” yaitu 

50 yang berarti jumlah output adalah 50 ISSN. Hasil input dan output menunjukkan 

kecocokan angka yaitu 50, sehingga proses pemberian ISSN adalah valid. 

 

Pengawasan dan Analisis Sumber Daya Manusia Layanan ISSN 

SDM atau petugas layanan ISSN merupakan faktor penting dalam penyelesaian pekerjaan, 

siapa bertanggungjawab atas pekerjaan apa. Pengawasan terhadap pegawai yang dilakukan 

oleh pimpinan sangat diperlukan hal ini untuk mengetahui berapa jumlah pegawai yang 

dibutuhkan pada unit tertentu, serta bagaimana solusi yang diterapkan apabila terjadi 

kekurangan atau kelebihan pegawai pada satu unit tertentu. Pada tahun 2017, jumlah pegawai 

pada unit layanan ISSN yang bertugas melaksanakan aktivitas layanan ISSN sebanyak 5 

personil. PDII LIPI telah melakukan pengukuran beban kerja pegawai sesuai dengan jumlah 

pegawai yang ada sekarang, dan didapatkan hasil 87,13% beban kerja pegawai yang ada di 

unit layanan ISSN dengan 5 personil. Angka ini mempunyai arti bahwa pegawai mempunyai 

aktivitas yang berat, dan hampir seluruh waktu digunakan untuk aktivitas pemberian ISSN. 

Beban kerja yang terlalu berat mengakibatkan tekanan pada petugas dan dapat berdampak 

pada kinerja layanan ISSN. Dari hasil pengawasan, pada tahun 2018 PDII LIPI melakukan 

upaya untuk mengurangi beban kerja petugas layanan ISSN dengan menambah jumlah SDM 

sebanyak 2 orang. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan menggunakan BPMN pada 

unit layanan ISSN dengan personil berjumlah 7 orang menghasilkan beban kerja sebesar 

62,87%. Angka ini mempunyai arti bahwa pegawai mempunyai aktivitas layanan ISSN 
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cukup, dan dapat melakukan aktivitas lain seperti pemberian layanan konsultasi, tanya jawab 

melalui telpon, menerima tamu dan hal lain terkait layanan ISSN. 

 
Tabel 2. Analisis SDM dan Beban Kerja Layanan ISSN 

Resources Total Utilization Year 
Information 

Petugas Layanan ISSN 5 87,13 % 2017 
> 75 Berat 

< 75 Normal 

Petugas Layanan ISSN 7 62,87 % 2018 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2018  

 

Tabel 2 menunjukkan jumlah SDM mempengaruhi angka beban kerja pada layanan ISSN. 

Sistem kontrol melalui BPMN sangat membantu pihak pimpinan untuk menjaga kestabilan 

kinerja sehingga layanan dapat berjalan lancar. 

 

Pengawasan dan Analisis Waktu Layanan ISSN 
 

Faktor pengawasan manajemen dan kinerja dapat dilihat dari kesesuaian waktu yang 

diperlukan dalam layanan ISSN. Pengawasan terhadap waktu untuk mencapai target 

diperlukan agar jumlah output yang dihasilkan sesuai atau melebihi terget yang telah 

ditetapkan, hasil analisis waktu proses pemberian ISSN dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Analisis Waktu Layanan ISSN 

Name Type 
Instances 

completed 

Instances 

started 

Min. time 

(m) 

Max. time 

(m) 

Avg. time 

(m) 

Total time 

(m) 

Memberikan 

Layanan ISSN 
Process 30 30 110 230 123,33 3700 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2018  

 

Tabel 3 menunjukkan informasi bahwa dalam pengurusan 30 ISSN dibutuhkan total waktu 

3700 menit atau sekitar 62 jam. Waktu efektif pelayanan ISSN dalam 1 hari kerja adalah 6 

jam, sehingga didapatkan informasi bahwa untuk menyelesaikan 30 ISSN membutuhkan 

waktu kurang lebih 10 hari kerja. Rata-rata jumlah ISSN yang dihasilkan jika dalam 1 bulan 

terdapat 22 hari kerja adalah 66 ISSN. Berdasarkan data pada tabel 2, pimpinan melakukan 

pengawasan manajemen dan kinerja dengan cara mengecek output pemberian ISSN setiap 

bulan. Evaluasi yang dilakukan berguna untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan sesuai 

target yang ingin dicapai atau tidak. Jumlah personil layanan ISSN adalah 7 orang 

diasumsikan masing-masing memberikan layanan ISSN, maka dalam 1 bulan menghasilkan 

462 ISSN, sampai dengan oktober 2018 seharusnya ISSN yang telah diterbitkan adalah 4620 

ISSN. Data output penerbitan ISSN sampai bulan oktober 2018 dapat dilihat pada tabel 3. 
 

Tabel 4. Jumlah ISSN yang diterbitkan 

Name Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 
Ags Sep Okt Total 

Pemberian 

ISSN 
667 587 486 397 640 407 531 496 486 272 4969 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2018 

 

Tabel 4 menunjukkan jumlah output yang dihasilkan selama bulan januari sampai dengan 

oktober 2018 yaitu 4969 ISSN terbit yang artinya pencapai kinerja layanan ISSN selama 10 

bulan memenuhi target yang ditetapkan. Tinggi dan rendah jumlah ISSN yang diterbitkan 
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sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu jumlah pendaftar ISSN. Faktor internal yang 

mempengaruhi antara lain: petugas mengerjakan pekerjaan diluar pemberian ISSN seperti 

memberikan layanan konsultasi, menjawab pertanyaan via telpon atu email serta melakukan 

kegiatan tematik yang telah ditetapkan PDII LIPI. Faktor lain yang juga mempengaruhi 

adalah jumlah hari kerja yang berkurang dikarenakan libur nasional yang ditetapkan 

pemerintah serta pengurangan jam kerja selama bulan puasa. Proses pengawasan sangat 

membantu pihak pimpinan untuk menjaga kinerja agar mencapai target yang ditetapkan. 
 

 

PENUTUP 
 

Kebijakan Kepala PDII LIPI mengenai implementasi BPMN pada setiap unit kerja 

merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan layanan publik melalui pembuatan 

desain pemantauan proses bisnis yang berlangsung pada tingkat manajemen dan kinerja 

petugas layanan publik. Desain pengawasan manajemen dan kinerja pada unit layanan ISSN 

dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala serta pengawasan melalui 

sistem BPMN. Proses bisnis layanan ISSN yang tervalidasi memudahkan pimpinan dalam 

melakukan pengawasan, baik terhadap analisis kebutuhan sumber daya manusia maupun 

analisis waktu layanan ISSN. Hal ini berguna untuk mengontrol jumlah pegawai yang 

dibutuhkan dengan beban kerja yang sesuai untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh 

organisasi. 
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PENDAHULUAN  

Suatu organisasi mempunyai cara-cara  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, cara-

cara tersebut meliputi suatu keteraturan yang legal dan dirundingkan bersama untuk 

menjalankan kepentingan organisasi yaitu melalui kekuasaan dalam hal ini kekuasaan 

menentukan bagaimana organisasi memperoleh apa  yang diinginkannya dan bagaimana 

individu yang memiliki kekuasaan memperoleh apa yang mereka inginkan, adanya kekuasaan 

sangat terkait dengan kewenangan, dimana kewenangan merupakan hak seseorang  atau 

sekelompok orang untuk membuat orang lain mengerjakan apa yang dikehendaki pemegang 

hak tersebut. Kewenangan adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak 

dan memerintah orang lain, kewenangan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk 

dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan (Hasibuan 2000). Dengan adanya kekuasaan dan 

kewenangan dalam organisasi, individu yang memiliki kekuasaan tersebut  mempunyai 

kemampuan untuk mempengaruhi, memberi perintah kepada anggotanya untuk berpartisipasi 

dan bekerja dengan cara-cara sesuai aturan untuk mencapai tujuan organisasi.   

Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi harus mengerti dalam menggunakan 

kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya sesuai aturan yang disepakati untuk 

pengembangan organisasi, oleh karena itu dalam konteks komunikasi organisasi, seorang 

pemimpin menggunakan komunikasi untuk menentukan tujuan, norma, dan perilaku 

organisasi, komunikasi juga menentukan hasil, pengetahuan, keyakinan, dan tindakan karena 

anggota dalam organisasi melakukan tindakan berdasarkan informasi yang ada sehingga 

pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan harus memiliki cara komunikasi yang 

baik dan pola komunikasi yang benar agar dapat mengkomunikasikan pesan kepada 

anggotanya dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pengembangan organisasi 

agar berfungsi secara maksimal sangat tergantung pada struktur kekuasaan dan kewenangan 

yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri, karena kekuasaan dan kewenangan dalam 

perspektif organisasi merupakan dasar dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. 

Penelitian ini dilakukan pada organisasi kepemudaan Keluarga Mahasiswa Adonara 

Yogyakarta (KMAY), berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, Organisasi 

Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta (KMAY) adalah organisasi perkumpulan 

mahasiswa berasal dari adonara yang melakukan studi di Yogyakarta.Organisasi ini lahir atas 

dasar rasa persaudaraan dan kebersamaan mahasiswa Adonara di Yogyakarta, sebagai wadah 

pemersatu dan aktualisasi diri yang bernuansakan intelektualitas. Organisasi ini berusia 21 

tahun, didirikan pada tanggal 20 Juli 1997 pada awalnya dengan nama Keluarga Nusa Tadon 

Adonara (KNTA) Yogyakarta yang kemudian pada tanggal 04 Oktober 1998 berganti nama 

menjadi Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta (KMAY). Terhitung selama 4 tahun 

terakhir ada 386 anggota yang bergabung dalam organisasi Keluarga Mahasiwa Adonara 

Yogyakarta. Tujuan organisasi KMAY yaitu untuk membangun rasa kebersamaan dan 

kekeluargaan antar anggota KMAY dengan masyarakat adonara dimanapun berada, 

merespon, mengkaji, dan mengusulkan solusi alternative terhadap setiap permasalahan yang 
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timbul di kalangan anggota KMAY dan Masyarakat, KMAY sebagai media untuk 

mengakomodir aspirasi anggota KMAY. 

Dalam organisasi KMAY terdapat pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh 

pemimpin organisasi dalam bidang-bidang pengembangan organisasi seperti bidang 

kaderisasi, bidang kajian politik, bidang hubungan anggota, bidang hubungan masyarakat, 

bidang sosial budaya, bidang olahraga, bidang komunikasi media dan informasi, dan bidang 

kewirausahaan. Anggota organisasi KMAY dibagi dan bekerja dalam bidang-bidang tersebut 

sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Dalam bidang-bidang tersebut memiliki 

program/kegiatan untuk pengembangan organisasi. 

Secara umum, Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain,sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan” (Robbins dan Judge, 2015). Kemudian ada 

2 sumber kekuasaan menurut (Robbins dan Judge, 2015) yaitu : (1) Sumber Kekuasaan 

Formal, kekuasaan yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi. Kekuasaan 

formal terdiri dari (a) Kemampuan memaksa (coercive power), Kekuasaan ini timbul pada 

diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman (akibat negatif) 

atau meniadakan kejadian yang positif terhadap orang lain. Pada suatu organisasi, biasanya 

seseorang tunduk pada atasannya karena takut dipecat, atau diturunkan dari jabatannya. (b) 

Kemampuan untuk memberi imbalan (reward power), Kekuasaan ini timbul pada diri 

seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber-daya yang dapat 

mempengaruhi orang lain. (c) Kekuasaan formal (legitimate power), Kekuasaan ini timbul 

pada diri seseorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi formal. 

Kemudian (2) Sumber Kekuasaan Personal, kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik 

yang dimiliki seorang individu. Kekuasaan personal terdiri dari : (a) Kekuasaan karena 

dianggap ahli (Expert Power), Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki 

keahlian,ketrampilan atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. (b) Kekuasaan karena 

dijadikan contoh (Referent Power), Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia 

memiliki sumber-daya, kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Kekuasaan ini dapat 

menimbulkan kekaguman pada orang tersebut, dan membuat orang yang mengaguminya 

ingin menjadi seperti orang tersebut. Boulding dalam Wayne dan Faules (1989) membagi  3 

jenis kekuasaan, (a) kekuasaan destruktif, kekuasaan bersifat menghancurkan, (b) kekuasaan 

produktif, kekuasaan bersifat menghasilkan dan menjual, (c) kekuasaan integratif, kekuasaan 

bersifat menyatukan. French dan Raven (1959) dalam The Bases of Social Power, mereka 

mengembangkan lima basis kekuasaan yang berbeda. Kekuasaan ahli menyatakan bahwa 

agen sosial memiliki pengetahuan di atas dan di luar itu dari orang tersebut. Kekuasaan 

rujukan mengacu pada situasi di mana seseorang atau orang-orang berbagi tingkat identifikasi 

yang tinggi dengan agen sosial. Kekuasaan yang sah menyiratkan bahwa agen sosial 

memiliki kedudukan hierarkis yang lebih tinggi daripada orang tersebut. Kekuasaan koersif 

yang digunakan adalah kemampuan sosial seseorang untuk menimbulkan bahaya pada orang 

tersebut, yang berlawanan dengan kekuasaan penghargaan, di mana agen sosial dapat 

memberi imbalan kepada orang lain untuk kinerja tertentu. 

Pembagian kekuasaaan dalam organisasi tediri dari 2 dimensi yaitu arti relasional dan 

motivasional, relasional berarti pembagian kekuasaan antara manajer dan bawahan untuk 

menekankan pemecahan maslah bersama dan motivasional berarti berdasarkan kemampuan 

diri. Pengembangan organisasi merupakan suatu usaha terencana dan berkelanjutan 

mencakup organisasi secara keseluruhan yang dikelola dari atas untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas dan kesehatan organisasi (Richard Beckhart :1981) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber kekuasaan dalam organisasi 

KMAY, mengetahui pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi KMAY, 

mengetahui taktik kekuasaan dalam organisasi KMAY, mengetahui sifat kekuasaan dalam 

organisasi KMAY, dan mengetahui pola pengembangan organisasi KMAY. Berdasarkan 

uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana 

kekuasaan berperan dalam pengembangan organisasi kepemudaan KMAY?  

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif, paradigma yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, lokasi penelitian ini 

dilakukan di Sekretariat Keluarga Masyarakat Adonara Yogyakarta di Jl. Seturan Baru Desa 

Catur Tunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Key Informan penelitian 

berjumlah 5 orang yaitu Ketua Organisasi, Wakil Ketua Organisasi,dan Kepala Bidang 

Organisasi.Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, 

wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi sumber. 

 

PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian ini memaparkan gambaran umum organisasi Keluarga Mahasiswa Adonara 

Yogyakarta, dari sumber kekuasaan, jenis kekuasaan, pembagian kekusaan dan kewenangan, 

taktik kekuasaan, jenis/sifat kekuasan dan pola pengembangan organisasi. Berdasarkan hasil 

observasi, wawancara dan studi pustaka sumber kekuasaan organisasi Keluarga Mahasiswa 

Adonara Yogyakarta bersumber pada Kekuasaan formal (legitimated power) dimana 

kekuasaan pengurus organisasi diatur dalam posisi struktural dalam organisasi yang 

ditetapkan dalam sidang Musyawarah Anggota Tahunan KMAY (MANTA), posisi struktural 

dalam organisasi KMAY merupakan kekuasaan yang diakui/sah dimana terdapat pembagian 

kekuasaan yang berisi kewenangan untuk menjalankan organisasi, ketua dan wakil ketua 

organisasi mempunyai peran penting dalam menentukan arah dan pengembangan organisasi 

sesuiai visi dan misi, tujuan organisasi. Oleh karena itu untuk menjalankan organisasi yang 

efektif maka dilakukan pembagian kekuasaan, yang terdiri dari beberapa bidang antara lain 

bidang kaderisasi, bidang kajian politik, bidang hubungan anggota, bidang hubungan 

masyarakat, bidang sosial budaya, bidang olahraga, bidang kewirausahaan, bidang 

komunikasi, media, dan infomasi. Pembagian kekuasaan dan kewenangan tersebut 

berdasarkan dimensi motivasional yaitu anggota yang dipilih menjadi kepala bidang 

didasarkan pada kompetensi/ kemampuan, modal kepemimpinan, dan bertanggung jawab, 

Bidang-bidang dalam organisasi tersebut mempunyai program/kegiatan untuk pengembangan 

organisasi dengan bertanggung jawab serta berkoordinasi langsung dengan ketua dan wakil 

ketua sebagai pemimpin dalam organisasi. Taktik kekuasaan yang digunakan untuk 

mempersuasi anggota organisasi yaitu dengan taktik legitimasi, legitimasi mendasarkan pada 

posisi kewenangan atau mengajukan permintaan sesuai dengan kebijakan atau aturan 

organisasi, dan personal appeals yakni meminta kepatuhan didasarkan pada pendekatan 

personal/persahabatan atau loyalitas (Robbins dan Judge 2011: 459).  

Kekuasaan dan kewenangan yang diatur dalam struktur organisasi berperan dalam 

pengembangan organisasi Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta, dimana kekuasaan itu 

digunakan sesuai dengan aturan yang dibuat dan disepakati bersama dalam bentuk Garis-

Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang ditetapkan dalam sidang Musyawarah Anggota 

Tahunan (MANTA) KMAY. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Mahasiwa 

Adonara Yogyakarta adalah garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak dan aspirasi 
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perspektif dari anggota KMAY yang pada hakikatnya merupakan suatu pola umum 

pengembangan organisasi KMAY, pola umum pada dasarnya merupakan suatu rangkaian 

program pengembangan yang menyeluruh, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan saling 

terkait satu sama lainnya serta dilakukan secara bertahap. 

Berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi yang ditetapkan dalam sidang 

Musyawarah Anggota Tahunan KMAY ditetapkan wewenang kekuasaan dan struktur 

keorganisasian untuk pengembangan organisasi sebagai berikut : 

Ketua dan Wakil Ketua sebagai pemimpin organisasi menentukan arah dan 

pengembangan organisasi KMAY, mereka mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh 

dalam mengendalikan organisasi KMAY, melakukan intervensi langsung terhadap anggota 

organisasi berdasarkan otoritas rasional legal, karena kepercayaan para anggota terhadap 

legalitas aturan yang dibuat, pembagian kerja, dan hak yang diberikan. Ketua dan wakil ketua 

organisasi merancang struktur kepengurusan terakomodasi dan terimplementasi sesuai visi 

dan misi KMAY, merancang program kerja dan membagi kekuasaan dan kewenangan kepada 

para anggota organisasi dalam bidang-bidang pengembangan organisasi, pemilihan anggota 

untuk menjadi pengurus oleh ketua dan wakil ketua dalam bidang-bidang berdasarkan 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Mereka bekerja sesuai kekuasan dan kewenangan 

yang diberikan dengan masing-masing program kerja yang dibuat untuk pengembangan 

organisasi, ketua dan wakil ketua KMAY melakukan pengawasan langsung, dan evaluasi 

terhadap pekerjaan para pengurus dan anggota bidang-bidang organisasi tersebut. Para 

pengurus bidang KMAY itu bertanggung jawab dengan mengkoordinasi, dan melaporkan 

hasil pekerjaan mereka kepada Ketua dan wakil ketua KMAY dalam bentuk Laporan 

Pertanggung Jawaban setelah dilaksanakannya kegiatan program kerja. Ketua dan Wakil 

ketua KMAY juga membangun komunikasi kepada pihak eksternal organisasi untuk 

melakukan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, pendelegasian kekuasaan 

kepada pengurus atau anggota KMAY dilakukan oleh Ketua KMAY sesuai dengan situasi 

dan kondisi untuk menghadiri suatu acara/ undangan, organisasi lain, jika Ketua berhalangan 

hadir maka didelegasikan wakil ketua, pengurus, atau anggota organisasi 

Sekretaris berperan sebagai penghubung antara pemimpin dengan anggota 

organisasi,organisasi lain baik melalui surat, telepon atau media lain. Sekretaris KMAY 

berdasarkan keahliannya (expert power) dalam mengolah data dan menggunakan komputer,  

membekali pengurus dan anggota organisasi KMAY mengenai pengelolaan administrasi 

sesuai prosedur organisasi sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi saat membuat 

laporan pertanggung jawaban program kerja KMAY, sekertaris juga memiliki kewenangan 

dalam membuat serta mengarsipkan surat masuk dan keluar secara resmi untuk arsip 

organisasi KMAY, melakukan inventarisasi aset KMAY, Sekretaris juga menetapkan 

timeline kegiatan terhadap program-program kerja setiap bulan kepada para kepala bidang 

dan anggota organisasi agar bisa berjalan sesuai rencana. Bendahara memiliki kewenangan 

untuk mengelola dan mengatur sirkulasi keuangan organisasi, karena keahliannya (expert 

power) dalam bidang akuntansi, mengontrol pengelolaan keuangan kepanitiaan dan bidang, 

serta membuat laporan keuangan untuk mewujudkan transparansi keuangan organisasi. 

Sumber keuangan organisasi KMAY berasal dari iuran para anggota organisasi setiap 

bulannya. Ketua dan Wakil Ketua organisasi membagi kekuasaan dalam bidang-bidang untuk 

pengembangan organisasi yang efektif, bidang-bidang itu berkerja sesuai program, 

berkoordinasi dan bertanggung jawab dengan ketua dan wakil ketua sebagai pemimpin 

organisasi KMAY, bidang-bidang tersebut antara lain : 

Bidang kaderisasi dan regenerasi, memungkinkan terjadinya pengkaderan secara 

teratur, terorganisisir, dan berkelanjutan. Dalam bidang kaderisasi memiliki kekuasaan dan 
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kewewenangan dalam membuat kurikulum kaderisasi untuk pembinaan bagi calon anggota 

organisasi KMAY yang baru, bidang ini mewajibkan setiap anggota organisasi yang baru 

untuk mengikuti kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), dan Malam Keakraban 

(MAKRAB) KMAY dengan memaparkan materi-materi kepada anggota baru seperti 

pengantar latihan dasar kepemimpinan, analisis sosial permasalahan di daerah, 

pengembangan diri, kepemimpinan, dan keorganisasian, materi ini dibuat berdasarkan 

kurikulum kaderisasi KMAY untuk pengembangan organisasi kedepan. Para anggota 

organisasi yang baru juga sangat bergantung pada bidang ini dikarenakan bidang kaderisasi 

memberikan pendampingan terhadap calon mahasiswa baru dari adonara yang melakukan 

studi di yogyakarta untuk mencari kampus serta jurusannya, pendampingan ini juga untuk 

membantu para anggota organisasi yang baru menyesuaikan dengan lingkungan barunya.. 

Bidang kajian politik diproyeksikan untuk responsive terhadap wacana-wacana publik 

yang berkembang di lewotana adonara bahkan di Yogyakarta. Bidang kajian politik 

mempunyai kewenangan dalam membuat seminar sebagai wadah bertukar informasi dalam 

memperluas wawasan, dalam bidang ini memiliki komunitas “tutukoda” yang terdiri dari 

anggota organisasi KMAY, setiap minggu rutin diagendakan pertemuan komunitas 

“tutukoda” untuk mendiskusikan tema-tema yang akan diangkat dalam kegiatan seminar, 

Pengurus KMAY dan kepala bidang kajian politik memimpin pertemuan tersebut dalam pola 

komunikasi lingkaran, dimana setiap anggota dalam komunitas “tutukoda” diberikan 

kesempatan untuk menyalurkan pendapat, ide tetapi  penyampaian tersebut mematuhi 

mekanisme aturan rapat organisasi. Kemudian setelah tema seminar ditetapkan kepala bidang 

kajian politik membagi tugas-tugas kepada anggotanya untuk mempersiapkan kegiatan 

seminar tersebut dengan waktu yang sudah ditetapkan, hasil pertemuan tersebut juga 

dilaporkan langsung kepada ketua KMAY sebagai pemimpin organisasi. Dalam Bidang 

Kajian Politik, berbagai program yang dihasilkan yaitu menyelenggarakan seminar peran 

pemuda sebagai mitra kritis pemerintah dengan menghadirkan keynote speaker Bupati 

Adonara dan peserta mahasiswa adonara di Yogyakarta, Forum diskusi “Tutu Koda”  KMAY 

juga menyelenggarakan dialog publik anak NTT dengan tema Pilgub NTT 2018 dan peran 

mahasiswa flobamorata, kemudian tentang emansipasi mahasiswa melawan primordialisme 

menuju spirit kolektivitas, dimana peserta yang mengikuti adalah mahasiswa dari berbagai 

wilayah di ntt yang berada di pulau jawa serta para anggota organisasi KMAY. 

Bidang hubungan anggota menangani hubungan internal KMAY dan menjaga 

keharmonisan rumah tangga KMAY, Bidang hubungan anggota melakukan pendataan 

anggota (sensus) dan para anggota organisasi KMAY diharuskan memberikan identitasnya 

secara jelas, bidang ini melakukan penagihan iuran bulanan kepada anggota KMAY untuk 

kas organisasi setiap bulannya. Taktik kekuasaan yang dipakai untuk mempersuasi anggota 

organisasi dengan bujukan secara rasional. Bidang ini juga membuat acara apresiasi (reward) 

anggota KMAY dalam bentuk acara syukuran ulang tahun, wisuda, sebagai wujud kepedulian 

pengurus terhadap anggota agar anggota organisasi semakin merasa dihargai dalam KMAY 

dan meningkatkan sikap kepatuhan dalam organisasi. 

Bidang Hubungan Masyarakat memiliki kewenangan menangani hubungan eksternal 

KMAY, bidang ini membangun dan mengembangkan kemitraan KMAY dengan 

organisasi/instansi diluar KMAY dalam rangka merealisasikan visi-misi KMAY. Bidang 

Humas KMAY membangun hubungan eksternal dengan organisasi adonara lainnya dengan 

menyelenggarakan Kongres Organisasi Mahasiswa Diaspora Adonara Seluruh Indonesia 

(KODA SI) yang bertempat di Yogyakarta, dengan tema “Membangun Langkah Harmoni 

untuk Lewotana”organisasi mitra KMAY diantarnya yaitu Angkatan Muda Adonara Jakarta 

(AMA), Himpunan Keluarga Mahasiswa Adonara Bandung (HIKMA), Forum Diskusi 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

324 

Adonara Laweyan Surakarta (FALS), Generasi Muda Adonara Surabaya (GEMA), 

Paguyuban Nusa Tadon Adonara Malang, Angkatan Muda Adonara Samarinda dan Kupang. 

Bidang sosial budaya dengan dua sub bidang yaitu seni budaya dan sosial masyarakat. 

bidang ini membentuk dan membina “KMAY Acoustic” dan “Sanggar KMAY” sebagai 

pengembangan bakat dan kreatifitas anggota KMAY dalam bidang musik dan seni tari, 

bidang ini juga melaksanakan pentas seni budaya untuk meningkatkan minat dan bakat 

anggota KMAY, mengajak semua anggota organisasi untuk melakukan bakti sosial, dan 

menggalang donasi untuk bencana alam dan kemanusiaan sebagai wujud kepedulian sosial 

KMAY terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Bidang sosial budaya mempunyai 

program jangka panjang yaitu program Paket Balik Lewo dimana para pengurus dan anggota 

KMAY membangun taman baca, pelatihan komputer bagi sekertaris desa di adonara untuk 

meningkatkan pendidikan dan kualitas pelayanan  kepada masyarakat di adonara. 

Setiap anggota organisasi KMAY yang mempunyai minat dan bakat dalam olahraga 

dibina dan diarahkan oleh bidang olahraga, dengan melakukan kegiatan latihan rutin baik 

futsal maupun sepakbola, latihan rutin tersebut diharapkan dapat membentuk kekompakan 

dan solidaritas antar anggota dalam organisasi KMAY, kemudian tim yang dibentuk tersebut 

didaftarkan untuk mengikuti lomba-lomba di yogyakarta, selanjutnya bidang ini juga 

membuat turnamen sepakbola adonara cup untuk menggalang dana kas organisasi. 

Dalam Bidang kewirausahaan, para anggota organisasi diharuskan berpartisipasi 

untuk diberikan pelatihan diklat kerajinan tangan dan sekolah kewirausahaan untuk 

mengelola unit usaha “KMAY Shop” yang terdiri dari penjualan baju, korsa KMAY, 

souvenir wisuda. 

Bidang Komunikasi, media dan informasi memiliki kewenangan mengelola akun 

media sosial KMAY seperti Instagram, dan Facebook untuk mempublikasikan kegiatan dan 

aktivitas anggota KMAY. Bidang ini juga membekali para anggota organisasi dalam 

keterampilan jurnalistik, dan desain grafis.  

Semua bidang-bidang pengembangan organisasi tersebut bekerja, bertanggung jawab 

dan diawasi langsung oleh pemimpin organisasi dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua 

KMAY, setiap tindakan yang ingin ditempuh oleh masing-masing bidang pengembangan 

tersebut harus dikoordinasikan dan diputuskan oleh pemimpin organisasi KMAY. Kekuasaan 

dalam pengembangan organisasi KMAY menggunakan pendekatan nilai-nilai humanis, 

dimana pemimpin organisasi mendorong potensi yang dimiliki anggota organisasi untuk 

berpartisipasi mengembangkan organisasi, dan menjaga hubungan anggota dengan organisasi 

untuk kesehatan organisasi yang baik agar berjalan efektif. Kekuasaan dalam organisasi 

KMAY bersifat produktif dan integratif, dimana kekuasaan dalam bidang-bidang organisasi 

KMAY menghasilkan kaderisasi organisasi selanjutnya berdasarkan pembinaan sesuai minat 

dan bakat para anggotanya, dan peran kekuasaan itu menyatukan, dan mampu menggerakan 

anggotanya sesuai tujuan organisasi. Organisasi Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta 

memiliki 2 pola pengembangan organisasi, yaitu pola pengembangan jangka pendek dan pola 

pengembangan jangka panjang dengan berbagai program pengembangan yang berhasil 

dilakukan KMAY. 

Pola pengembangan jangka pendek : (a) Pengenalan pengurus, sosialisasi program kerja 

pengurus dan struktur organisasi, (b) Peningkatan kualitas anggota dan kegiatan anggota 

KMAY yang serasi dan terarah menjalin kerja sama antar organisasi kemahasiswaan atau 

organisasi lain baik dalam maupun luar Yogyakarta, (c) Mendorong dan memajukan 

kegiatan-kegiatan yang mendukung kreatifitas dan intelektualitas anggota sehingga terbentuk 

anggota yang kreatif dan berkualitas. Dalam pengembangan jangka pendek pengenalan 
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pengurus, sosialisasi program kerja pengurus dan struktur organisasi KMAY kepada 

anggotanya dilakukan saat kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Malam 

Keakraban (Makrab) dengan tema aktif, inovatif, dan berbudaya yang berlokasi di bumi 

perkemahan sinolewah Yogyakarta, dengan LDK dan Makrab tersebut Pengurus 

memperkenalkan diri dan memaparkan beberapa materi yakni materi pengantar latihan dasar 

kepemimpinan, materi analisis sosial permasalahan di daerah, materi pengembangan diri, 

materi kepemimpinan, dan materi keorganisasian. KMAY melalui bidang humas juga 

membangun kerja sama dengan organisasi lain, dan organisasi adonara seluruh Indonesia, 

KMAY merintis kongres organisasi adonara seluruh Indonesia bertempat di Yogyakarta, 

kongres ini selain ajang silaturahmi antar organisasi adonara juga menjadi ajang diskusi dan 

menyamakan persepsi untuk pengembangan program pemuda adonara kedepan. Bidang 

Sosial dan Budaya KMAY juga membuat kegiatan-kegiatan kreatif untuk peningkatan 

kualitas anggota yaitu dengan program JALAR (Jalan Sambil Belajar) dimana KMAY 

melakukan kunjungan di desa panggungharjo dengan fokus studi komunitas literasi, 

pembangunan desa panggungharjo, dan mengunjungi kelompok tani panggungharjo, hasil 

studi tersebut dijadikan acuan agar bisa di implementasikan di adonara. 

Pola pengembangan jangka panjang : Dalam jangka panjang, organisasi KMAY 

dikembangkan sesuai kedudukannya sebagai organisasi yang menghimpun seluruh aspirasi 

dan kegiatan anggota. Struktur organisasi harus memberikan kejelasan posisi, kedudukan, 

hak, dan kewajiban, serta wewenang/kekuasaan KMAY. Sturktur organisasi dilengkapi 

dengan prosedur, mekanisme, pembagian kerja, koordinasi dan sarana yang cukup sehingga 

diharapkan masing-masing perangkat organisasi dapat berfungsi secara efektif dan efesien, 

Anggota organisasi KMAY diharapkan saat kembali pulang ke adonara bisa memanfaatkan 

ilmunya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di adonara. 

Dalam pengembangan jangka panjang, KMAY melalui bidang sosial budaya mempunyai 

program Paket Balik Lewo KMAY dimana anggota KMAY membuat suatu program 

langsung kepada masyarakat adonara seperti, pembuatan taman baca di, pelatihan komputer 

bagi sekretaris desa seluruh kecamatan Ile Boleng, seluruh kecamatan Adonara Tengah di 

desa kenotan, pembangunan taman baca dan sekolah di desa lambunga, program pengabdian 

masyarakat ini untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di 

adonara, kemudian dalam bidang kewirausahaan dan kajian politik KMAY mengawal 

program pemerintah Bupati Flores Timur yaitu program “selamatkan orang muda flotim”, 

dalam seminar yang yang dilakukan KMAY seperti seminar “peran pemuda sebagai mitra 

kritis pemerintah” di yogyakarta yang menghadirkan Bupati Flores Timur dimana KMAY 

memberikan masukan-masukan bagi Pemerintah Flores Timur berdasarkan hasil kajian-

kajian ilmiah, serta memberikan rekomendasi nama-nama pemuda adonara di yogyakarta 

yang sesuai kriteria agar mendapatkan modal dari pemerintah  untuk berwirausaha. 

 

 

PENUTUP 

Kekuasaan dalam pengembangan organisasi Keluarga Mahasiswa Adonara Yogyakarta 

bersumber pada kekuasaan legitimasi dimana kekuasaan ini berasal dari wewenang formal 

untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya organisasi yang didasarkan pada posisi 

struktural di dalam organisasi serta kekuasaan keahlian karena dinilai memiliki pengetahuan 

atau pemahaman hanya dalam area tertentu Pembagian kekuasaan dan kewenangan dalam 

organisasi KMAY didasarkan dimensi motivasional yaitu kemampuan/kompetensi. Taktik 

kekuasaan yang digunakan untuk mempengaruhi anggotanya yaitu mengunakan taktik 

legitimasi dan personal appeals, Kekuasaan dalam pengembangan organisasi KMAY 

menggunakan pendekatan nilai-nilai humanis, dimana pemimpin organisasi mendorong 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

326 

potensi yang dimiliki anggota organisasi untuk berpartisipasi mengembangkan organisasi, 

dan menjaga hubungan anggota dengan organisasi untuk kesehatan organisasi yang baik agar 

berjalan efektif. Kekuasaan dalam organisasi KMAY bersifat produktif dan integratif, dimana 

kekuasaan dalam bidang-bidang organisasi KMAY menghasilkan kaderisasi organisasi 

selanjutnya berdasarkan pembinaan sesuai minat dan bakat para anggotanya, dan peran 

kekuasaan itu menyatukan, dan mampu menggerakan anggotanya sesuai tujuan organisasi. 

Pengembangan organisasi dilakukan dengan pola jangka pendek dan jangka panjang, dengan 

mengutamakan pembinaan kualitas intelektual para anggotanya dengan kegiatan-kegiatan 

ilmiah seperti seminar, diskusi, dialog publik dan pengabdian masyarakat dengan program-

program nyata di masyarakat dimana para anggotanya memberikan pelatihan komputer, 

pendidikan literasi di sekolah-sekolah, bakti sosial, dan pembangunan taman baca saat 

kembali di adonara, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah flores timur untuk 

memberdayakan pemuda-pemuda adonara dalam berwirausaha. 
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PENDAHULUAN 

Kekuasaan sebagai  taktik mempengaruhi orang lain adalah hal yang sangat penting untuk 

diketahui oleh organisasi yang ingin berhasil. Adanya kekuasaan di dalam organisasi dapat 

menjadi kekuatan atau kelebihan namun dapat juga menjadi sebuah ancaman bagi organisasi. 

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di 

bawah Kementerian Pertanian yang berfungsi sebagai sekolah kedinasan yang menghasilkan 

tenaga penyuluh dibidang pertanian dan peternakan, tentunya tidak lepas dari kekuasaan yang 

melekat baik di diri pimpinan maupun orang-orang yang berada di dalam organisasi. Dengan 

mengetahui dan memahami sumber-sumber kekuasaan yang ada dalam organisasi di 

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, dapat digunakan sebagai cara-cara 

untuk meningkatkan atau mengurangi kekuasaan yang ada, serta sebagai taktik-taktik untuk 

mendapatkan kekuasaan yang ada di dalam organisasi, sehingga dapat lebih efektif dalam 

mengendalikan jalannya organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

Malang. 

Dalam sebuah organisasi kekuasaan adalah kemampuan seorang atau sekelompok 

orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar berperilaku sesuai 

dengan kemauannya. Kekuasaan merupakan alat yang digunakan setiap hari di dalam 

organisasi yaitu untuk dapat mempengaruhi orang lain, kekuasaan adalah hal yang penting 

digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi. Dengan mempelajari 

kekuasaan dalam sebuah organisasi, maka organisasi akan lebih mampu menggunakan 

pengetahuan tersebut untuk dapat lebih efektif. 

Russell, 1986 (dalam Faules dan Wayne Pace, 2010:252) “kekuasan didefinisikan 

sebagai hasil pengaruh yang diharapkan”. Dalam pengertian ini dapat dijelaskan dengan 

kekuasaan dapat diperoleh hasil sesuai dengan pengaruh yang diharapkan. (Weber, 2006) 

“menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya 

terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu”.  

(Wagner, 2005) “kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, 

dan kemmapuan untuk mengatasi (bertahan dari) pengaruh orang lain yang tidak diinginkan”. 

(Robbins, 2007) “kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh 

orang yang memiliki kekuasaan”. 

Bentuk kekuasaan yang terjadi dalam organisasi pun tentunya bermacam-macam 

jenisnya dan tidak terbatas hanya dimiliki oleh pemimpin dalam organisasi tersebut, akan 

tetapi juga dapat dilakukan oleh anggota di dalam organisasi tersebut.  

(Schermerhorn, 2011) sumber kekuasaan ditunjukkan secara lebih luas. Kekuasaan 

dikelompokkan dalam position power dan personal power. Dalam position power mencakup: 
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legitimate power, reward power, coercive power, process power, information power, dan 

representative power. Sedangkan dalam personal power meliputi: expert power, rational 

persuation, referent power, dan coalition power. 

(Kreitner, 2010) memisahkan dengan jelas dimensi kekuasaan, antara tipe kekuasaan dengan 

dasar kekuasaan. Tipe kekuasaan tersebut dibedakan antara socialized power dengan 

personalized power. Sedangkan dasar kekuasaan meliputi: reward power, coercive power, 

legitimate power, expert power, dan referent power. 

(Colquitt, 2011) tipe kekuasaan dikelompokkan dalam organizational power dan personal 

power. Dalam tipe kekuasaan organizational power meliputi: legitimate, reward, dan 

coercive power. Sedangkan tipe kekuasaan personal power meliputi: expert dan referent 

power. 

(Zogjani, 2014) melakukan penelitian sebelumnya yang berjudul “The Role of Power in 

Effective Leadership and Followership : The Albanian Case”, menghasilkan pembagian 

kekuasaan dapat berbeda dari satu organisasi ke organisasi yang lain, dari satu negara ke 

negara yang lain. Dalam penelitian ini kekuasaan yang terjadi masih didominasi oleh 

kepemimpinan dari peran maskulin terkait dengan budaya patriaki di Albania yang 

menghasilkan ketidakadilan terhadap perempuan. Ada bukti praktis bahwa ada korelasi 

penting antara kekuasaan dan dimensi vertikal hirarkis. Kekuasaan terkonsentrasi di tangan 

beberapa individu terpilih, sehingga pemimpin memiliki kekuatan lebih untuk memiliki 

pengikut dan memiliki lebih banyak hak istimewa. Tidak ada iklim organisasi umum yang 

mendorong kekuasaan. Pengikut setuju dan menerima ketika kekuasaan dilaksanakan atas 

mereka. Di Albania pemimpin tidak hanya menggunakan satu jenis kekuasaan tetapi 

menggabungkan beberapa kekuasaan yang berbeda, pemimpin kebanyakan menggunakan 

kekuasaan keahlian, kekuasaan yang sah, kekuasaan kharisma, dan kekuasaan hubungan. 

Sedangkan para pengikut kebanyakan menggunakan kekuasaan kharisma, kekuasaan 

keahlian, dan kekuasaan informasi.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui bentuk kekuasaan yang ada 

dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang. 2) Mengetahui 

peran kekuasaan dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

Malang. 3) Mengetahui terjadinya kekuasaan tersebut dalam organisasi di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini 

yakni dengan merumuskan “Bagaimana Peran Kekuasaan dalam Organisasi yang Efektif di 

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang?”. 

Sedangkan untuk dapat lebih memperjelas dari fokus penelitian, akan diuraikan secara 

terperinci pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1) Bagaimana bentuk kekuasaan yang ada 

dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang?. 2) Bagaimana 

peran kekuasaan dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

Malang?. 3) Mengapa kekuasaan tersebut terjadi dalam organisasi di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang?.  

Berdasarkan latar belakang, dan fokus penelitian diatas, penelitian ini bermaksud 

untuk mengkaji dan menganalisis seputar bentuk kekuasaan yang ada dan terjadi, serta peran 

kekuasaan dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang yang 

belum pernah dikaji sebelumnya.  

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu untuk 

menginterpretasikan dan mengetahui realitas dari sudut pandang subjek penelitian atau key 

informant (narasumber) penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini 
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bertujuan untuk memberi pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang 

diteliti.  

Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus memiliki beberapa keuntungan  Lincoln 

dan Guba  (Mulyana, 2018:247) yaitu : 1) Studi kasus merupakan sarana utama bagi 

penelitian emik, yakni menyajikam pandangan subjek yang diteliti. 2) Studi kasus 

menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam 

kehidupan sehari-hari. 3) Studi kasus merupakan sarana yang efektif untuk menunjukkan 

hubungan antara peneliti  dan informan. 4) Studi kasus memungkinkan untuk menemukan 

konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual 

tetapi juga keterpercayaan (trustworthiness). 5) Studi kasus memberikan uraian tebal yang 

diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas. 6) Studi kasus terbuka bagi penilaian atas 

konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.  

Pertimbangan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yakni : 1) Kasus 

yang diteliti dalam penelitian ini memiliki keunikan dan menarik untuk dikaji di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (Polbangtan) tentang peran kekuasaan dalam organisasi yang efektif 

dan tindak keikutsertaan. 2) Subjek penelitian dan informasi yang berkaitan dengan penelitian 

ini dapat diketahui secara menyeluruh melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan studi 

pustaka. 3) Mengungkapkan segala yang terjadi dalam penelitian sehingga dapat dijadikan 

sebagai acuan maupun referensi baru dalam penelitian. 

Subyek informan terkait dengan peran kekuasaan dalam organisasi yang efektif dan 

tindak keikutsertaan yaitu Kepala Unit atau Laboratorium, Kepala Jurusan Pertanian dan 

Peternakan, Dosen, Staff Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Obyek penelitiannya 

peran kekuasaan dalam organisasi yang efektif, berdasarkan sumber data primer berupa kata-

kata individu anggota dalam organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

Malang, dan data sekunder berupa studi pustaka.  

Penentuan informan kunci (key informant) yang peneliti lakukan dalam penentuan 

sampel atau pemilahan informan adalah dengan mengunakan purposive sampling. Tujuannya 

untuk mendapatkan informasi yang maksimal tentang peran kekuasaan dalam organisasi yang 

efektif di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang. Dalam penelitian ini 

terdapat 5 informan kunci terdiri dari : Kepala Unit atau Laboratorium, Kepala Jurusan 

Pertanian dan Peternakan, Dosen, Staff Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses pendekatan yang disebut dengan 

Gaining Access dan Rapport kepada organisasi sebagai obyek penelitian melalui key 

informant sebagai subjek penelitian, sebagai berikut : 1) Gainning Access  dalam penelitian 

ini dimana peneliti terlibat menjadi bagian dari organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang sebagai pustakawan di perpustakaan. 2) Sedangkan Rapport  dalam 

penelitian ini berupa langkah-langkah dalam memperoleh kedekatan dengan masing-masing 

individu yang dipilih sebagai narasumber (key informant) dalam penelitian ini. Pendekatan-

pendekatan ini bersifat personal dan informal yaitu dengan meminta izin secara langsung 

kepada narasumber (key informant) untuk diwawancarai. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

Malang yang terletak di Jl. Dr Cipto 144 A Bedali, Lawang-Malang Jawa Timur. Proses 

penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan mulai dari 

proses persiapan, penelitian di lapangan, dan penyusunan. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bermaksud untuk 

memperoleh data atau bahan-bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi yang dapat 

dipercaya. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, teknik pemgumpulan data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Wawancara mendalam (In depth 

interview) dengan menggunakan pedoman wawancara dan sejumlah daftar pertanyaan yang 

berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan serta disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. 2) Observasi atau pengamatan terhadap seluruh partisipan atau individu yang 

terlibat dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang. 3) Studi 

pustaka atau studi dokumen dengan mempelajari atau menelaah data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian.  

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu : 1) Pengumpulan 

data (data collection) merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang berupa kalimat-

kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dengan narasumber, dan 

studi pustaka. 2) Reduksi data (data reduction) merupakan proses merangkum, memilah hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sesuai dengan apa yang telah 

disampaikan oleh narasumber saat wawancara. 3) Penyajian data (data display) yaitu 

mengorganisasi data dan menyusun pola hubungan sehingga data lebih mudah dipahami. 4) 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing / verification) yaitu menarik 

kesimpulan dari verifikasi atas pola keteraturan dan penyimpangan yang ada yang timbul 

dalam peran kekuasaan dalam organisasi yang efektif di Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang.  

Teknik validitas data atau teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Obyek yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah mengenai peran kekuasaan dalam organisasi yang efektif di Politeknik Pembangunan 

Pertanian (Polbangtan) Malang.  

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang Politeknik Pembangunan 

Pertanian (Polbangtan) Malang secara singkat dan gambaran umum tentang kekuasaan yang 

terjadi dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang. 

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang merupakan sekolah kedinasan yang 

berada di bawah Kementerian Pertanian yang terletak di Jawa Timur. Sebagai salah satu 

sekolah kedinasan Polbangtan Malang adalah organisasi yang cukup dinamis dalam 

perkembangannya, hal ini terlihat mulai sejak didirikannya hingga saat ini Polbangtan 

Malang telah mengalami 3 kali perubahan struktur organisasi. Dimulai dari awal didirikan 

sebagai Akademi Penyuluhan Pertanian Malang kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi 

Penyuluhan Pertanian Malang dan sekarang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang. perubahan kelembagaan yang terjadi tentunya memiliki banyak latar 

belakang, dan tentu saja orang-orang yang berada didalam organisasi ini memiliki banyak 

peran dan kekuasaan dalam perubahan kelembagaan di Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang. 

Analisis dan interpretasi yang disajikan dalam penelitian ini adalah hasil obserasi dan 

wawancara peneliti pada organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, 

yaitu dengan mengkaji tentang kekuasaan dari berbagai macam sudut pandang (perspektif) 

anggota dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang. 

Diawali konsep kekuasaan yang dipahami dalam organisasi sebagai acuan dalam 
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mengumpulkan data dilapangan yang nantinya akan dianalisis dan di interpretasikan yang 

dituangkan dalam pembaasan ini. 

Penelitian dilakukan kepada 5 orang yang menjadi narasumber (key informant) dalam 

penelitian ini. Latar belakang penunjukkan kelima narasumber (key informant) dikarenakan 

dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi cukup sering terlibat. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini diawali dengan konsep kekuasaan yang dipahami dalam 

organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, sebagai acuan dalam 

mengumpulkan data di lapangan yang nantinya akan dianalisis dan diinterpretasikan dan di 

dituangkan dalam pembahasan ini yaitu:  

1) Bentuk kekuasaan yang terjadi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

Malang oleh sebagian besar anggota dalam organisasi dimaknai sebagai legitimate 

power. Dimana legitimate power ini merupakan kekuasaan yang diterima orang sebagai hasil 

dari posisinya dalam hierarki formal suatu organisasi, hal ini ditunjukkan dengan adanya 

hierarki kekuasaan yang terjadi karena seseorang yang dianggap memiliki kekuasaan oleh 

anggota organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang memiliki 

kedudukan dan jabatan yang penting secara formal dalam organisasi. Oleh karena itu 

seseorang ini dapat menunjukkan dan menjalankan kekuasaan yang dimilikinya dengan 

mudah dan dapat memberikan pengaruh dalam berbagai macam kegiatan maupun keputusan 

dan kebijakan dalam organisasi. Representative power bentuk kekuasaan terjadi yang 

dimaknai oleh beberapa anggota dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang, dimana kekuasaan ini merupakan hak formal yang diberikan pada 

individu oleh organisasi yang memungkinkan mereka berbicara sebagai perwakilan 

kelompok. Hal ini dapat ditunjukkan dimana anggota dalam organisasi dimungkinkan untuk 

menyampaikan ide dan gagasan baik secara pribadi maupun perwakilan dari unit atau 

instalasi dan laboratorium yang di wakili kepada organisasi. Bentuk Decision-making power 

juga dianggap oleh beberapa anggota terjadi dalam organisasi di Politeknik Pembangunan 

Pertanian Malang, dimana merupakan kekuasaan dimana individu atau sub unit dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan tingkat kekuasaan 

mereka. Hal ini dapat terlihat dari berbagai macam kegiatan yang ada di dalam organisasi 

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang melibatkan banyak unit-unit terkait 

misalnya kegiatan Tefa (Teaching Factory) yang melibatkan banyak unit instalasi dan 

laboratorium didalamnya untuk mendukung dan merumuskan keputusan kebijakan dari 

kegiatan tersebut. Berbagai macam bentuk kekuasaan yang ada dalam organisasi di 

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, kekuasaan dalam bentuk legitimate 

power lebih mendominasi dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang dari pada representative dan decision-making power. 

2) Kekuasaan yang terjadi dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang memiliki berbagai macam peranan. Sebagian besar anggota dalam 

organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang menganggap 

kekuasaan yang terjadi dalam oragnisasi berperan dalam memenejemen sumber daya alam 

(SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan beberapa anggota lainnya menganggap kekuasaan berperan penting dalam 

pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas. Serta yang lain menganggap kekuasaan 

berperan dalam menentukan arah dan tujuan (goal) dalam organisasi. Dalam penerapan peran 

kekuasaan yang ada dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

Malang ini sebagian besar anggota dalam organisasi menganggap penerapan peran kekuasaan 

ini lebih kepada pembagian tugas, peran, dan wewenang dalam organisasi sesuai dengan 

anjab (analisis jabatan) dan SOP (standart operasional procedur) yang berlaku dalam 

organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang. Namun terdapat juga 
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anggota yang berpendapat bahwa peranan kekuasaan dalam organisasi di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang lebih kepada pengaturan dalam pembentukan 

struktur organisasi. Dan anggota yang lain berpendapat kekuasaan berperan dalam 

membentuk perilaku dan perubahan sikap dalam organisasi di Politeknik Pembangunan 

Pertanian (Polbangtan) Malang. 

3) Kekuasaan yang terjadi dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang melatar belakangi 

terjadinya kekuasaan dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

Malang. Sebagian besar anggota dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang menganggap bahwa kekuasaan yang terjadi di latar belakangi oleh 

sistem dan aturan yang berjalan dan mengaturnya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Beberapa anggota menganggap kekuasaan terjadi dilatar belakangi karena adanya kesadaran 

dari anggota dalam organisasi. Sedangkan anggota yang lainnya menganggap kekuasaan 

yang terjadi dilatar belakangi karena hal tersebut merupakan bagian dari fungsi dan peran 

seseorang dalam organisasi sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). 

Berdasarkan temuan hasil wawancara dalam penelitian ini ada beberapa anggota yang 

memaknai bentuk kekuasaan berdasarkan hubungan suka dan tidak suka dalam organisasi 

tanpa melihat kemampuan yang dimiliki oleh anggota dalam organisasi. Selain itu beberapa 

anggota berpendapat penerapan kekuasaan dalam organisasi di Politeknik Pembangunan 

Pertanian (Polbangtan) Malang ini, terjadi pada jenjang-jenjang tingkatan manajemen tidak 

berjalan dengan baik. Hal ini karena top manajemen lebih dominan, serta pendelegasian tugas 

dan pengayoman pada bawahan masih lemah. Namun ada juga anggota yang menganggap 

bahwa kekuasaan yang terjadi dalam organisasi berdampak pada tercapainya visi dan misi 

organisasi serta iklim kerja yang kurang optimal dan kewenangan yang sesuai dengan 

kesepakatan bersama dan sesuai aturan tidak berjalan dengan baik, hal ini karena masih ada 

yang memakai pendekatan berdasarkan suka dan tidak suka dalam organisasi di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang.  

 

PENUTUP 

Penelitian mengenai peran kekuasaan dalam organisasi yang efektif di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang ini, terlihat pada pola kategorisasi kekuasaan 

tersebut terjadi dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang 

yaitu : 1) Bentuk kekuasaan yang ada dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian 

(Polbangtan) Malang di dominasi oleh legitimate power berdasarkan hierarki formal (struktur 

organisasi), disamping itu juga terdapat bentuk kekuasaan berupa representative dan 

decision-making power. 2) Peran kekuasaan yang terjadi dalam organisasi lebih kepada 

pengambilan keputusan dan melaksanakan tugas, serta untuk memenejemen sumber daya 

alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana yang dimiliki, dalam 

mencapai tujuan organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang. 3) 

Kekuasaan yang terjadi dalam organisasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 

Malang dilatarbelakangi oleh sistem serta aturan yang berjalan dalam organisasi, adanya 

kesadaran dari anggota dalam organisasi, dan juga bagian dari fungsi atau peran tupoksi 

(tugas pokok dan fungsi) masing-masing anggota dalam organisasi di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan simpulan diatas adalah 1) 

Pentingnya memahami konsep dan bentuk kekuasaan oleh seluruh anggota dalam organisasi 

dalam membentuk organisasi yang efektif di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) 
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Malang. 2) Pada jenjang top manajemen sebisa mungkin membangun kedekatan yang terjalin 

pada tingkat bawahan yang tidak hanya sebatas pada tingkat koordinator atau atas dasar suka 

dan tidak suka, akan tetapi lebih kepada kemampuan yang dimiliki anggota dalam organisasi. 

3) Adanya konsistensi dan kontroling pada top manajemen dalam berbagai kewenangan atau 

kebijakan yang telah disepakati bersama dalam organisasi. 4) Adanya monitoring dan 

evaluasi dalam setiap kegiatan yang telah dijalankan oleh organisasi, serta organisasi dapat 

lebih bersifat terbuka dalam menerima baik saran maupun kritik baik dari anggota organisasi 

dalam level bawahan, maupun sesama di level top manajemen. 
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PENDAHULUAN 

Kekuasaan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, adalah suatu hal yang sangat penting 

untuk diketahui seorang pemimpin ataupun manajer yang ingin membuat organisasi atau 

perusahaan nya berhasil. Karena disadari atau tidak disadari olehnya, ia selalu berhubungan 

dengan berbagi kekuasaan serta kekuatan yang ada di dalam organisasinya, yang dapat 

mempengaruhi keberhasilannya dalam memimpin organisasi tersebut mencapai tujuan. 

Adanya kekuasaan di dalam organisasi, bisa merupakan suatu kekuatan/kelebihan, 

namun dapat pula merupakan suatu ancaman bagi organisasi. Dengan mengetahui sumber-

sumber kekuasaan, cara-cara untuk meningkatkan atau mengurangi kekuasaan, dan strategi 

untuk mendapatkan kekuasaan, seseorang pemimpin dapat mengendalikan kekuasaan yang 

ada di dalam organisasinya, sehingga dapat lebih efektif megendalikan organisasi yang 

dipimpinnya.  

Pada pembahasan kali ini penulis berusaha mencari makna kekuasaan seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi orang lain di organisasi. Dan organisasi disini adalah sebuah 

partai politik, yaitu partai Perindo. Hal yang menarik dari partai tersebut dimana partai 

tersebut adalah partai yang terbilang sangat baru di dalam dunia politik di Indonesia, dan dari 

pemimpin-pemimpin nya pun rata-rata memiliki umur yang terbilang sangat muda, jika 

dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya di Indonesia. Dan didukung oleh informan 

sekaligus narasumbernya yaitu ketua dewan perwakilan wilayah jawa barat yaitu bapak M. H. 

Ferarri Nurrachadian. 

Fenomena mengenai kekuasaan seorang pemimpin ini menjadi hal yang sangat 

menarik, karena fenomena tersebut akan menjadi hal yang sangat penting dan sangat berguna 

jika di aplikasikan di dalam organisasi secara langsung. Banyak nya organisasi, perusahaan, 

ataupun instansi tidak begitu mengenai tentang hakekat mengenai kekuasaan seorang 

pemimpin ini, umumnya di Indonesia, dan khususnya di kota Bandung.Seorang pemimpin 

yang mempunyai kekuasaan seharusnya bisa mempengaruhi orang lain, ataupun para 

karyawannya agar bisa bekerja dengan lebih baik lagi demi kemajuan organisasi itu sendiri.  

Kekuasaan dalam politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik 

juga terjadi pada organisasi, instansi, kelompok, bahkan pada keluarga sendiri. Politik adalah 

suatu interaksi manusia yang mempunyai kekuasaan, dan digunakan. Politik bertujuan untuk 

menyeimbangkan kepentingan karyawan dan kepentingan orang didalamnya, sertak 

epentinga norganisasi, dan akan terwujudlah keseimbangan dan tujuan dalam organisasi 

tersebut. 

Kekuasaan dalam politik sering di salah gunakan dan dilakukan oleh para pelaku 

politik itu sendiri yang bisa menimbulkan persepsi masyarakat luas bahwa, para pelaku 

politik itu hanya bertujuan mendapat kekuasaan. Padahal kekuasaan dalam politik itu 

bertujuan untuk mengatur semua unsur didalam organisasinya, bukan untuk pribadi atau 

kelompok. 
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Definisi Kekuasaan 

A memiliki kekuasaan atas B sehingga A dapat meminta B melakukan sesuatu yang tanpa 

kekuasaan A tersebuk tidak akan dilakukan B”. Definisi in imenyempitkan konsep 

kekuasaan, juga menuntut seseorang untuk mengenali jenis-jenis perilaku khusus, 

berdasarkan Greenberg dan Baron (2000). 

Unsur Kekuasaan 

Kekuasaan terdiri dari tiga unsur, yaitu cara, tujuan, dan hasil. Kekuasaan dapat digunakan 

untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik, penggunaan kekuasaan biasanya akan 

mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika 

seorang yang berkuasa berniat baik, maka akan baik pula hasilnya, dan sebaliknya. 

Kemudian, unsur yang terakhir atau hasil dari kekuasaan dapat dilihat dari jumlah individu 

yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi, dan seberapa besar pengaruh kekuasaan tersebut. 

Kekuasaan itu merupakan kekuatan. Kekuasaan yang demikian tidak banyak memerlukan 

paksaan dalam penggunannya. 

Tipe-tipe Kekuasaan 

a. Reward Power  

Kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk member ganjaran atau imbalan 

atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. 

b. Coercive Power  

Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk 

memberi hukuman kepada orang lain. Tipe ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa 

atasannya yang mempunyai ketentuan untuk menghukum dengan tugas-tugas yang sulit, 

mencaci maki sampai kekuasaann yang memotonggaji karyawan. 

c. Referent Power  

Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan ‘kesukaan’ atau liking, dalam arti ketika 

seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang 

diinginkannya.  

d. Expert Power  

Kekuasaan yang berdasar pada keahlian ini, memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa 

seseorang yang mempunyai kekuasaan, pastilah dirinya memiliki pengetahuan, keahlian dan 

informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki 

e. Legitimate Power  

Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang sebenarnya, ketika seseorang melalui suatu 

persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain 

dalam suatu organisasi.  

Sumber – sumber kekuasaan dalam organisasi 

Kekuasaanitu Berdasarkan Kedudukan memiliki pengaruh yang berasal dari kewenangan 

yang sah, dan kedudukannya dalam organisas iterdiri dari :  

a. Kewenangan Formal  

Kewenangan Formal, yaitu kewenangan yang mengacu pada kewajiban dan 

tanggungjawab seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem 
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sosial. Kontrol terhadap sumber daya dan imbalan, merupakan kontrol dan penguasaan 

terhadap sumberdaya dan imbalan terkait dengan kedudukan formal. 

b. KekuasaanPribadi.  

Kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa kelompok sumber kekuasaan berdasarkan 

kedudukan akan berlimpah pada orang-orang yang secara hirarki mempunyai kedudukan 

dalam organisasi. Pengaruh potensial yang melekat pada keunggulan individu terdiri 

dari: - Kekuasaankeahlian (expert power), Kekuasaankesetiaan (referent power), 

Kekuasaankarisma 

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai konstruksi makna kekuasaan 

pemimpin dalam mempengaruhi orang lain di dalam organisasi. Lebih tepat nya penulis akan 

meneliti kekuasaan seorang pemimpin di dalam sebuah partai politik. Dan partai politik itu 

adalah partai Perindo, informan yang berhasil menjadi narasumber penulis adalah ketua partai 

Perindo Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode 

fenomenologi, dengan paradigma konstruktivisme.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan 

Fenomenologi, dengan paradigma konstruktivisme dan menggunakan teori Konstruksi 

Realitas Sosial (Petter L. Berger dan Thomas Luckmann). Fenomenologi adalah suatu 

analisis deskriptif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-

pengalaman langsung. Perhatian filsafat, menurutnya, hendaknya difokuskan pada 

penyelidikan tentang Labenswelt (dunia kehidupan) atau Erlebnisse (kehidupan subjektif dan 

batiniah). Penyelidikan ini hendaknya menekankan watak intensional kesadaran, dan tanpa 

mengandaikan praduga-praduga konseptual dari ilmu-ilmu empiris. 

Konstruksi makna dapat dikaji melalui konsep dalam paradigma konstruktivis, yaitu 

konsep atau teori dari aliran konstruktivisme yang didasarkan pada bagaimana pengetahuan 

tentang gambaran dunia nyata dikonstruksi oleh individu. Dalam hal ini, dunia nyata 

merupakan hasil konstruksi kognitif individu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari 

pengelaman-pengalamannya. Makna dari objek yang terdapat dalam dunia nyata dihasilkan 

melalui pengalaman individu dengan objek tersebut. 

Hal ini menuntut bersatunya subyek peneliti dengan subyek pendukung obyek 

penelitian. Keterlibatan subyek peneliti di lapangan menghayatinya menjadi salah satu ciri 

utama penelitian dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi yang digunakan dalam 

penelitian ini dalam perspektif Alfred Schutz yang lebih menekankan pada pentingnya inter 

subjektivitas Schutz menjelaskan bahwa,“Fenomenologi mengkaji bagaimana anggota 

masyarakat menggambarkan dunia sehari-harinya, terutama bagaimana individu dengan 

kesadarannya membangun makna dari hasil interaksi dengan individu lainnya” (Cresswell, 

1998:53). Aplikasi fenomenologi dalam ranah kualitatif secara singkat dapat dijelaskan 

sebagai berikut : Penelitian fenomenologi pada hakekatnya adalah berhubungan dengan 

interpretasi terhadap realitas. Fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu 

fenomena. Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian 

fenomenologi yakni: 

a. Textual description.  

b. Structural description(Hasbiansyah, 2008:171).  
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PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang 

telah dirumuskan pada BAB I, yaitu Bagaimana Konstruksi Makna kekuasaan pemimpin 

dalam mempengaruhi orang lain di dalam organisasi. Hasil penelitian ini diperoleh dengan 

teknik wawancara secara mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan 

dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini sendiri 

terfokus pada bagaimana cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain ataupun 

karyawan nya di dalam organisasi yang kemudian dikaitkan dengan beberapa unsur atau 

identifikasi masalah. Agar penelitian ini lebih objektif dan akurat, peneliti mencari informasi-

informasi tambahan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan untuk 

melihat langsung bagaimana konstruksi makna kekuasaan pemimpin dalam mempengaruhi 

orang lain dalam organisasi.  

Untuk dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan, 

peneliti menggunakan beberapa tahap: 

1. Menyusun draf pertanyaan wawancara dari unsur-unsur kredibilitas yang akan 

ditanyakan pada narasumber atau informan. 

2. Melakukan wawancara dengan pemimpin atau ketua partai Perindo Jawa barat. 

3. Melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi data-data yang 

berhubungan dengan penelitian dan melakukan pengamatan dokumen berbentuk sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, dan kliping. 

4. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang 

diajukan kepada narasumber atau informan. 

5. Menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan, agar pembahasan lebih sistematis 

dan terarah. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang terkait, maka peneliti 

dapat menganalisis Konstruksi Makna kekuasaan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain 

di dalam organisasi.  

Dan informan sekaligus narasumber penulis terkait dengan kekuasaan pemimpin dalam 

mempengaruhi orang lain dalam organisasi yaitu , 

- H.M. Ferarri Nurrachadian (Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Perindo Jawa 

Barat). 

Berikut adalah  hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung kepada 

informan dan narasumber terkait kekuasaan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain di 

organisasi. 

- Bagaimana anda Menilai Kekuasaan Kepemimpinan dalam mempengaruhi 

orang lain di organisasi? 

“yang nama nya pemimpin itu kan bisa di katakan pembuat keputusan, dan pembuat 

keputusan, tapi tergantung pemimpinnya, pemimpin ini kan ada yg otoriter dan ada 

yang bijak, yang otoriter itu misalnya, kita dapat pendapat dari sturktural, dia gak 

pernah bisa nampung itu, dia punya keputusan sendiri, tapi tetap dia sharing ke 

forum hanya tetap dia sudah punya keputusan sendiri. Ada juga yang bijak, artinya 

pemimpin itu bisa mendengarkan apa aspirasi dari struktural nya, dengan segala 

macam pertimbangan, perhitungan, baik buruk nya setelah itu munculah keputusan, 

keputusan yang disepakati, dan bisa dijalankan oleh strukturalnya dengan setulus 

hati. Sebetulnya kita ini ada saat nya otoriter, ada saat nya kita bijak. Memang bijak 

saja tidak cukup sebetulnya, karena di organisasi ini sebetulnya..  tingakatan 
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organisasi itu kan, taro lah organisasi kemasyarakatan, itu berkembang akan ke 

sebuah partai, biasanya begitu. Nah, kalau organisasi ini kan banyak karakter dari 

setiap orang, kalau kita hanya bijak saja itu pasti banyak serangan-serangan, oke 

dengan cara pertama kita bijak menyikapinya, tapi kalau dengan cara bijak tidak 

bisa menyikapinya ya kita pakai otoriter, oleh karena itu kenapa kekuasaan ini 

penting. Karena kekuasaan itu adalah untuk merubah segalanya, karena kita 

berkuasa kita bisa merubah segalannya. Merubah apa? Ya kalau di organisasi, dia 

bisa merubah segala sesuatu nya di organisasi itu. Kalau kita tidak punya kekuasaan 

ya percuma, mau kemana larinya, kalau sekarang kita hanya seorang anggota, dia 

tidak punya hak untuk memutuskan, dia hanya punya hak untuk memberi aspirasi.” 

Dari jawaban diatas maka peneliti dapat meyimpulkan bahwa Nilai dari kekuasaan pemimpin 

dalam mempengaruhi orang lain di organisasi menurut narasumber sekaligus informan 

peniliti adalah seorang pemimpin itu pembuat keputusan , dan pemimpin yang mempunyai 

kekuasaan itu ada dua karakter, yang pertama adalah pemimpin yang otoriter, dan pemimpin 

yang bijaksana. Dan menurut informan, menjadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi 

seseorang yang bijaksana dimana bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari struktural ataupun 

orang lain di dalam organisasinya. Tapi menjadi seorang yang bijaksana saja tidak bisa, 

karena di dalam kondisi-kondisi tertentu seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang yang 

otoriter, tergantung dari permasalahan ataupun kasus yang dihadapi oleh organisasi tersebut. 

Dan kekuasaan itu sangat penting sekali di dalam organisasi, karena kekuasaan itu bisa 

merubah segala nya di dalam organisasi. Dan bila hanya menjadi seorang anggota dia tidak 

mempunyai hak untuk memutuskan segala segala sesuatu, melainkan dia hanya mempunyai 

hak untuk memberikan aspirasi ataupun masukan-masukan saja dalam organisasi tersebut. 

- Apa Motif anda tentang kekuasaan Kepemimpinan dalam mempengaruhi orang 

lain di organisasi? 

“buat saya yang terpenting, kita bermanfaat untuk orang banyak, banyak yang bilang 

memang politik itu jahat. Memang kita berbuat baik pun banyak saja yang tidak suka, 

contoh seorang ustadz, semua orang suka?? Belum tentu, ada juga yang tidak suka. 

Jadi segala sesuatu nya ada yang pro dan ada yang tidak pro, jadi buat saya seorang 

pemimpin itu adalah bagaimana pola berfikir, pola memutuskan segala sesuatunya, 

dan yang terpenting itu karakter dari pemimpin itu sendiri. Kalau misalnya kita 

memilih pemimpin yang karakternya kurang baik, pasti hasil keputusannya kurang 

baik, dan tidak memikirkan orang banyak. Dan saya terjun ke dunia politik ini jujur 

saja, ingin bermanfaat untuk orang banyak, meskipun syaa juga punya keterbatasan, 

tapi setidaknya niat saya ini sedikitnya lah bisa di terima oleh orang banyak. Dan di 

dalam politik ini segala motif itu harus di kuasai, motif politik itu pasti dan jelas, dan 

motif ekonomi, apa lagi partai kami ini memang sangat mengutamakan 

perekonomian, dengan tag linenya kan , untuk indonesia sejahtera, jelas itu kita ini 

menitik beratkan kepada pertumbuhan perekonomian, bagaimana caranya 

pertumbuhan perekonomian di indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Jadi gini lah 

yang paling penting dalam partai politik ini, kita harus berkuasa, kenapaa? Agar, 

aspirasi dari masyarakat ini bisa sampai, kalau kita tidak berkuasa , segala aspirasi, 

visi misi partai ini tidak akan terealisasi.” 

Dari jawaban diatas maka peneliti dapat meyimpulkan bahwa motif dari kekuasaan pemimpin 

dalam mempengaruhi orang lain di organisasi menurut narasumber sekaligus informan 

peniliti adalah motif politik, dan motif ekonomi. Motif politik, dimana motif ini sudah pasti 

di dalam sebuah organisasi dalam partai politik. Motif ekonomi, motifi satu ini sebenarnya 

bukan motif pribadi informan, maksunya karena di dalam organisasi ini tidak dijadikannya 

ladang untuk mencari materi, tetapi motif ini muncul karena berasal dari visi misi dari partai 
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yang dia usung dengan tagline yaitu, membuat indonesia lebih sejahtera. Walaupun 

sebenarnya di dalam organisasi politik khusunya dalam partai politik, seorang pemimpin 

harus bisa menguasi semua motif yang berhubungan dengan organisasi dan politik, tapi 

menurut narasumber dua motif itu cukup mewakili organisasinya saat ini. 

- Apa Pengalaman anda tentang Kekuasaan Kepemimpinan dalam 

mempengaruhi orang lain di organisasi? 

“yang jelas gini, semakin tinggi tingkatan, semakin banyak juga tantangannya, 

banyak juga rintangannya. Contoh, beberapa bulan lalu saya ini hanya kelas kota, 

tantangan yang saya hadapi hanya sekota. Setelah naik lagi, tingkatannya provinsi, 

wilayah. Dan yang saya uruskan itu 27 kabupaten kota, dan ini sangat berat. Karena 

bagaimanapun di jawa barat khususnya karakteristik tiap daerah ini berbeda-beda, 

jadi rintangan dan tantangan nya itu luar biasa, menghadapi setiap macam 

karakteristik tiap daerah, orang, bagaimana cara menghadapi orang, mendengarkan 

aspirasi masyarakat nya juga. tapi kalau kita hanya menjadi pemimpin saja di 

organisasi itu tidak akan cukup, kenapa itu tadi adanya kekuasaan, karena kekuasaan 

ini harus kita ambil, karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu nya sendiri. 

Atapun organisasi, kecuali organisasi itu sudah besar. Dan ada tingkatannya, 

organisasi , kepartaian, non kepartaian , kita ini harus berkuasa. Dan saya 

mempunyai karakter yang tidak suka dengan adanya batasan-batasan, Baik itu di 

partai politik, organisasi, pekerjaan, sebenarnya tidak ada batasan, tetapi tetap saja 

batasan itu hadir sendiri, tanpa diberitahu pun mereka tau batasannya. Tapi apakah 

kita harus memberikan batas dengan mereka? Kita bisa tau keluhan mereka, apa 

yang mereka hadapi kalau kita tidak deket sama mereka? Intinya gini, setiap orang 

bisa menjadi pemimpin, tinggal kita nya saja ingin menjadi pemimpin yang seperti 

apa. Pemimpin yang memperhatikan organisasinya, atau pemimpin yang 

memanfaatkan organisasinya, dan banyak yang seperti itu. Dan saya tidak 

menerapkan sebuah achivement untuk seseorang yang mencapai suatu target tertentu 

di dalam organisasi.  Karena hal seperti itu masuk nya ke perusahaan, dan di 

organisasi tidak bisa melakukan cara seperti ituDan sangat berbeda organisasi 

dengan perusahaan, dan organisasi tidak sefrontal pekerjaan, kala pekerjaan kan kita 

yang mengerjakan, kalau organisasi ini kan mengutamakan kesolidan.” 

Dari jawaban diatas maka peneliti dapat meyimpulkan bahwa pengalaman dari kekuasaan 

pemimpin dalam mempengaruhi orang lain di organisasi menurut narasumber sekaligus 

informan peniliti adalah apabila suatu jabatan semakin tinggi, maka tanggung jawab dan 

tantangannya akan semakin besar dari sebelumnya. Dan begitu pula di dalam organisasi itu 

sendiri. Dan menurut nara sumber, menjadi pemimpin saja tidak cukup, maka itu seorang 

pemimpin harus mempunyai kekuasaan. Karena seorang pemimpin tidak akan bisa 

melakukan semua hal di organisasinya dengan sendiri, maka itu seorang pemimpin harus 

mempunyai kekuasaan agar bisa mengerjakan sesuatu nya dengan orang-orang di dalam 

organisasi tersebut. Dan narasumber sebagai ketua dewan perwakilan daerah jawa barat partai 

perindo memiliki karakter yang tidak suka dengan adanya batasan-batasan dengan sesama 

team, ataupun orang lain di dalam organisasinya. Itu karena agar terciptanya sebuah 

keharmonisan dalam berorganisasi, dan juga hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah 

satu cara beliau untuk semakin dekat dan mengetahui setiap permasalahan ataupu keluh kesah 

orang-orang nya di dalam organisasi. Menurut beliau, bagaimana dia bisa mengetahui 

permasalahan yang ada di masyarakat, jika di dalam strukturalnya saja tidak tau ada 

permasalahan apa saja. Dan hal seperti itu akan membuat para anggota dan bawahannya 

semakin kuat dalam kekeluargaannya. 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Nilai dari konstruksi makna kekuasaan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain di 

organisasi adalah seorang pemimpin harus mempunyai kekuasaan dalam suatu organisasinya, 

dan seorang pemimpin itu harus menjadi seorang yang bijaksana yang bisa mendengarkan 

aspirasi orang lain dalam organisasinya. Tetapi dalam beberapa konteks yang krusial seorang 

pemimpin harus bersikap otoriter dan memanfaatkan kekuasaannya agar untuk memecahkan 

sebuah permasalahan di dalam organisasinya. Dan kedekatan secara pribadi dengan para 

anggota nya adalah kunci keberhasilan suatu organisasi. Dan hal seperti itu dapat 

memperkuat tali emosional antara anggota dan pemimpinnya. Bagi seorang pemimpin 

organisasi di bidang politik atau biasa disebut dengan partai politik ini memang harus bisa 

menguasai semua motif yang ada, dan penulis menyimpulkan ada 2 motif yang paling 

berpengaruh dalam pembahasan ini. Motif politik, motif tersebut sudah jelas di dalam sebuah 

organisasi, apalagi organisasi yang sangat dekat dengan dunia politik, dimana dalam politik 

itu selalu mengutamakan kepentinga-kepentingan pribadi, pribadi disini adalah seseorang 

ataupun organisasi itu sendiri. Motif ekonomi, bagi sebagian besar seorang pemimpin faktor 

ekomoni sangat di junjung tinggi, karena berfikiran bisa mendapatkan materi pada sebuah 

organisasi. Tetapi setelah penulis berbincang dengan nara sumber, sebetulnya di dalam 

organisasi itu bukan tempat nya seseorang mencari materi. Melainkan tempat seseorang 

mencari sahabat-sahabat ataupun rekan yang satu visi dan misi. Dan dalam konteks hasil 

wawancara penulis dengan narasumber faktor ekonomi disini, dimaksudkan dengan visi dan 

misi partai itu sendiri dan bukan dari pribadi. Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia sasehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi 

setiap orang, dan pengalaman juga dapat digunakan untuk menjadi pedoman serta 

pembelajaran manusia. Pengalaman narasumber sebagai ketua dewan perwakilan wilayah 

jawa barat partai perindo menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkatan seorang pemimpin , 

maka semakin besar dan tinggi juga tantangan dan rintangannya. Karena pasti berhadapan 

dengan masyarakat dan budaya yang berbeda-beda dari setiap daerah nya yang dia kuasai. 

Dan kunci dalam konteks pembahasan ini menurut beliau adalah setiap orang bisa menjadi 

seorang pemimpin, tinggal kita yang menentukan ingin menjadi pemimpin yang seperti apa.  
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PENDAHULUAN  

Pemimpin sebuah organisasi harus memiliki kekuasaan yang melekat untuk dapat digunakan 

dalam mempengaruhi orang lain. Pada struktur organisasi formal seorang pemimpin memiliki 

kekuasaan sah (legitimate power) yang dapat digunakan dalam menggerakakan bawahannya 

untuk melaksanakan instruksi atasan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk 

menggunakan kekuatan dan memobilisasi sumber daya, energi, serta informasi atas nama 

tujuan (Gbadamosi dalam Suwatno, 2018). Tanpa adanya kekuasaan seorang pemimpin akan 

sulit dalam mempengaruhi bawahannya. 

French dan Roven dalam Yulk (2005) mengklasifikasikan  jenis kekuasaan 

berdasarkan sumber sumber kekuasaan terdiri dari (1) Reward yaitu orang yang ditargetkan 

patuh agar dapat memperoleh imbalan yang diyakini dipunyai oleh agen; (2) Coercive power 

yaitu orang yang ditargetkan patuh agar dapat menghindari hukuman yang diyakini dipunyai 

oleh agen; (3) Legitimate power yaitu orang yang ditargetkan patuh karena ia percaya bahwa 

agen tersebut mempunyai hak untuk meminta dan orang yang ditargetkan mempunyai 

kewajiban untuk mematuhi; (4) Expert power yaitu orang yang ditargetkan pauh karena ia 

percaya bahwa agen tersebut mempunyai pengetahuan mengenai cara yang terbaik untuk 

melakukan sesuatu; (5) Referent power yaitu orang yang ditargetkan patuh karena 

mengagumi atau mengidentifikasikan diri dengan agen tersebut dan ingin memperoleh 

penerimaan dari agen. Berdasarkan hasil penelitian Tauceana (2016) disampaikan bahwa 

kekuasaan keahlian (expert power) dan kekuasaan keteladanan (referent power) baik 

digunakan dalam organisasi. Hal ini berarti suatu kepemimpinan dalam organisasi dapat 

memiliki lebih dari satu jenis kekuasaan untuk dapat menggerakkan bawahannya. Seorang 

pemimpin dalam kepemimpinannya memiliki gaya berbeda yang disebabkan perbedaan 

generasi yang melekat pada dirinya. Berkaitan dengan gaya kepemimpinan multigenerasi 

disampaikan Zemke (2000) pada Al-Asfour dan Lettau (2014:60) bahwa Generasi Baby 

Boomers (kelahiran 1946-1964) lebih suka gaya kolegial dan konsensual. Bersemangat dan 

memperhatikan hal-hal partisipatif di tempat kerja. Mereka banyak berkomunikasi, berbagi 

tanggung jawab, dan saling menghormati otonomi masing-masing pimpinan sesuai 

hierarki/struktur organisasi.Generasi X (kelahiran 1965-1976). Cenderung bersikap adil, 

kompeten dan lugas. Tidak terlalu menyukai otoritas/wewenang yang kaku dari pemimpinnya 

seperti generasi sebelumnya, karena mereka lebih memilih hubungan yang egaliter. Mereka 

bersemangat jika ditantang dan mampu berkembang di dalam segala perubahan. Kejujuran 

serta apa adanya adalah karakteristik  generasi ini.Generasi Y (kelahiran 1977-1998) lebih 

suka hubungan sopan dan formal dengan pimpinan. Mereka menyukai pemimpin yang dapat 

mensinergikan bawahannya untuk bekerja sama. Mereka mempercayai bahwa kemauan dan 

tindakan kolektif organisasi dapat menjadi cara mewujudkan perubahan yang positif. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningtyas dan Suminar (2017) tentang 

gaya kepemimpinandiketahui bahwa karakteristik gaya kepemimpinan multigenerasi di 

adalah sebagai berikut, generasi X menerapkan gaya kepemimpinan yang adil, kompeten dan 
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lugas, generasi baby boomers memiliki gaya kepemimpinan yang struktural dan fleksibel, 

serta generasi Y menunjukkan gaya kepemimpinan tegas dan humanis. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, peneliti tertarik mencari tahu tentang 

kekuasaan pemimpin multigenerasidi perpustakaan unit kerja Kementan RI dan bagaimana 

implementasinya. Hal ini karena kepemimpinan dan kekuasaan merupakan dua hal yang 

saling terkait. Robbin, (2000) dalam Wahjono (2010) menjelaskan pada umumnya pemimpin 

menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompok. Pemimpin mencapai 

sasaran dan kekuasaan merupakan sarana untuk memudahkan pencapaian sasaran itu.  

Perpustakaan pada setiap unit kerja Kementerian Pertanian (Kementan) RI, memiliki 

pemimpin yang berbeda-beda usianya. Memahami cara penggunaan kekuasaan oleh 

pimpinan menjadi hal yang cukup penting agar dalam interaksi dan komunikasi antara 

bawahan dan atasan berjalan dengan baik. Pustakawan di perpustakaan unit kerja Kementan 

RI memiliki pengalamannya masing-masing tentang bagaimana pimpinan yang berbeda 

generasi di antara unit kerja mereka menggunakan kekuasaannya. Wijono (2018) 

menyampaikan “Ada berbagai kesalahpahaman yang timbul antara pemimpin yang lebih 

senior dengan pengikut yang lebih yunior. Hal ini disebabkan karena sistem nilai dasar 

mereka tercipta pada kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Perbedaan nilai dapat 

menambah konflik dalam interaksi antara pemimpin dan pengiikutnya”  

Oleh karena itu memahami bagaimana seseorang memimpin dalam menggunakan 

kekuasaannya menjadi penting dengan tujuan untuk menghindari konflik antara pimpinan 

dengan bawahannya. Fokus penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana pengalaman 

komunikasi pustakawan dengan pimpinan multigenerasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk (1) mengetahui kekuasaan pemimpin multigenerasi dan implementasinya di 

perpustakaan unit kerja Kementan RI (2) mengetahui generasi pemimpin yang menjadi idola 

pustakawan (3) mengetahui penyebab konflik komunikasi yang terjadi  antara  pustakawan 

dengan pemimpin multigenerasi.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma 

konstruktivis yaitu pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses 

kognitif dalam interaksinya dengan dunia objek material (Denzin dan Lincoln, 2005). Jenis 

studi menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengmpulan data dilakukan dengan 

wawancara yang dilakukan kepada beberapa pustakawan di perpustakaan unit kerja 

Kementan RI pada bulan November 2018. Penentuan key informant dengan purpose 

sampling, yaitu memilih 11 pustakawan dari beberapa unit kerja dengan usia pimpinan yang 

berbeda (Tabel 1.) 

Tabel 1. Data key informant penelitian 

No 

Data Key Informant Data Peminpin 

Key 

Informant 

Jenis 

Kelamin 
Usia Generasi 

Jenis 

Kelamin 

Usia 

atasan 

Generasi 

Pimpinan 

1 YN P 31 Gen Y L 64 Baby Boomers 

2 FU P 31 Gen Y L 54 Baby Boomers 

3 WD L 33 Gen Y L 56 Baby Boomers 

4 SK P 45 Gen X L 57 Baby Boomers 

5 RH L 44 Gen X P 51 Gen X 

6 MS P 33 Gen Y P 44 Gen X 

7 DR P 46 Gen X P 46 Gen X 

8 BUA P 44 Gen X P 46 Gen X 

9 HN P 45 Gen X P 43 Gen X 

10 SS P 41 Gen Y P 47 Gen X 

11 CIN P 32 Gen Y L 39 Gen Y 

Sumber : Hasil Penelitian (2018) 
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Analisa data dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data (data collection), reduksi data 

(data reduction), penyajian data (data display),serta penarikan kesimpulan/verifikasi 

(conclusion/verifcation). 

 

 

PEMBAHASAN  

Kekuasaan Pemimpin Multigenerasi di Perpustakaan Unit Kerja Kementan RI 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa pemimpin multigenerasi di 

perpustakaan unit kerja Kementan RI dapat menggunakan kekuasaan sah (legitimate power), 

kekuasaan penghargaan (reward power), kekuasaan paksaan (coercife power), kekuasaan 

keahlian (expert power) dan kekuasaan keteladanan (referent power). Pemimpin 

multigenerasi, masing-masing ada perbedaan maupun persamaan dalam menggunakan 

kekuasaan yang dimiliki. Implementasi mengenai masing-masing kekuasaan pada pemimpin 

multigenerasi di perpustakaan Kementerian Pertanian dijelaskan sebagai berikut:  

a. Kekuasaan Sah Yang Melekat 

Pemimpin perpustakaan di unit kerja Kementerian Pertanian RI secara langsung memiliki 

kekuasaan sah (legitimate power) yang melekat pada jabatan struktural yang dimiliki. 

Kekuasaan (power) adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain 

dengan tujuan mengubah sikap atau tingkah laku individual atau kelompok dalam organisasi 

(Wahjono, 2010 : 178).  French dan Roven dalam Wahyono (2010) menjelaskan bahwa 

seseorang memiliki legitimate power  jika orang yang ditargetkan patuh karena ia percaya 

bahwa agen tersebut mempunyai hak untuk meminta  dan orang yang ditargetkan mempunyai 

kewajiban untuk mematuhi.  

Legitimate power yang dimiliki pemimpin multigenerasi di perpustakaan Kementan 

RI menyebabkan mereka memiliki wewenang untuk untuk memberikan instruksi kepada 

bawahan, dalam hal ini pustakawan untuk mengerjakan tugas yang diminta. Meskipun ada 

pustakawan yang secara umur lebih tua dari pimpinannya, mereka tetap harus melaksanakan 

instruksi yang diberikan karena pimpinan memiliki wewenang secara struktur organisasi. 

Wewenang terhadap bawahan ini menjadi penting dalam legitimate power. 

Wewenang menyebabkan adanya dominasi dari seorang pemimpin dalam melakukan 

instruksi. Memang secara nyata setiap penguasa membutuhkan dominasi atas agen di 

bawahnya (Raditya MH, 2015). Berdasarkan hasil penellitian dapat disampaikan bahwa 

semua generasi pemimpin di perpustakaan unit kerja Kementan RI memiliki legitimate 

power. 

 

b. Kekuasaan Penghargaan  

Penghargaan dari seorang pemimpin kepada bawahan dapat menjadi sarana untuk 

meningkatkan motivasi kerja. Ketika seorang bawahan menghasilkan suatu karya yang 

bermanfaat bagi organisasi selanjutnya diberikan penghargaan baik berupa materiil maupun 

non materiil (misalnya pujian, ucapan selamat), maka akan mendorong mereka melakukan 

sesuatu yang lebih baik lagi untuk organisasi. Menurut Stoner (1996:134) dalam Wahjono 

(2010), salah satu asumsi dasar motivasi, yaitu motivasi adalah hal-hal yang baik, seseorang 

menjadi termotivasi karena dipuji atau sebaliknya bekerja dengan penuh motvasi dan 

karenanya seseorang dipuji. 

Pemimpin perpustakaan di unit kerja Kementan RI dapat menggunakan kekuasaan 

penghargaan, misalnya dengan memberikan perjalanan dinas, memberikan uang pembinaan 

bagi bawahan yang memiliki prestasi untuk organisasi. Penghargaan non materiil misalnya 

dengan memberikan ucapan selamat, terima kasih apabila bawahan mendapatkan prestasi 

kerja. Kekuasaan penghargaan yang dimiliki pimpinan tersebut melekat pada kekuasaan 
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legitimasi yang dimiliki, karena pimpinan memiliki kewenangan dalam memilih bawahan 

untuk melakukan perjalanan dinas. Hal ini seperti dinyatakan oleh pustakawan inisial CIN, 

FU, SK berikut ini :  

Reward berupa ucapan terima kasih & apresiasi positif kpd bawahan yang sudah 

menunjukkan kinerja terbaik dan maksimal. Selain itu, ia juga menunjukkan reward 

berupa memberikan sejenak waktu wisata kepada bawahannya saat bekerja luar kota.1 

 

“Reward dengan memberikan perjalanan dinas dan memberikan tambahan pekerjaan 

lain karena di anggap kredibel dan mumpuni2 

 

“Reward diberikan berupa ucapan selamat, terimakasih, makan.bersama , perjalanan 

atau kemudahan untuk.meperoleh sesuatu apabila hasil kerja memuaskan”3 

Karakteristik penggunaan kekuasaan penghargaan sepertinya tidak terkait dengan perbedaan 

generasi pemimpinnya, karena pada masing-masing generasi tersebut ada yang mau 

memberikan reward (penghargaan) maupun tidak. Misalnya pemimpin baby boomer dari 

pengalaman pustakawanYN belum pernah memberikan reward.  

Sedangkan menurut WD yang juga memiliki pemimpin dari generasi baby boomer, 

menyatakan pemimpinnya telah memberikan reward kepada bawahannya yangmenunjukkan 

prestasi. Hal ini terlihat dalam pernyataan mereka “ 

“YN : nggak ada sistem reward dari pimpinan”4 

“WD : Cara pimpinan memberikan reward kpd bawahannya dalam bentuk material 

maupun non material. Misalkan ada bawahan yg dirasa punya talenta,kinerja baik, 

dan ada prestasi maka pimpinan memberikan reward (uang pembinaan) dan jg 

diumumkan waktu apel (upacara) sbg bentuk apresiasi yg yg telah dicapai oleh 

pegawai tsb sekaligus memotivasi pegawai lainnya agar terus 

berinovasi,berprestasi,dan berkinerja baik.”5 

Penggunaan kekuasaan penghargaan menjadi penting karena bisa menjadi motivasi tersendiri 

bagi staff (bawahan). Ketika bawahan sudah termotivasi dengan adanya reward dari 

pemimpinnya, diharapkan mereka akan bekerja lebih baik lagi.  

 

c. Kekuasaan Paksaan  

Seorang pemimpin selain memberikan reward (penghargaan), terkadang diperlukan juga 

menggunakan kekuasaan paksaan (coercive power) dengan memberikan hukuman atas 

ketidakdisiplinan atau target pekerjaan yang tidak tercapai. Seorang pimpinan di 

perpustakaan dengan kekuasan legitimasi yang dimiliki dapat mendapatkan juga kekuasaan 

paksaan agar bawahan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kekuasaan paksaan ini 

dilakukan dengan memberikan hukuman jika bawahan tidak dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, hukuman yang dapat diberikan oleh pemimpin di 

perpustakaan kepada bawahannya, misalnya (1) teguran lisan, (2) tidak memberikan 

perjalanan dinas, (3) surat peringatan, (4) penurunan nilai di Sasaran Kinerja Pegawai. 

Penggunaan kekuasaan paksaan ini cukup efektif untuk memberikan contoh kepada staff 

yang lain agar tidak melakukan kesalahan. Hal ini seperti dituturkan oleh pustakawan MS 

berikut : 

“ Bagi pustakawan yang tidak dapat mencapai angka kredit sesuai yang ditetapkan 

tidak boleh mendapatkan perjalanan dinas ke luar kota, hal ini menjadi peringatan 

cukup efektif bagi pustakawan lain agar dapat mencapai angka kredit sesuai yang telah 

ditetapkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkatnya”6 
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Penggunaan kekuasaan paksaan dari hasil penelitian ini dapat disampaikan bahwa generasi 

baby boomer cenderung menggunakan kekuasaan paksaan dengan sanksi bersifat 

administratif seperti yang sudah ada dalam ketentuan organisasi, misalnya teguran lisan, surat 

peringatan, dan penurunan nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Hal ini mungkin karena 

karakteristik generasi baby boomerlebih suka gaya kolegial , jadi demi menjaga pertemanan 

mereka lebih memilih menghindari konflik langsung dengan bawahan. Begitu hal nya dengan 

peminpin Generasi Y yang menggunakan kekusaan paksaan baru sebatas teguran lisan. Hal 

ini kemungkinan karena generasi Y merupakan tergolong muda sebagai pemimpin, sehingga 

ada rasa segan jika memberikan hukuman (kekuasaan paksaan) kepada bawahannya. 

Sedangkan pemimpin generasi X cenderung berani menggunakan kekuasaan paksaan berupa 

tindakan langsung, misalnya dengan menghentikan dari perjalanan dinas ke luar kota. Hal ini 

mungkin karena karakter Generasi X yang cenderung bersikap adil, kompeten dan lugas, jadi 

kekuasaan paksaan digunakan dengan tujuan menciptakan keadilan bagi bawahannya. 

d. Kekuasan Keahlian  

Kekuasaan keahlian (expert power) merupakan kekuasaan yang dimiliki seseorang karena 

mempunyai pengetahuan mengenai cara yang terbaik untuk melakukan sesuatu (Yulk,20015). 

Pemimpin yang memiliki keahlian akan mendapatkan kepercayaan dari bawahannya. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pustakawan di perpustakaan unit kerja Kementan RI, 

mereka menyatakan bahwa pemimpinnya tidak memiliki keahlian di bidang perpustakaan 

untuk mendukung kepemimpinannya. Dalam hal ini pustakawan merupakan tumpuan dalam 

pengelolaan perpustakaan di unit kerja Kementan RI. Hal ini seperti disampaikan salah satu 

pustakawan inisial FU sebagai berikut : 

“ Karena background pimpinan saya bukan dari Library Science (ilmu perpustakaan), 

jadi  ya aku yang harus menjelaskan dulu tentang sesuatu hal”7 

Pemimpin pustakawan FU merupakan generasi baby boomer yang dalam karakter 

kepemimpinannya lebih menyukai berbagi tanggung jawab, sehingga mereka menganggap 

hal yang dapat dikerjakan bawahan agar dikerjakan sendiri.  

1Berbeda halnya dengan pimpinan generasi X mereka mementingkan kompetensi, sehingga 

pada pimpinan generasi X, meskipun tidak menguasai bidang yang dipimpinnya mereka 

berusaha melengkapi kompetensi atau keahlian dari sisi lain. Hal ini seperti yang 

disampaikan pustakawan SK berikut : 

2“Pimpinan saya selalu berusaha untuk tahu apa yg menjadi kendala dan 

memecahkannya atau memberikan solusi”8 

Hal serupa terjadi pada pemimpin generasi Y, meskipun tidak memiliki keahlian pada bidang 

yang dipimpinnya, mereka akan berusaha menguasainya, seperti yang disampaikan oleh 

pustakawan CIN sebagai berikut:  

“Untuk bidang pengelolaan layanan informasi, beliau konsen terhadap updating 

informasi di website, desain interior perpustakaan, juga updating data perpustakaan 

dan mampu menginformasikan bidang kerjanya melalui media sosial”9 

                                                           
 
7Wawancara dengan pustakawan FU pada tanggal 26 Nov 2018 

 
8Wawancara dengan pustakawan SK pada tanggal  26 Nov 2018 
9Wawancara dengan pustakawan CIN  pada tanggal 28 Nov 2018 
10Wawancara dengan pustakawan SK pada tanggal 26 Nov 2018 
11Wawancara dengan pustakawan DR pada tanggal 28 Nov 2018 
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Generasi X dan generasi Y ketika diberikan kekuasaan legitimasi, mereka cenderung akan 

membekali diri dengan kekuasaan keahlian meskipun belum mereka miliki sebelumnya. Hal 

ini menjadi nilai positif seorang pemimpin bagi bawahannya.  

e. Kekuasaan Keteladanan  

Pemimpin yang memiliki keteladanan akan lebih mudah mempengaruhi bawahan agar 

mengikuti apa yang diinginkan. Kekuasaan keteladanan (referent power) merupakan 

kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi perilaku orang lain sebagai hasil dari 

penghormatan, rasa suka atau kagum (French dan Raven, 1959 dalam Suwatno, 2018). 

Keteladanan pemimpin yang menimbulkan perasaan kagum dari pustakawan, misalnya 

kedisiplinan, kemampuan komunikasi yang baik, memperhatikan kepentingan bersama, 

keteladanan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini seperti disampaikan oleh pustakawan SK dan 

DR berikut ini : 

“ Atasan di tempat saya memberikan keteladanan dengan tidak mengedepankan 

kepentingan pribadi, dan lebih memperkuat kinerja untuk kepentingan tim, atau 

kepentingan publik”10 

“Atasan saya memberikan contoh melalui disiplin waktu seperti mulai rapat tepat 

waktu dan konsisten dengan pekerjaan, dan konsekuen dalam pekerjaan”11 

 

Penggunaan kekuasaan keteladanan ini tidak bergantung dari perbedaan generasi, masing-

masing generasi dapat menunjukkan keteladanan dengan caranya masing-masing. Seperti 

disampaikan oleh pustakawan SK merupakan contoh keteladanan pada generasi baby 

boomer, sedangkan yang disampaikan pustakawan DR merupakan contoh keteladanan pada 

generasi X.  
3Hal ini karena kekuasaan keteladanan lebih terkait dengan karisma yang dimiliki oleh 

seorang pemimpin. Seperti disampaikan Rivai dan Mulyadi (2012) bahwa karisma seseorang 

merupakan basis kekuasaan referen. Seseorang yang berkarisma dikagumi karena 

karakteristiknya. 

 

Pemimpin Idola Pustakawan  

Pemimpin yang mampu menjadi idola untuk para staffnya akan mampu menggerakkan dan 

menggunakan kekuasaannya dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

perpustakaan unit kerja Kementerian Pertanian, pustakawan merasa senang jika memiliki 

pemimpin yang (1) dapat  menciptakan suasana nyaman dalam komunikasi; (2) dapat 

membimbing bawahan dalam melaksanakan pekerjaan; (3) tegas dalam menerapkan aturan; 

(4) memberikan motivasi; (5) mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan (6) 

memberikan kesempatan melakukan kreativitas. Hal ini seperti disampaikan oleh salah 

seorang pustakawan WD : 

“Kalau menurutku, pimpinan memberikan kebebasan berkreasi dan selalu mendukung. 

Apapun hasil pekerjaan sepanjang mempunyai manfaat atau berdaya guna selalu ada 

dukungan. Dan setiap aktifitas dlm melakukan kreativitas selalu dimonitoring dan dievaluasi 

agar para pegawai merasa dihargai dengan kreativitas tersebut.”12 

Hal yang disampaikan oleh pustakawan WD tersebut menunjukkan bahwa pemimpinnya 

merupakan sosok yang baik dalam kepemimpinannya. Berdasarkan hasil penelitian, 

pustakawan lebih cenderung menyukai pemimpin pada generasi X dan generasi Y, karena 

bagi mereka generasi ini mampu berperan juga sebagai teman diskusi dan lebih terbuka. Hal 

ini kemungkinan karena secara usia pemimpin generasi X dan Y secara usia tidak berbeda 

                                                           
12 Wawancara dengan pustakawan WD pada tanggal 26Nov 2018 
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jauh dengan pustakawan yang dipimpinnya. Sebagian besar pustakawan di perpustakaan unit 

kerja Kementan RI berada pada usia generasi X dan Y. 

 

Penyebab Konflik Pada Kepemimpinan Multigenerasi 

Perbedaan usia yang cukup jauh antara staff dan pimpinan dapat menyebabkan cara pandang 

yang berbeda dalam menanggapi suatu masalah. Berdasarkan analisa hasil penelitian, 

ditemukan bahwa pustakawan yang berbeda generasi dengan pimpinannya, cenderung 

memiliki konflik dalam komunikasi antara staff dengan pemimpin (orang yang memiliki 

kekuasaan).  

Dalam penelitian ini ditemukan konflik komunikasi pada beda generasi yaitu pustakawan YN 

(generasi Y) dengan pemimpin generasi baby boomer dan pustakawan SS (generasi Y) yang 

memiliki pemimpin generasi X. Hasil wawancara dengan pustakawan dengan inisial YN 

(generasi Y) yang memiliki pimpinan generasi baby boomers mengatakan bahwa: 

“Pimpinan saya kurang bisa mengayomi bawahannya, ketika ada tugas beliau hanya 

melimpahkan, tidak mau diajak berdiskusi. Saya kesulitan ketika akan memberikan masukan 

terkait tugas yang diberikan”13 

Pernyataan konflik juga dinyatakan oleh pustakawan SS (generasi Y) yang memiliki 

pemimpin generasi :X 

“Saking percayanya sampai tidak atau jarang ditanya dan terserah kita mau ngapain. Beliau 

sibuk dg kegiatannya sendiri dan sangat percaya dengan kemampuan kami yang bisa 

melakukan semua sendiri”14 

Zemke (2000) pada Al-Asfour dan Lettau (2014:60) menyatakan bahwa generasibaby 

boomers lebih menyukai berbagi tanggung jawab dalam bekerja, generasi X tidak terlalu 

menyukai otoritas/wewenang yang kaku. Sedangkan generasi Y mereka menyukai pemimpin 

yang dapat mensinergikan bawahannya untuk bekerja sama. 

Pada kasus pustakawan YN tersebut pimpinannya yang merupakan generasi baby boomers 

memilih berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja, bahwa bawahan harus mengikuti 

apa yang diperintahkan atasannya. Sedangkan pustakawan YN sebagai staff yang merupakan 

generasi Y menginginkan adanya sinergi antara bawahan dan atasan, yaitu adanya kerjasama. 

Apa yang diharapkan oleh pustakawan YN tersebut tidak sesuai kenyataan yang diterima 

sehingga muncul konflik dalam penggunaan kekuasaan legitimasi oleh pimpinannya. 

4Pada kasus kedua, pustakawan SS memiliki pemimpin generasi X yang tidak menyukai 

wewenang atau otoritas yang kaku dalam memimpin, sehingga dia membebaskan 

bawahannya untuk berkreativitas. Hal ini ternyata tidak disukai oleh pustakawan SS (generasi 

Y) yang menginginkan adanya sinergi atau kerjasama atasan dan bawahan. Sehingga hal ini 

menimbulkan konflik dalam penggunaan kekuasaan legitimasi oleh pemimpin. Dalam hal ini 

pemimpin di perpustakaan memiliki kekuasan sah (legitimasipower)yang diperoleh melalui 

jabatan strukturalnya. 

Berdasarkan kasus yang terjadi dapat disampaikan bahwa perbedaan generasi antara 

pemegang kekuasaan dengan staff (bawahan) dapat menimbulkan konflik vertikal, karena 

perbedaan cara pandang pada masing-masing generasi. Oleh karena itu penting bagi 

pemegang kekuasaan memahami bagaimana karakter generasi yang dipimpinnya sehingga 

dapat beradaptasi dalam mengkomunikasikan tugas. Begitu juga seorang staff (bawahan) 

harus memahami karakter pemimpinnya (pemegang kekuasaan legitimasi) di organisasi, 

                                                           
14Wawancara dengan pustakawan SS pada tanggal 28 Nov 2018 
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sehingga akan memahami bagaimana cara seorang pimpinan mengkomunikasikan 

wewenangnya. Konflik yang muncul pada kepemimpinan multigenerasi ini bukan disebabkan 

oleh generasi pemimpinnya tetapi lebih pada perbedaan cara pandang antara pemimpin dan 

yang dipimpin. 

 

PENUTUP 

Pemimpin di perpustakaan unit kerja Kementan RI dapat menggunakan kekuasaan sah, 

kekuasaan penghargaan, kekuasaan paksaan, kekuasaan keahlian dan kekuasaan keteladanan. 

Semua generasi pemimpin memiliki kekuasaan sah yang diperoleh melalui kewenangan 

hierarkis pada jabatan struktural yang dimiliki. Pemimpin generasi baby boomer cenderung 

hanya menggunakan kekuasaan sah (legitimate power) dan kekuasaan keteladanan (referent 

power). Sedangkan generasi X dan Y cenderung menggunakan kekuasaan sah (legitimate 

power) dan kekuasan keahlian (expert power). Sedangkan kekuasaan penghargaan (reward 

power) dan kekuasaan paksaan (coercive power) cenderung digunakan pada pemimpin semua 

generasi di perpustakaan unit kerja Kementan Pertanian RI. Hal ini karena reward power dan 

coercive power melekat pada kewenangan yang dimiliki. 

Generasi pemimpin yang menjadi idola pustakawan cenderung pada generasi X dan 

Y, karena secara usia tidak berbeda jauh dengan pustakawan yang dipimpinnya sehingga 

komunikasi lebih mudah.Konflik komunikasi yang terjadi antara pustakawan dengan 

pemimpin multigenerasi cenderung disebabkan karena perbedaan pola pikir dan cara 

pandang. Pustakawan yang secara usia berbeda generasi dengan pemimpinnya cenderung 

menimbulkan konflik dalam komunikasi. 
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PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi industri yang kita hadapi saat ini, perkembangan ekonomi kita semakin 

hari semakin menunjukan geliatnya ditengah iklim ekonomi yang kian memburuk dibelahan 

dunia lainya, bisa dikatakan perkembangan ekonomi kita cukup memuaskan dibanding 

negara berkemang lainya. Setiap perusahaan dituntut untuk berinovasi dalam segala aspek, 

banyak dari perusahaan berusaha memutar otak untuk membuat perusahaannya lebih efektif 

dan efisien dalam hal produktifitas, tidak terlepas dari sisi organisasinya. Menurut Everet M. 

Rogers dalam bukunya Communication in Organization, definisi dari organisasi adalah  suatu 

sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui 

jenjang kepangkatan, dan pembagian tugas (Effendy, 2003). Struktur-struktur organisasi 

dibuat sedemikian rupa untuk mencapai target perusahaan yang telah ditentukan. Organisasi 

dalam perusahaan merupakan sebuah jantung perusahaan, organisasi bukan lagi dipandang 

sebagai sebuah sistem tertutup (closed system), namun organisasi sekarang harus sudah 

menerapkan sistem terbuka (open system) (Brahmasari & Agus, 2008) agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lainya dan tentunya agar lebih fleksibel menghadapai situasi ekonomi saat 

ini.  

Ditengah transisi ekonomi ini, setiap perusahaan sudah seharusnya bersiap dalam 

menyongsong tantangan ini untuk bersaing ditengah iklim ekonomi global yang semakin 

pesat. Setiap perusahaan harus mampu bertahan menghadapi iklim dunia usaha yang sedang 

mendung ini dengan strategi-strategi marketing baru yang lebih inovatif, dengan tersedianya 

bermacam marketplace baru dan pangsa pasar yang semakin beraneka ragam, menjadikan 

tantangan dunia usaha ini semakin menarik. Perusahaan harus memiliki manajemen yang 

tepat  dalam menghadapi dinamika dunia usaha saat ini demi  tercapainya target perusahaan. 

PT Pointbreak Indonesia merupakan sebuah perusahaan retail Indonesia terbesar 

dalam bidang olahraga (Surfing, skateboarding) dan lifestyle , Pointbreak memiliki cabang 

tersebar di setiap kota besar di Indonesia, produk yang dipasarkan adalah produk-produk 

pendukung olahraga seperti alat surfing, tshirt, dan assesoris lainya. Pointbreak merupakan 

supplier brand-brand olahraga x-sport atau extreme sport seperti Quick Silver, Ripcurl, 

Billabong, Oakley dan masih banyak lagi. Point break merupakan perusahaan yang 

menerapkan open system, dalam setiap aktifitas perusahaannya mereka cukup casual, seperti 

terlihat dalam segi seragam yang mereka kenakan, hanya tshirt dan celana pendek. Begitu 

pun dalam hal manajerialny terkesan santai, aturan dibuat sefleksibel mungkin sehingga tidak 

begitu ketat namun tetap mengikuti kaidah kaidah yang sudah ditetapkan perusahaan. 

Kelenturan dalam segi manajerial memiliki berbagai dampak positif maupun negatif namun 

terlepas dari itu, sistem terbuka dalam sebuah perusahaan dibuat berdasarkan karakter pada 

perusahaan tersebut, Pointbreak sendiri menganut sistem terbuka dikarenakan bidang yang 

digeluti adalah bisnis yang bersifat lifestyle yang memiliki sisi entertainmentnya.  

Dalam hal power Pointbreak mengadopsi 2 pendekatan komunikasi organisasi yaitu  

dengan mengunakan reward dan coersive power. Penggunaan reward power pada setiap 

cabang intinya sama namun dalam hal pendekatan secara personal berbeda-beda disesuaikan 

mailto:mochamad18008@mail.unpad.ac.id
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dengan geografis dan demografi cabang berada. Perusahaan harus bisa menggunakan power 

yang mana yang akan cocok digunakan pada situasi tertentu di cabang-cabang Pointbreak 

yang berbeda-beda kota. Perbedaan dari segi geografis tentunya sangat berpengaruh pada 

karakter setiap karyawannya maka dari itu ketepatan penggunaan jenis power yang 

digunakan akan berdampak pada ketercapaian target perusahaan yang telah ditentukan.  

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif,  selain dengan teknik observasi, peneliti juga telah ikut terjun bersama sebagai 

pegawai dengan masa waktu kurang lebih 2 tahun. Peneliti telah ikut berpartisipatif bersama 

manajemen dan melakukan pengamatan secara langsung. Seperti yang dikatakan (Mulyana, 

2004) bahwa “Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasar pada logika 

matematis, prinsip angka, atau metode statistik namun penelitian kualitatif bertujuan 

memepertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, 

alih-alih mengubah menjadi entitas-etintas kuantitatif“. 

 

PEMBAHASAN 

Hakikat Kekuasaan  

Power atau kekuasaan adalah membuat orang lain menurut, suatu kecenderungan pemaksaan 

terhadap orang lain untuk patuh terhadap kita, termasuk orang lain yang berlawanan dengan 

kita (Weber, 2006). Pemikiran diatas memiliki isyarat bahwa power  memiliki aspek 

pemaksaan dimana orang lain harus mentaati. Sedangkan hakikat dari power yang cenderung 

konstruktif, power adalah suatu  kemampuan untuk mempengaruhi secara unilateral sikap dan 

perilaku orang ke arah yang diinginkan (Yulk, 2010). Dengan demikian, maka karakteristik 

dasar kekuasaan merupakan sebuah potensi yang dimiliki seseorang atau kelompok, dan 

potensi tersebut berbentuk pengaruh, serta pengaruh dapat bersifat positif atau negatif (Nur, 

2010). Menurut (Bass, 1990; quoted by Robbins, 1998)  dalam (Öktem, Öktem, Güzel, & 

Özbey, 2016) Kekuasaan adalah suatu kemampuan si A dalam mempengaruhi si B untuk 

menurutinya. 

Kekuasaan menurut (Anderson, 2000) yaitu memiliki 4  karakteristik dasar. Pertama, 

kekuasaan bersifat abstrak dan  biasanya digunakan untuk menerangkan suatu hubungan. 

Kedua, sumber kekuasaan bersifat heterogen yang dapat dianggap sebagai akibat dari suatu 

pola perilaku dan suatu hubungan sosial tertentu. Ketiga, penumpukan kekuasaan tak 

memiliki batasan inheren, karena memaparkan hubungan tertentu antar manusia, kekuasaan 

pada dasarnya tak terbatas. Keempat, kekuasaan secara moral ambigu yang diperkuat oleh 

pandangan bahwa kekuasaan diturunkan dari sumber-sumber heterogen. Dari karakteristik 

dasar kekuasaan itu, lebih lanjut mengarahkan akan adanya jenis-jenis kekuasaan. (Lee, 

2002) membagi kekuasaan atas tiga jenis, yakni; (1) kekuasaan yang dibangun atas paksaan, 

(2) kekuasaan yang dibangun atas manfaat, dan (3) kekuasaan yang dibangun atas prinsip 

kehormatan. Pengelompokan kekuasaan menurut jenisnya yang banyak dirujuk sampai saat 

ini datang dari Frech dan Rawen yang membedakan kekuasaan atas lima jenis, yaitu; (1) 

coercive power atau kekuasaan paksaan, (2) legitimate power atau kekuasaan absah, (3) 

reward power atau kekuasaan penghargan, (4) expert power atau kekuasaan keahlian, dan (5) 

referent power atau kekuasaan acuan (periksa: Robinson, dkk., 1994; Gibson, 1996; Yulk, 

1998). (Nur, 2010).  Meurut Jensen and Meckling, 1976; Dow, 2003; Rousseau and 

Shperling, 2003) dalam (Young-Hyman, 2017) mempertimbangkan kekuasaan, bukan soal 

mendistribusikan sumber daya namun melainkan tentang siapa yang mengontrol distribusi 

dan akses terhadap sumber daya tersebut.  
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Lewin menderskripsikan Kekuasaan sebagai suatu kemampuan potensial dari seseorang atau 

kelompok orang dalam mempengaruhi yang lain didalam sistem yang ada. Kekuasaan  

memiliki definisi lain yaitu kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih 

individu (a quality inherent in an interaction between two or more individuals). Jika setiap 

orang mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang 

muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. (Lewin, 1951). Menurut 

(England de Jong & van Witteloostuijn, 2004) dalam  (Ojo & Ph, 2015) kekuasaan memiliki 

implikasi positif dan negatif.  

Reward Power 

Penghargaan merupakan sebuah pendekatan positifis yang bersumber pada aliran 

Behavioristik yang dikemukakan oleh Watson, Ivon Pavlow, dkk. dalam Mulyasa (2007), 

reward atau penghargaan  adalah suatu bentuk perlakuan positif yang bersifat subjektif. 

Reward merupakan respon terhadap suatu perilaku yang mendapat  peningkatan 

kemungkinan terulang kembalinya perilaku tersebut. Sedangkan menurut Masruroh (2007), 

reward  atu penghargaan adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang 

menyenangkan perasaan.  

Penghargaan berbasis kinerja mendorong  seorang karyawan untuk mengubah 

kecenderungan semangat mereka menjadi semangat untuk mencapai tujuan organisasi. 

Terdapat dua manfaat dari penghargaaan yang berbasiskan kinerja, antara lain: memberikan 

informasi dan memberikan motivasi. Reward dapat membuat seorang karyawan tertarik dan 

pememberian informasi akan mengingatkan mereka tentang betapa pentingnya reward 

dibandingkan dengan hal yang lain, (Mulyadi, 2007). Reward merupakan suatu kompensasi,  

yang diterima karyawan atas hasil kerja mereka terhadapad organisasi. Kompensasi bisa 

berupa materil maupun non materil. Dengan demikian, reward merupakan bentuk perlakuan 

positif, baik berupa materil maupun non materil sebagai bentuk penghargaan yang bertujuan 

untuk mendorong semangat kerja seseorang  dalam  memenuhi tujuan organisasi. Jenis  

Reward menurut Schoell dalam Buchari Alma (2003)  Direct financial, yaitu  upah,  gaji, dan 

bonus., Indirect payments, seperti fringe benefitis yaitu keuntungan dalam bentuk asuransi, 

cuti dan libur serta Nonfinancial reward, yaitu penghargaan yang tidak dalam bentuk materi 

contohnya kenaikan jabatan atau posisi, Fleksibilitas jam kerja. 

Menurut French dan Raven dalam (Abdullah, Idris, & Saparon, 2017) reward power 

(imbalan kekuasaan) memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau 

imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Reward power, kata kunci dari 

kekuasaan tipe ini adalah penghargaan (reward). Kekuasaan dalam tipe ini menekankan 

adanya pendistribusian dan pengontrolan terhadap sumber daya untuk diberikan kepada orang 

lain sebagai bentuk penghargaan atas kinerja maupun prestasi dan tindakan, (Luthans, 2006). 

Menurut Luthans, penghargaan ini bukan semata-mata menjadi kunci atas kekuasaan 

terhadap orang lain, mengingat persepsi orang terhadap penghargaan bisa positif atau negatif. 

Seperti, promosi atas jabatan tertentu kepada bawahan, jika ini dipersepsikan oleh 

bawahannya secara positif maka pemberi promosi dapat dikatakan memiliki kekuasaan atas 

bawahannya. Namun, jika sebaliknya persepsi bawahan secara negatif seperti persepsi 

promosi, berarti bertambahnya tanggung jawab dan waktu maka penghargaan ini tidak serta 

merta menjadi kekuasaan. 

Berbeda menurut Luthans dan Robbins (2006) lebih menekankan reward power ini 

sebagai bentuk manfaat positif sehingga reward power tidak selalu diwujudkan dalam bentuk 

materi seperti gaji, jabatan, dan promosi. Menghilangkan nilai negatif yang demikian pada 

bawahan dapat dikatakan reward power, karena hal itu berlaku substitusi yaitu penghilangan 
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negatifisme, berarti memiliki arti positif sehingga bentuk ini bisa dikatakan sebagai reward 

power. Contohnya adalah pujian dan peluang pengembangan diri. 

Adapun menurut Sulistiyani (2008), membahas tentang reward power dari sisi 

efektivitas, yaitu pemberian penghargaan akan efektif jika pemimpin benar-benar memenuhi 

atau mewujudkan penghargaan tersebut, kemudian distribusi penghargaan dilakukan secara 

adil sesuai dengan capaian dan produktivitas kinerja bawahan. Selain itu penghargaan akan 

efektif jika pemimpin menerapkan sistem penghargaan yang bersifat progresif.  

Reward atau imbalan adalah bagian dari kompensasi. Kompensasi adalah suatu 

penghargaan  yang diterima oleh seorang pegawai atas capaian perkerjaanya dalam organisasi 

atau perusahaan. Kompensasi dapat berupa materil dan non materil dan harus dikalkulasikan 

dan diberikan kepada seorang pegawai sesuai dengan capaian atau pekerjaan yang telah 

diselesaikannya kepada suatu organisasi atau perusahan dimana dia bertugas. Tujuan 

pemberian kompensasi memiliki berbagai macam maksud, namun pada prinsipnya sama. 

Adapun tujuan pemberian kompensasi menurut  (Melayu Hasibuan, 2002) adalah sebagai 

suatu jalinan kerja sama, memberikan kepuasan kerja, membuat pengadaan lebih efektif, 

memberikan motivasi, stabilitas Karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh 

pemerintah. 

Coersive Power 

Coersivce Power atau kekuasaan paksaan merupakan jenis kekuasaan yang bertolak belakang 

dengan Reward Power, Coersive Power adalah kekuasaan untuk menghukum. Hukuman 

merupakan suatu konsekuensi perilaku yang dirasa tidak menyenangkan bagi orang yang 

menerimanya. Pemberian punishment kepada karyawan dimaksudkan untuk merubah 

perilaku, menghukum perilaku yang kurang sesuai atau yang merugikan perusahaan dengan 

tujuan agar berubah menjadi perilaku yang memiliki manfaat terhadap perusahaan.  Para 

pimpinan perusahaan  menggunakan tipe kekuasaan jenis ini agar para bawahannya patuh 

terhadap perintah mereka. Jenis hukuman dapat berupa pembatalan pemberian penghargaan, 

seperti: pembatalan promosi, pembatalan bonus, maupun hukuman seperti skors, Pemutusan 

hubungan kerja, pemotongan gaji, teguran di muka umum, dan sebagainya. Walaupun 

hukuman mungkin mengakibatkan efek samping yang tidak diharapkan, seperti perasaan 

dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih terus digunakan untuk 

mendapatkan kepatuhan dari bawahannya atau memperbaiki prestasi kerja serta dapat 

meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan, menurut French dan Raven dalam 

(Waluyo, 2003) 

Menurut (Merchant, 2013) dalam (Riasi & Asadzadeh, 2016) Kekuasaan hukuman 

dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain dengan 

menggunakan ancaman, hukuman atau sangsi; dalam organisasi, power ini digunakan untuk 

mengontrol pegawainya agar perilaku mereka sesuasi dengan aturan organisasi. Menurut 

(Raven et al., 1998; Turner, 2005) dalam (Hofmann, Hartl, Gangl, Hartner-Tiefenthaler, & 

Kirchler, 2017) Coersive power dapat diartikan sebagai kekuatan keras, yang memiliki 

kemampuan dalam menentukan sanksi terhadap  pelangar peraturan. 

 

Implementasi Reward Power di Pointbreak Indonesia 

Dalam dunia marketing reward and punishment sudah menjadi hal lumrah, khusus untuk 

perusahaan yang memiliki orientasi pada profit maka karyawan harus dihadapkan pada target 

yang harus dicapai pada setiap jangka waktu tertentu. Pemberian imbalan memang sudah 

menjadi hal yang biasa dalam dunia marketing, tanpa imbalan atau bonus dalam setiap 

pencapaian mungkin produktifitas akan berkurang, karena itulah reward atau imbalan 

diberikan yang sebenarnya merupakan sebuah  strategi dalam melecut semangat karyawan 
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dalam mencapai  produktifitas kerja yang maksimal. Dilapangan pemberian reward dapat 

secara langsung memberikan dampak positif dalam setiap aktivitas pekerjaan, dibanding 

dengan yang tidak diberikan reward. 

PT Pointbreak Indonesia menggunakan pendekatan Reward Power khusunya dalam 

menjalankan strategi marketingnya, setiap karyawan akan diberikan reward atau imbalan 

berupa bonus sebesar 0,5 % dari capaian target bulanan yang harus dicapai. Besaran jumlah 

bonus pun dibedakan sesuai dengan jabatan atau posisi yang diemban, khusus untuk posisi 

sales yang mendapat penjualan  terbaik maka akan mendapat bonus lebih besar dari karyawan 

lainya. Di Pointbreak sendiri penerapan reward power ini sudah dilakukan sejak lama sejak 

Pointbreak berdiri tepatnya. Pemberian reward atas ketercapain target memberikan dampak 

yang sangat signifikan pada total penjualan produk, setiap karyawan termotivasi untuk 

bekerja lebih baik demi mendapatkan sebuah penghargaaan dari atasan. Strategi pemberian 

penghargaan ini dibuat oleh manajemen kemudian dari level top manajemen diturunkan pada 

level middle manajemen pada tahap ini lah yang paling krusial karena pada tahapan middle 

manajemen ini lah yang bersinggungan langsung dengan konusmen dari Pointbreak sendiri. 

pada tahapan middle manajemen yang rata-rata merupakan seorang supervisor atau store 

manager ini lah kemudian target bulanan diturunkan kepada lower manajemen yang 

diantaranya sales marketing, penyampaian target serta reward yang akan didapatkan setiap 

karyawan secara intens disampaikan dalam setiap briefing, pemberian motivasi dan imbalan 

yang akan didapat dari seorang supervisor atau store manager kepada bawahannya 

merupakan sebuah tahapan penting dalam tercapainya target yang ditentukan. Seperti yang 

dikemukan oleh (Kras, Portillo, & Taxman, 2017) bahwa Supervisor memiliki tanggung 

jawab  dalam menginterpretasikan dan menyebarkan dari atas ke bawah mengenai suatu 

aturan dalam perusahaanya.   

 

Implementasi Coersive Power di Pointbreak Indonesia 

Setiap ada reward pasti ada punishment, adanya sebuah punishment didalam sebuah 

perusahaan sangat lah penting, sama pentingnya dengan pemberian reward. Sebuah 

punishment dibuat semata-mata untuk memberikan sebuah kedisiplinan dan ketaatan pada 

perusahaan. Punishment diberikan dengan mengikuti pada aturan-aturan atau nilai-nilai yang 

berlaku pada perusahaan. Punishment  merupakan sebuah ancaman hukuman yang memiliki 

tujuan untuk memperbaiki seorang anggota atau pekerja yang melanggar dan bertujuan untuk 

memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan suatu pelajaran kepada pelanggar 

(Mangkunegara, 2000).  

Menurut (Veithzal, 2004) jenis-jenis Hukuman atau Punishment dikatagorikan dalam 

3 jenis Hukuman yaitu hukuman ringan (teguran ringan, teguran tertulis, teguran tidak 

tertulis), hukuman sedang (penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat dan 

promosi) kemudian hukuman berat (penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, 

pemberhentian kerja, pemecatan).  

Menurut Ivancevich, Konopaske dan Matteson dalam (Gania, 2006) “Hukuman atau 

Punishment memiliki arti sebagai suatu tindakan dalam memberikan suatu konsekuensi yang 

tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukanya perilaku tertentu”. 

Pemberian hukuman punishment di PT Pointbreak Indonesia dibagi menjadi dua, pertama 

pemberian punishment atas dasar kedisiplinan (personal), kedua punishment dalam 

kelompok. Tindakan pelanggaran disiplin atau kode etik perusahaan perseorangan 

diantaranya: keterlambatan, absen tanpa ijin atau alasan, melawan atasan dan jenis-jenis 

ketidakdisiplinan lainya. untuk katagori pelanggaran aturan oleh kelompok ialah pada saat 

terjadinya missing atau kehilangan suatu produk pada saat dilakukan SO (Stock Ophname) 

reguler atau suatu audit yang dilakukan oleh manajemen. Hukuman atau punishment yang 
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diberikan pun berbeda-beda sesuai kasus yang ditemukan. Pada tingkatan pelanggaran 

personal biasaya hukuman atau punishment yang diberikan tidak terlalu berat atau krusial, 

namun tergantung juga dengan seberapa berat tindakan atau pelanggaran kedisiplinan ini. 

Pemberian peringatan digolongkan menjadi 3 bagian yaitu  pemberian Surat Peringatan 1, 

SP2 dan SP3 (Diberhentikan), sesuai dengan kasus yang ada dilapangan . Dalam katagori 

kelompok jenis punishment atas kasus missing atau kehilangan Produk pada saat Stock 

Ophnme biasanya diberikan hukuman dalam bentuk denda uang sebesar produk yang hilang 

tersebut dan dibagikan sesuai persentasi para karyawan yang ada. Tentunya pemberian 

hukuman pada seorang karyawan biasa dan seorang middle manajemen berbeda, sama seperti 

halnya dengan pemberian reward, seorang pimpinan mendapat persentase hukuman yang 

lebih besar dibandingkan dengan bawahannya.   

Penerapan reward power dan coersive power pada PT Pointbreak Indonesia ini sangat 

seimbang, dimana penghargaan dan hukuman diberikan dengan sangat objektif tepat sasaran 

terhadap pegawai yang berhak mendapatkannya. Pointbreak dengan adil memberikan 

penghargaan berupa bonus kepada setiap pegawai yang berada dilapangan tentunya sesuai 

dengan porsi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Dalam hal kekuasaan pasksaan, karyawan mau tidak mau dipaksa untuk taat dan 

disiplin terhadap aturan yang berlaku mengenai berbagai prosedur operasional kerja yang 

ada. Penegakan hukum pada perusahaan ini semata-mata hanya untuk menegakan 

kedisiplinan, karyawan atau pegawai yang terlibat atau melakukan pelanggaran, Pointbreak 

tidak segan untuk memberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku seperti dalam kasus 

misssing product maka mereka dengan sukarela menerima hukuman tersebut dan bentuk 

hukuman yang didapat dalam hal kasus ini, mereka mendapat potongan berupa gaji mereka 

sesuai dengan jumlah atau nilai produk yang dihilangkannya. 

Penerapan kekuasaan penghargaan dan kekuasan paksaan di perusahaan ini telah 

membuat hampir seluruh cabang Pointbreak yang ada di Indonesia ini bertahan dalam situasi 

ekonomi saat ini. Penerapan kedua tipe kekuasaan ini telah memberikan dampak yang 

signifikan dalam pencapaian target penjualan mereka, karena dalam satu sisi penghargaan 

yang akan mereka dapatkan dapat secara langsung memotivasi mereka untuk bekerja lebih 

giat, dan disisi lain ketakutan akan aturan dan hukuman membuat mereka menjadi lebih sigap 

dan disiplin dalam melakukan pelayanan pada konsumen sehingga mereka bekerja dengan 

total dalam mencapai target perusahaan. Ada sedikit catatan bahwa perbandingan 

penggunaan reward power yang berada didaerah dengan yang berada di pulau jawa sangat 

berbeda namun tidak terlalu signifikan, penggunaan reward power memang lebih banyak 

digunakan di Pointbreak cabang diluar pulau jawa dikarenekan perbedaan faktor karakteristik 

dari karyawan itu sendiri sedangkan yang di pulau jawa khususnya kota besar seperti Jakarta, 

Bandung dan Surabaya lebih mengedepankan coersive power karena untuk yang berada di 

kota besar, situasi yang ada dilapangan lebih dinamis dan lebih ketat dibanding dengan 

cabang yang berada di daerah sehingga aturan-aturan harus lebih dikedepankan. 

 

PENUTUP 

Penerapan dua kekuasaan ini telah memberikan pengaruh cukup besar dalam pencapaian 

target perusahaaan, dimana manajemen perusahaan menerapkan kedua kekuasaan ini secara 

seimbangan dan objektif, sehingga target yang telah ditetapkan secara bertahap mengalami 

peningkatan. Selain pemberlakuan prinsip-prinsip kekuasaan diatas tentunya pemberian 

pendidikan dan pelatihan serta pemberian pengetahuan menenai aturan secara berkala 

mungkin akan dapat lebih meningkatkan pencapaian pada perusahaan. Tentunya manajemen 

PT Pointbreak harus menentukan kebijakan yang tepat bagi para pegawainya demi kemajuan 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

355 

perusahaan, seperti yang dikatakan oleh (Chen, Lin, & Yen, 2014) Bahwa pengetahuan 

adalah faktor kunci dalam mendorong efektivitas dan efisiesi dalam membuat kebijakan. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan industri kreatif menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik, mencatat 

pada tahun 2017 telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk 17,2 juta orang dan 

memberikan kontribusi sebesar 7,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di 

Indonesia. Menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Triawan Munaf dari berita 

yang dilansir dari Kompas.com menyebutkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif ke Produk 

Domestik Bruto (PDB) bisa lebih di atas Rp. 1.000 triliun. Industri kreatif mempunyai 

peranan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia secara global. Ekonom dunia 

memprediksi bahwa ke depan ekonomi global akan semakin bergantung pada sektor industri 

kreatif. Ketergantungan masyarakat global terhadap teknologi informasi dalam aktivitas 

sehari-hari telah meningkatkan pertumbuhan industri kreatif. 

Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, industry kreatif merupakan 

industry yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas dan bakat individu dalam 

menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk 

memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu. Industri kreatif merupakan jenis 

industri yang mengolah pengetahuan, kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk 

menghasilkan sebuah karya atau produk yang bernilai ekonomi sehingga dapat menyediakan 

lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Terdapat lima belas sub-sektor industry 

kreatif yaitu periklanan, kuliner, arsitektur, seni pertunjukkan, pasar barang seni, kerajinan, 

penerbitan dan percetakan, fesyen, riset den pengembangan, permainan interaktif, music, 

televisi dan radio, desain, layanan komputer dan piranti lunak, serta video, film, dan 

fotografi. 

Industri ekonomi kreatif merupakan kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan 

penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi yang mencakup diantaranya 

periklanan dan segala aktivitas perencanaan komunikasi produk didalamnya. Peran generasi 

milenial yang saat ini berusia 18 – 38 tahun, berada pada rentang usia produktif, merupakan 

generasi yang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan ekonomi 

kreatif. Generasi yang tumbuh berdampingan dengan perkembangan teknologi informasi 

membuat generasi ini sangat mampu beradaptasi penuh pada dunia digital, menjadikan 

generasi pembaharu yang haus akan perubahan melalui penciptaan inovasi yang memberikan 

dampak ekonomi dan sosial yang tinggi. Industri kreatif berbasis digital, dinilai dapat 

memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan nilai ekonomi kreatif. Salah 

satunya adalah bisnis agensi periklanan atau konsultan merek dengan mengembangkan 

berbagai aktivitas komunikasi pemasaran utamanya komunikasi pemasaran digital. 

Mendirikan bisnis konsultan merek terutama berbasis digital semakin dilirik oleh para 

millenial karena dinilai sangat potensial seiring dengan berkembangnya industri kreatif yang 

menghasilkan berbagai produk untuk diperkenalkan melalui aktivitas komunikasi merek 
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terutama berbasis digital yang dinilai lebih ekonomis. Pembentukan organisasi bisnis oleh 

para generasi milenial dengan berbagai disiplin ilmu semakin berkembang. Bisnis yang 

bergerak dalam industri kreatif pada umumnya menempatkan sumber daya manusia yang 

harus toleran terhadap perubahan yang sangat cepat. Banyak yang dapat bertahan namun 

tidak sedikit pula yang harus memutar haluan atau bahkan gulung tikar karena berbagai 

faktor. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan organisasi adalah hadirnya pemimpin 

dengan gaya kepemimpinan yang tepat.  

Kepemimpinan merupakan suatu proses untuk mempengaruhi aktifitas kelompok 

untuk mencapai tujuan tertentu melalui hubungan yang saling mempengaruhi antara 

pemimpin dan pengikutnya (Mullins, 2005). Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku anggotanya untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Palgunanto, 2010). 

Kepemimpinan dalam organisasi bukan hanya mengenai jabatan struktural namun lebih dari 

itu bagaimana seorang pemimpin dapat menjalin hubungan efektif, dapat memberikan 

semangat dan motivasi kepada bawahan sehingga masing-masing anggota dapat menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan baik untuk mencapai tujuan yang spesifik dalam organisasi. 

Keberhasilan atau kegagalan organisasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan 

sebagai hasil dari upaya pimpinan dalam memimpin perusahaan. Kepemimpinan merupakan 

tulang punggung pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit 

mencapai tujuan organisasi (Rivai, 2003). Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu 

kepemimpinan menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku 

keorganisasian. Kepemimpinan merupakan topik yang paling banyak diriset dan 

kemungkinan merupakan hal yang paling kompleks dalam perilaku organisasi (McShane, 

Glinow, 2010).  

Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan 

tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk 

melakukan penelitian yang terkait dengan kepemimpinan (Raharjo, Nafisah, 2006). Berbagai 

model gaya kepemimpinan terus dikembangkan untuk mampu menyesuaikan dengan 

perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin Pot Branding House, 

sebuah organisasi bisnis konsultan merek berlokasi di Bandung, yang terdiri dari sekumpulan 

anak muda generasi millennial. Seperti yang dilansir dari Forbes Indonesia menyebutkan 

bahwa pekerja milenial menuntut fleksibilitas dalam bekerja dan bukan hanya semata-mata 

memenuhi target pekerjaan namun lebih dari itu organisasi tersebut dapat memberi ruang 

untuk berkembang. Dalam survey yang dilakukan Workplace Trends menyebutkan bahwa 

kurang dari setengah millennial menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai motivasi 

utama dalam kepemimpinan, hanya 5% yang menyebutkan uang sebagai alasan utama 

mereka berperan sebagai pemimpin dalam organisasi bisnis (Jennings, 2018).  

 

PEMBAHASAN 

Bulan Maret 2014, berawal dari sebuah harapan bertempat di garasi sebuah rumah, 

sekumpulan anak muda generasi millennial dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki passion 

dalam mengeksplorasi dan mengembangan desain grafis dengan tujuan yang sama 

memutuskan untuk mengembangkan bisnis konsultasi dalam bidang komunikasi merek. 

Dengan mengusung nama Pot Branding House, serta konsep untuk menjadikan merek 

sebagai sosok manusia yang memiliki jiwa dan karakter yang berbeda satu dan yang lainnya 

menjadikan Pot Branding House sebagai konsultan merek yang berbeda dan memiliki 

kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan dalam menciptakan merek produk 
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yang memiliki karakter. Memiliki keyakinan bahwa merek merupakan media yang paling 

efektif dalam mempengaruhi dan membentuk budaya global, mereka menjadikan merek 

sebagai metafora dari sosok manusia yang mampu mengkomunikasikan nilai-nilai dan 

membuat dampak positif pada masyarakat. Memposisikan diri sebagai konsultan yang yang 

memberikan pelayanan terpadu yang terdiri dari Brand Discovery, Brand Craft dan Brand 

Delivery merupakan nilai tambah tersendiri dan menjadi point pembeda dengan konsultan 

merek lainnya. 

 Memiliki visi dan misi yang jelas serta mampu membawa konsep baru dalam 

pengembangan merek yang tentunya memiliki resiko yang besar untuk dapat diterima 

masyarakat luas, berani dalam mendirikan bisnis konsultan merek dengan perspektif yang 

baru, Bayu, sebagai pendiri dan creative director yang memegang tanggung jawab penuh 

dalam memimpin organisasi berprinsip bahwa membangun motivasi dengan menjadikan diri 

sebagai panutan adalah hal yang lebih efektif dalam meningkatkan performa tim. 

Menumbuhkan kesadaran antara pemimpin dan anggota yang dipimpin untuk tumbuh 

bersama, saling memberdayakan dengan keahlian dan keterampilan masing-masing sehingga 

seluruh tim mampu mengerjakan tugas dengan optimal. Sebagai pimpinan, selama ini menilai 

timnya selalu mengerjakan tugas dengan baik dan melebihi ekspektasi karena bagi timnya 

hasil pekerjaan merupakan portofolio berharga yang harus diciptakan untuk pengembangan 

karir individu secara positif.  

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi karena tanpa 

kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai tujuan organisasi (Rivai, 2003). Kepemimpinan 

adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku 

anggotanya untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan 

budayanya (Palgunanto, 2010).  

 Hal tersebut sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional sebagai pendekatan 

yang paling terakhir berkembang dari James MacGregor Burns dalam bukunya “Leadership”, 

menyebutkan bahwa kepemimpinan transformasional adalah suatu hubungan yang bersifat 

saling menguntungkan dan menuju ke arah peningkatan sampai kepada tingkat-tingkat 

motivasi dan moralitas yang lebih tinggi (Burns, 1978). Pemimpin transformasional 

melakukan hal yang berbeda, bawahan akan lebih puas dan mempunyai komitmen organisasi 

yang lebih tinggi serta mengerjakan pekerjaan dengan lebih baik. Kepemimpinan 

transformasional adalah pimpinan yang mampu memberi inspirasi bawahan untuk lebih 

mengutamakan kemajuan organisasi daripada kepentingan pribadi, memberi perhatian yang 

baik terhadap bawahan dan mampu merubah kesadaran bawahannya dalam melihat 

permasalahan lama dengan cara baru (Rokhman, Harsono, 2002). Kepemimpinan 

transformasional menurut Nawawi (2003) adalah pendekatan kepemimpinan dengan 

melakukan usaha dengan mengubah kesadaran membangkitkan semangat dan memberikan 

inspirasi anggotanya untuk memberikan usaha yang lebih dalam mecapai tujuan organisasi 

tanpa merasa terpaksa. Menurut teori ini kepemimpinan transformasional lebih menekankan 

pada kegiatan pemberdayaan melalui peningkatan konsep diri bawahan atau anggota yang 

positif. Para bawahan/anggota organisasi yang memiliki konsepsi positif akan mampu 

mengatasi permasalahan dengan mempergunakan potensinya masing-masing tanpa merasa 

terpaksa dengan kesadaran sendiri membangun komitmen yang tinggi terhadap pencapaian 

tujuan organisasi. 

Berbeda dengan kepemimpinan transaksional yang lebih pasif dengan pemberian 

reward dan punishment dan berorientasi pada pemenuhan pengerjaan tugas untuk jangka 

pendek dengan memastikan bahwa anggotanya mempunyai sumber daya yang diperlukan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kepemimpinan transformasional mengupayakan 
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perubahan strategi dan budaya organisasi agar dapat lebih baik dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar. Pemimpin transformasional adalah agen perubahan yang mampu 

menggerakkan dan mengarahkan anggotanya pada nilai dan perilaku organisasi yang baru 

(McShane, Glinow, 2010). Sebagai seorang pemimpin, direktur kreatif Pot Branding House 

telah dinilai mampu membawa pandangan baru dan perubahan terhadap pengembangan 

strategi komunikasi merek kepada anggotanya dan utamanya kepada para klien. 

Topik lain yang juga menimbulkan kebingungan dan kontroversi adalah perbedaan 

antara kepemimpinan transformasional dan karismatik. Banyak peneliti yang memandang 

bahwa kepemimpinan karismatik merupakan inti dari kepemimpinan transformasional. 

Karisma adalah kepribadian sedangkan kepemimpinan transformasional adalah sekumpulan 

perilaku yang digunakan untuk memimpin proses perubahan. Penelitian lain menyebutkan 

bahwa pemimpin karismatik menghasilkan anggota yang memiliki ketergantungan sedangkan 

pemimpin transformasional mempunyai efek yang berkebalikan yaitu membangun 

pemberdayaan anggota yang biasanya mengurangi tingkat ketergantungan pada pemimpin 

(McShane, Glinow, 2010). Direktur kreatif Pot Branding House memberikan inspirasi, 

motivasi dan keleluasaan bagi anggota timnya untuk menuangkan ide dan menghasilkan 

karya terbaik karena menilai bahwa keberhasilan anggotanya juga merupakan pencapaian 

dirinya sebagai pemimpin. 

Terdapat beberapa penjelasan mengenai kepemimpinan transformasional, dalam 

bukunya McShane dan Glinow yang berjudul “ Organizational Behavior: Emerging 

Knowledge and Practice For The Real World” menyebutkan empat unsur utama yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Unsur Kepemimpinan Transformasional 

Sumber: (McShane, Glinow, 2010) 

 

Create a Strategic Vision Pemimpin transformasional membangun visi masa depan 

organisasi yang menyatukan anggotanya untuk mencapai tujuan yang dirasa tidak mungkin. 

Pemimpin ini membentuk visi strategi masa depan yang dapat menyatukan anggotanya. 

Intinya gaya kepemimpinan transformasional adalah mengenai perwujudan mimpi dan 

menolong anggotanya untuk meraih hal yang sama. Sejalan dengan hal ini, pimpinan Pot 

Branding House mempunyai visi untuk mengembangkan aktivitas komunikasi merek bukan 

hanya untuk tujuan ekonomi namun dapat juga memberikan dampak sosial yang positif 

karena percaya bahwa merek merupakan bagian dari pembentukan budaya masyarakat. 

Dengan visi tersebut, proses penciptaan dan komunikasi merek klien dilakukan dengan 

menitikberatkan pada pemenuhan kepuasaan klien melalui pengerjaan yang dilakukan dengan 
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sepenuh hati. Visi tersebut diterjemahkan dalam pendekatan pengembangan merek yang 

mengusung tagline “Humanize Your Brand Through Integrated Design Solutions” 

Communicate the Vision Bila visi merupakan hakekat dari kepemimpinan transformasional, 

mengkomunikasikan visi merupakan sebuah proses yang harus dilakukan. Para pemimpin 

menyatakan bahwa hal yang utama adalah mengkomunikasikan makna dan meningkatkan 

derajat pentingnya visi tersebut pada anggota. Pemimpin transformasional membawa visinya 

pada kehidupan melalui simbol, metafora, cerita dan media yang melampaui penyampaian 

kata-kata. Perumusan ketiga aktivitas komunikasi merek melalui Brand Discovery yaitu 

proses pencarian identitas merek melalui riset pasar. Dengan pemahaman mendalam profil 

pelanggan, pengembangan karakter merek akan lebih tepat sasaran, yang kemudian melalui 

Brand Craft yaitu proses pembuatan identitas merek melalui pembuatan berbagai produk 

desain visual seperti profil perusahaan, website, katalog produk, desain kemasan, desain isi 

social media, dan lainnya serta layanan Brand Delivery yaitu proses komunikasi merek yang 

disampaikan melalui strategi kampanye merek baik lini bawah, melalui media konvensional 

ataupun media digital seperti aktivasi sosial media.  

Model the Vision Pemimpin transformasional tidak hanya membicarakan visi namun berjalan 

dengan visi tersebut. Semakin konsisten antara perkataan dan perbuatan pemimpin, semakin 

anggota akan percaya dan mempunyai keinginan untuk mengikuti pemimpinya. Dalam satu 

survey melaporkan bahwa memimpin melalui pemberian contoh merupakan karakter penting 

yang harus dimiliki pemimpin. Dalam aktivitas bisnisnya, visi tersebut juga diwujudkan oleh 

Pot Branding House melalui gagasan program tanggung jawab sosial dengan cara membantu 

para pedagang kecil dalam aktivitas komunikasi merek secara gratis. Dengan mobil branding 

keliling, program ini telah banyak membantu para pedagang mulai dari hal terkecil yaitu 

pembuatan desain visual menu makanan atau media promo berupa banner. 

Build Commitment toward the Vision Mentransformasi visi kedalam bentuk yang lebih 

konkrit memerlukan komitmen dari anggotanya. Pemimpin transformasional membangun 

komitmen melalui beberapa cara yaitu kata-kata, symbol dan cerita yang menularkan 

antusiasme yang memberikan energi kepada anggotanya untuk mengadopsi visi yang sama 

sebagai bagian dari dirinya. Kegigihan dan konsistensi merefleksikan kejujuran, kepercayaan 

dan integritas. Pada akhirnya, pemimpin membangun komitmen dengan melibatkan 

anggotanya dalam proses pembentukan visi organisasi. Dalam kurun waktu yang singkat, 

kurang dari empat tahun, Pot Branding House mampu menjalankan kepercayaan lebih dari 

enam puluh klien dalam mengembangkan aktivitas perencaan dan komunikasi merek. 

Komitmen untuk selalu berupaya menghasilkan karya yang terbaik selalu dipegang teguh 

oleh pemimpin yang juga ditularkan pada para anggotanya. Memiliki pandangan bahwa 

proses penciptaan merek sama dengan proses kelahiran manusia yang mempunyai identitas 

yang menjadi pembeda dengan manusia lainnya. Melalui konsep baru dalam memandang 

sebuah pengembangan komunikasi merek terus menjadi visi yang terus dibangun dalam 

menjalankan organisasi bisnisnya.  

 

PENUTUP 

Bila melihat unsur dalam kepemimpinan transformasional yaitu kemampuan untuk 

menciptakan visi yang jelas, mengkomunikasikan visi tersebut kepada anggotanya, membuat 

model dari visi tersebut serta berkomitmen penuh terhadap visi yang sudah ditetapkan, gaya 

kepemimpinan Direktur Kreatif Pot Branding House sebagai individu millennial dan 

memimpin anggota dari generasi yang sama, sesuai dengan kepemimpinan transformasional. 

Kepemimpinan transformasional saat ini merupakan perspektif yang paling popular, namun 
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menghadapi beberapa tantangan diantaranya yaitu menganggap bahwa pemimpin menjadi 

transformasional ketika mereka sukses membawa perubahan bukan ketika mereka terikat 

dengan perilaku tertentu yang menjadikan pemimpin transformasional (Robbins, Judge, 

2013). Pada dasarnya kepemimpinan transformasional tidak selalu efektif untuk diterapkan 

dalam berbagai situasi, mempunyai dampak yang besar pada organisasi skala kecil 

dibandingan pada organisasi besar yang lebih kompleks. Lebih efektif bila pemimpin dapat 

secara langsung berinteraksi dengan anggotanya dalam membuat keputusan (Schermerhorn, 

et al., 2010).  

Pemimpin transformasional mencoba untuk membangun kesadaran timnya dan 

menentukan cita-cita yang besar dan moralitas yang tinggi sesuai dengan ‘values’ 

anggotanya. Dengan begitu, tim akan selalu termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik 

lagi untuk mencapai sasaran organisasi. Pada dasarnya organisasi memerlukan penerapan 

keduanya baik kepemimpinan transformasional maupun transaksional. Kepemimpinan 

transaksional meningkatkan efisiensi organisasi sedangkan kepemimpinan transformasional 

mengarahkan organisasi pada kemampuan bertindak yang lebih baik (McShane, Glinow, 

2010). Kepemimpinan transaksional diperlukan sebagai model bagi banyak orang dan untuk 

organisasi yang stabil cenderung tidak menuntut banyak perubahan, sedangkan 

kepemimpinan transformasional diperlukan untuk menghadapi dan memfasilitasi berbagai 

perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal organisasi (Bolden et al., 2003).  

Dalam perkembangannya, generasi millennial dinilai memiliki kelebihan sebagai 

generasi yang berani mengambil resiko dan toleran terhadap perubahan serta senantiasa 

meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan daya saing. Kunci utama seorang pemimpin 

menurut Jamil Azaini seorang trainer kepemimpinan dalam menerapkan kepemimpinan 

transformasional kepada timnya yaitu melalui: Engagement dengan membangun kedekatan 

hubungan diantara pimpinan dan anggotanya. Encourage yaitu memberikan tantangan kepada 

anggotanya untuk menghasilkan karya yang lebih dan lebih baik lagi dalam setiap pekerjaan 

yang dilakukan, Energizing yaitu memberikan dukungan motivasi kepada tim, Empowering 

dengan memberikan ruang kepercayaan kepada tim. Perubahan yang sangat cepat menuntut 

pemimpin saat ini terutama generasi millennial untuk memiliki ketangkasan, kecepatan, 

keberanian dan terus menerus melakukan perbaikan dan perubahan. Penguasaan teknologi 

digital akan menjadi nilai tambah serta memiliki kemampuan untuk berkolaborasi demi 

mencapai kemajuan bersama.  
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PENDAHULUAN 

Adanya perbedaan persepsi antara karyawan dengan atasan mengenai suatu produk akan 

memunculkan ketidak produktivitasan dalam menjual produk tersebut. Hal inilah yang 

menjadi kendala bagi Start Up yang baru saja didirikan pada tahun 2018 yaitu Switch Up 

yang bergerak dalam bidang Mental Health & Human Development Consultant. Sebagai 

program terbaru yang berada di dalam naungan payung bernama PT. Sehat Mental Indonesia, 

program ini menunjang dalam peningkatan kesehatan mental masyarakat Indonesia. Switch 

Up sendiri diinisiasi oleh empat orang yaitu Dr. Rama Giovani sebagai Founder, Ade Binarko 

dan Herdyan Loberto Widjaja sebagai Co-Founder dan dengan executive director Adi Setia 

Purwa. Keempat orang ini lalu membentuk suatu sistem untuk bisa menjalankan program ini. 

Perbedaan persepsi yang menjadi kendala jalannya program ini, diakui oleh keempat orang 

bahwa kesulitan yang dihadapi adalah ketika orang-orang yang direkrut sebagai associete 

Switch Up sendiri atau pegawai Switch Up tidak paham secara mendalam mengenai apa itu 

kesehatan mental dan apa saja yang bisa menjadi faktor pendorong seseorang akan terkena 

gangguan kesehatan mental. Mengetahui kedua hal ini adalah sangat penting dikarenakan 

seseorang pada akhirnya akan menjadi klien Switch Up. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 no 18 Tahun 2014 yang 

dimaksud dengan Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang 

secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan 

sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan 

kontribusi untuk komunitasnya. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa gangguan kesehatan 

mental sendiri merupakan kondisi dimana seseorang mengalami hambatan dan 

ketidakmampuan dalam perkembangan fisik dan emosional yang optimal mengakibatkan 

gagalnya dalam pengelolaan stres sehingga kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih 

rentan. Gangguan ini, dapat diperoleh ketika seseorang tumbuh dewasa bahkan bisa jadi dari 

anak dalam kandungan karena kondisi ibu yang stres saat kehamilan. Kehidupan yang 

semakin modern membawa berbagai macam tuntutan yang harus dipenuhi tanpa sadar akan 

kapasitasnya, sehingga apabila secara masif akan menyebabkan gangguan kesehatan mental. 

Gangguan kesehatan mental saat ini memang masih menjadi sesuatu yang tabu untuk 

diperbincangkan. Namun kenyataannya di Indonesia, berdasarkan Data Riskesdas tahun 

2018, diketahui bahwa prevalensi gangguan mental emosional sebesar 9,8 % dan prevalensi 

deprsi 6,1% dari populasi penduduk orang dewasa. Berarti dengan jumlah populasi orang 

dewasa Indonesia lebih kurang 195juta orang dewasa ada 19juta dengan gangguan mental 

emosional dan sekitar 11juta orang dewasa yang saat ini mengalami depresi berdasarkan 

wawancara dengan Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) (Depkes, 2018). 

Banyaknya penderita gangguan kesehatan mental ini menjadi tidak seimbang dengan 

pengobatan yang dilakukan dikarenakan hanya 9% penderita depresi yang meminum obat 

atau menjalani pengobatan medis, tentu hal ini sangat disayangkan sebab masih menjadi hal 

yang tabu atau bahkan dianggap masalah sepele sehingga berdampak negatif bahkan kerugian 

baik ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. 
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Berita baiknya adalah gangguan kesehatan mental ini bisa disembuhkan apalagi jika 

masih dalam tahap awal dan diketahui sejak dini. Seperti flu ringan atau batuk, gangguan 

kesehatan mental ini juga bisa sembuh dengan sendirinya tanpa disadari namun akan terlihat 

secara signifikan dari perubahan perilaku. Hal ini pula dikemukakan oleh dr. Rama Giovani, 

Sp.KJ dalam hasil wawancara bahwa, depresi itu seperti sakit pilek, dia akan sembuh dengan 

sendirinya dan bisa datang dengan tidak terduga, maka dari itu penanganan terbesarnya ada di 

dalam faktor internal diri. Bukan hanya itu, beliau juga menjelaskan bahwa gangguan 

kesehatan mental ini timbul karena kapasitas yang ada pada diri seseorang tidak sebanding 

dengan tekanan yang ada di lingkungan mereka. Parahnya lagi, kebanyakan dari mereka 

justru tidak mengetahui sejauh mana kapasitas dan kemampuan yang ada pada dirinya. Hal 

ini membuat Dr. Rama dengan koleganya membuat start up bernama Switch Up sebagai 

Mental Health & Human Development Consultant merupakan sebuah program yang 

didalamnya terdapat tools-tools untuk menjelaskan dan mendalami kemampuan diri 

seseorang maupun kelompok sehingga mengetahui dengan betul tentang dirinya dan 

kapasitasnya. Hal ini memudahkan seseorang dalam menghadapi tekanan eksternal 

lingkungan dan mengelola stres yang muncul, sehingga pada akhirnya menjauhkan diri dari 

gangguan kesehatan mental. Maka dari itu penggagas dan pendiri yang dimana dalam hal ini 

adalah founder, co-founder dan executive director membuat program ini dan merekrut para 

karyawan untuk menjalankan program. Namun ketidakpahaman karyawan atau dalam hal ini 

adalah associete Switch Up mengenai hal yang paling mendasar adalah kesehatan mental, 

maka program tersebut akan menemui berbagai hambatan dalam menyebarkan informasi 

keunggulan dan mencari peserta atau klien Switch Up. Kemunculan start up yang baru 

dengan koleganya ini, perlu adanya persamaan persepsi di lingkungan internal mereka dalam 

mempromosikan program.  

Adapun beberapa teori dan konsep yang menjadi pendukung atas penelitian agar tidak 

keluar dari fokus penelitian yang peneliti teliti. Penelitian yang jika dilihat adalah adanya 

proses tukar menukar simbol antara pemimpin dan juga karyawan jika kita melihat dari salah 

satu teori yaitu, teori Interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, 

yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan 

bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia 

membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspetasi orang lain 

yang menjadi mitra interksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, 

objek dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. (Mulyana, 2006: 

68-70). Pemaparan diatas menjelaskan bagaimana proses interaksi yang dilakukan manusia 

dengan manusia lainnya hingga kepada respon dialami baik secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga sampai merubah perilaku mereka. 

Tidak hanya pada perilaku saja bahkan lebih jauh dari itu bahwa interaksi simbolik 

akan berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat berperilaku dan hal serupa pun 

dikemukakan bahwa individu-individu melalui aksi dan interaksinya yang komunikatif, 

dengan memanfaatkan simbol-simbol bahasa serta isyarat lainnya –yang akan mengonstruk 

masyarakatnya, (Soeprapto, 2002). Kata-kata mengkonstruk masyarakat ini kemudian 

menjadi salah satu hasil dari pemanfaatan simbol-simbol yang digunakan untuk berhubungan 

dengan individu lainnya. 

Penjelasan interaksi simbolik tersebut berawal dari pemikiran seorang ahli ialah 

George Herbert Mead yang memiliki asumsi dasar mengenai interaksi simbol dimana key 

word daripada teori interaksi simbolik adalah bagaimana simbol diproses di dalam mind, yg 

mendorong self untuk melakukan interaksi dengan society. Hal ini disebutkan dalam bukunya 

Mind, Self, and Society (1934), yang menjadi rujukan teori Interaksi Simbolik. Menurutnya, 

inti dari teori interaksi simbolik adalah tentang “diri” (self), menganggap bahwa konsepsi-diri 
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adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Bagi Mead, 

individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, kreatif, dan inovatif. Keberadaan 

sosialnya sangat menentukan bentuk lingkungan sosialnya dan dirinya sendiri secara efektif 

(Soeprapto, 2002). Mead menjelaskan mengenai konsep diri bagaimana seseorang mengenali 

dirinya yang dimana hal itu adalah merupakan hasil dari interaksi dengan yang lainnya. 

Pemikiran akan suatu hal yang mendorong dirinya sehingga berperilaku dan berinteraksi 

dengan masyarakat sehingga terbentuklah interaksi simbolik. Adapun pesan yang 

disampaikan melalui mind merupakan simbol-simbol berarti. 

Bukan hanya itu, dalam pemikirannya interaksi simbolik ini muncul karena dorongan 

pada dirinya yang melakukan sebuah tindakan dalam masyarakat yang artinya interaksi 

simbolik merupakan “tindakan sosial yang bermakna jauh, berdasarkan makna subjektifnya 

yang diberikan individu-individu, tindakan itu memertimbangkan perilaku orang lain dan 

kerenanya diorientasikan dalam penampilan” (Mulyana, 2006). Asumsi-asumsi dasar dari 

teori ini yang telah dipaparkan diatas menjadi salah satu bentuk acuan bagaimana kemudian 

organisasi yang akan diteliti memberikan hubungan-hubungan atau interaksi-interaksi yang 

muncul melalui organisasi itu sendiri yang didapat dari antar anggota organisasinya. 

Peranan pemimpin dalam hal ini berinteraksi dengan Associate Switch Up sangat 

dibutuhkan dalam proses persepsi kesehatan mental itu sendiri. Adapun menurut buku 

Soekarso & Putong, Iskandar. (2015) mengenai Kepemimpinan kajian teoritis dan praktis, 

terdapat tiga komponen penting didalam sebuah kepemimpinan, yaitu: 1. (satu) Pengaruh: 

kepemimpinan adalah pengaruh dan terjadi karena adanya proses pengaruh, pemimpin 

mempengaruhi bawahan atau pengikut kearah yang diinginkan. 2. (dua) Legitimasi: 

kepemimpinan adalah legitimasi, merupakan pengakuan kedudukan seorang pemimpin dan 

posisi formal dari kekuasaan dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang memiliki legitimasi 

personal dapat mempengaruhi bawahan atau pengikutnya dan pengikut tersebut juga rela 

dipengaruhi serta diperintah oleh pemimpin yang memiliki legitimasi. 3. (tiga) Tujuan: 

kepemimpinan adalah pencapaian tujuan karena seorang pemimpin berurusan dengan tujuan-

tujuan baik tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Pada hal ini pemimpin harus dapat 

menyeimbangkan antara tujuan organisasi dengan keinginan bawahan. 

Pandji Anoraga et al (dalam Pabundu Tika, 2006:65) menjelaskan sembilan peranan 

seorang pemimpin, yaitu: Sebagai perencana dalam menghadapi dan mengatasi suatu 

masalah, guna mendapatkan penyelesaian dan pencapaian tujuan yang baik, diperlukan 

perencanaan tujuan yang baik. Sebagai pembuat kebijakan dimana pengaruh dari luar 

maupun dari dalam sangat berperan dalam pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan dapat 

diperoleh dari tiga sumber, yaitu dari pihak yang lebih berkuasa termasuk aturan-aturan, 

bawahan, dan dari pimpinan sendiri. Sebagai ahli dimana pemimpin dituntut sebagai sumber 

informasi, sumber keahlian, keterampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan bidang 

yang dibutuhkan. Sebagai pelaksana yaitu pemimpin berfungsi sebagai pelaksana satuan 

kerja untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai pengendali bertugas memimpin dan 

mengendalikan hal-hal detail dan spesifik termasuk hubungan internal kelompok. Sebagai 

pemberi hadiah dan hukuman yang sesuai dengan kedudukan, fungsi dan wewenangnya, 

pemberian hadiah dan hukuman dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Sebagai teladan 

dan lambang dimana kebaikan dan keburukan perilaku seorang pemimpin dapat menjadi 

panutan bagi pengikutnya. Sebagai tempat menimpakan segala kesalahan: Tuntutan terhadap 

pemimpin selaku penanggungjawab keseluruhan. Sebagai penggati peran anggota lain, sesuai 

dengan kekuasaan wewenang dan tanggungjawabnya dalam keadaan tertentu pemimpin 

dapar menempati dan menggantikan peran dari kedudukan yang bersangkutan. 
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Konsep kepemimpinan ini pun berpengaruh terhadap kinerja karyawan diakui dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Kiberenge Caroline dalam kesimpulannya bahwa, 

“communication, leadership styles and organization culture positively affects employee 

performance, its employees satisfaction through communication, leadership styles and its 

organization culture hence good performance by its employees”. Dari hal ini dapat dilihat 

bagaimana kemudian pemimpin dapat memunculkan persepsi-persepsi mengenai kesehatan 

mental yang diinginkan oleh para pemimpin dalam menjalankan program Switch Up. 

Melalui latar belakang inilah kemudian peneliti ingin mengetahui bagaimana para 

pemimpin berinteraksi kepada para Associate Switch Up untuk bisa menjalankan tugas dan 

tujuan program Switch Up, bagaimana para pemimpin bisa menanamkan pemahaman 

mengenai kesehatan mental kepada para Associate Switch Up, dan bagaimana para pemimpin 

bisa bekerjasama dengan para Associate untuk mendapatkan klien untuk melaksanakan 

program Switch Up.  

 

PEMBAHASAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan temuan-temuan bagaimana para 

pemimpin kemudian memberikan persepsi kesehatan mental sehingga menjadi nilai jual 

untuk mendapatkan klien baik perorangan maupun kelompok yang ingin mengikuti program 

Switch Up sehingga terhindar dan dapat mengatasi gangguan kesehatan mental. Pada 

interaksi awal para pemimpin mencari rekan-rekan sejawat yang dinilai dapat dijadikan 

sebagai karyawan, dalam hal ini Adi Setia Purwata sebagai executive director yang 

bertanggung jawab langsung atas tugas-tugas yang akan dilakukan oleh timnya. Rekan-rekan 

sejawatnya inilah yang kemudian akan menjadi bagian dari Switch Up yaitu disebut sebagai 

Associate Switch Up. Adi Setia Purwata memang sudah cukup lama bergerak pada bidang 

Human Development sehingga sudah mempunyai pengalaman dan beberapa rekan yang bisa 

diajak bekerja sama. Lebih jelasnya lagi dikarenakan Switch Up merupakan program yang 

bergerak pada bidang Mental Health & Human Development Consultant. Keduanya menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan ketika ditangani oleh para pemimpin Switch Up dalam hal ini 

adalah founder, co-founder dan executive director. Switch Up mendesign program training 

dengan bertitik tolak pada Training Need Analysist yang dilaksanakan secara terstruktur 

berdasarkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini memang sering menjadi aktivitas 

yang dilakukan oleh executive director. Sedangkan konten yang diisi merupakan penjabaran 

dari Dr. Rama mengenai kesehatan mental dan upaya penyembuhan maupun pencegahannya. 

Associate Switch Up ini yang akan menjadi tombak dari pada pengembangan 

program-program Switch Up nantinya. Mereka juga berperan sebagai generating idea dalam 

konten program-program Switch Up. Selain konseptor, pada nantinya merekapun bisa 

menjadi eksekutor, tugas-tugas ini akan ditempatkan oleh orang-orang yang tepat sesuai 

dengan kemauan dan kemampuan yang mereka miliki. Keterbatasan kemampuan seseorang 

diakui akan menjadi penghambat seseorang dalam bekerja jika tidak sesuai dengan 

kapasitasnya hal ini lah yang membuat pemicu dari gangguan kesehatan mental para 

associate nantinya. Maka untuk menghindari hal tersebut dilakukan beberapa proses sebagai 

pembentukan makna kesehatan mental pada associate itu sendiri. 

Sebagai program baru, executive director lah yang banyak berperan sebagai 

pemimpin dalam mengembangkan organisasi ini. Terlebih lagi persepsi kesehatan mental 

yang langsung diberikan Dr. Rama Giovani sebagai founder kemudian dikembangkan dengan 

program Switch Up dan didalamnya terdapat rangkain kegiatan yang dikemas sedemikian 

rupa sehingga ringan untuk klien dalam mencerna goals dari program. Penyampaian 
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kesehatan mental ini kemudian direkontruksi makna nya menjadi lebih mendalam sehingga 

dapat mengaitkan dengan segala aspek yang ada pada program dan menjadi daya tarik kepada 

klien. 

Peneliti juga menemukan bahwa sebelum Associate diterima sebagai bagian dari 

Switch Up, mereka diminta untuk melakukan Talents Mapping (TM) terlebih dahulu, hal ini 

merupakan bagian dari perekrutan agar mengetahui kecocokan pada pekerjaan yang akan 

dilakukan. Talents mapping sendiri merupakan salah satu tools yang digunakan dalam 

menjalankan program Switch Up, jadi para associate sudah mulai mengenal bagaimana 

kemudian nanti program berjalan. Talent mapping ini selain berguna untuk mengetahui 

kecocokan pekerjaan seorang associate, pemetaan bakat ini akan lebih mengenal associate 

yang bekerja nantinya mulai dari kekuatan bakat yang dimiliki hingga kelemahan bakat yang 

harus dikembangkan atau bahkan dihindari. Talents mapping ini juga digunakan para 

pemimpin agar karyawannya terhindar dari stres atau depresi sebagai bagian dari gangguan 

kesehatan mental. Talents Mapping ini bisa dikatakan pula sebagai asesmen yang ditujukan 

para associate Switch Up. Talents mapping dilakukan kurang lebih selama 2 jam. Setelah 

hasilnya muncul barulah dilakukan pengkajian, pengkajian ini dilakukan secara informal agar 

para associate tidak menyadari bahwa didalam nya ada proses interview untuk mengetahui 

kedalaman orang tersebut. Interview ini bukan dimaksudkan seseorang itu diterima atau 

tidaknya sebagai Associate Switch Up namun lebih kepada pembagian pekerjaan yang cocok 

yang akan dilakukan program Switch Up pada nantinya. Dalam pengkajian ini juga para 

pemimpin hadir untuk melihat siapa saja orang yang akan bekerjasama, dan Associate sudah 

mulai diminta pemahamannya sejauh mana mengetahui apa itu kesehatan mental. Hasil 

talents mapping, akan diperlihatkan kekuatan seseorang dari mulai sifat, karakter, otak kanan 

dan otak kiri hingga kelemahan seseorang dengan begitu, hasil pengkajian dengan hasil 

talents mapping dapat dilihat secara selaras dan tidak adanya kebertolak belakangan. 

Assessment yang dirancang, untuk menggambarkan pola berpikir dan prilaku produktif, 

untuk menentukan kualitas kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. 

Setelah itu barulah melakukan Training of Trainers (TOT) dalam training inilah 

kemudian apa itu kesehatan mental dijabarkan, bukan hanya itu namun didalamnya juga 

menjabarkan sistem kerja perusahaan dan memberikan pemahaman mengenai program-

program Switch Up. Dalam TOT dilakukan selama kurun waktu 3 hari, sejauh ini sekali batch 

ada 5 orang yang terlibat sebagai associate Switch Up, program ini sendiri sudah melakukan 

hingga 3 kali TOT artinya sudah sekita 15 orang yang terlibat sebagai associate Switch Up. 

15 orang ini bekerja tanpa terikat sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan program 

Switch Up kepada klien yang memiliki peluang besar. Proses TOT, associate akan 

mendapatkan banyak wawasan, ilmu, hingga sertifikat talents mapping sebagai orang yang 

sudah berkompeten dalam mengembangkan program Switch Up dalam bisa mendalami klien-

klien yang ingin berkonsultasi sebagai salah satu pencegahan dari pengelolaan gangguan 

kesehatan mental. 

Proses yang dilakukan adalah pemahaman mengenai self employee dalam kesehatan 

mental. Setiap orang adalah unik, pemahaman ini yang menjadi pegangan para pemimpin 

program Switch Up, keunikan inilah yang bisa dimanfaatkan potensinya agara bukan hanya 

dirinya yang berkembang namun juga untuk pengembangan Switch Up. Jika seseorang sudah 

mengetahui kelebihan dan kekurangan pada dirinya, para pemimpin akan lebih mudah 

menanamkan kelebihan dan potensi seseorang sehingga self employee bisa dilakukan. Self 

employee sendiri menurut para pemimpin adalah merupakan elaborasi antara keahlian dan 

kompetensi yang dimiliki associate dengan kebutuhan program Switch Up, dari sini kita 

mengetahui proses kerjasama yang terjadi bukan lagi seseorang terpaksa terikat terhadap 
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sesuatu, namun proses kerjasama ini berdasarkan associate merasa dibutuhkan atas 

keahliannya sendiri. 

 

PENUTUP 

Para pemimpin Switch Up berinteraksi kepada para Associate Switch Up untuk bisa 

menjalankan tugas dan tujuan program Switch Up berinteraksi didalamnya adalah dengan 

melakukan talents mapping terlebih dahulu sebagai awal mengetahui dan memahami 

associate dengan talents mapping para pemimpin akan mengetahui kekuatan maupun 

kelembihan associate sehingga lebih mudah dalam memberikan informasi-informasi 

mengenai program Switch Up. Para pemimpin setalah melakukan talents mapping kemudian 

akan melakukan Training of Trainers (TOT) dalam training barulah bisa menanamkan makna 

kesehatan mental kepada para Associate makna kesehatan mental yang lebih luas yang lebih 

bisa memodifikasi dan mengembangkan terhadap elaborasi dengan kegiatan sebagai program 

Switch Up yang pada akhirnya untuk menggambarkan pola berpikir dan prilaku produktif, 

untuk menentukan kualitas kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran setiap masing-masing 

individu. Kerja sama atas keahlian dan kemampuan Associate dinamakan self employee 

bahwa setiap orang akan berelaborasi dalam program sesuai dengan keahlian dimana para 

associate tidak akan merasa terikat namun merasa adanya kepemilikan terhadap Switch Up. 

Kepemilikian ini yang nantinya akan membuat associate secara totalitas dan optimal dalam 

menjalankan tugas. Tugas yang diberikan kepada associate juga sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian associate sehingga ada merasa dibutuhkan terhadap program Switch Up. 
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PENDAHULUAN 

Gaya kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki atau dipilih oleh seorang pemimpin 

dalam mengarahkan, menggerakkan, dan mengawasi para anggotanya dalam sebuah 

organisasi. Gaya kepemimpinan antara satu pemimpin dengan pemimpin lain tentu akan 

berbeda. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh latar belakang individu, iklim organisasi, dan 

situasi yang sedang dihadapi oleh organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan dapat berubah 

sesuai dengan kebutuhan.  

Gaya kepemimpinan terdiri dari berbagai macam jenis, tergantung pada ahli yang 

menyatakannya. Menurut Veithzal Rivai terdapat tiga pola dasar gaya kepemimpinan yakni 

sebagai berikut: (Rivai & Jauvani, 2012) 

1. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas. 

2. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama. 

3. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai. 

 

Berdasarkan ketiga pola tersebut, terbentuk tipe kepemimpinan sebagai berikut: (Rivai 

& Jauvani, 2012) 

1. Tipe Kepemimpinan Otoriter 

Tipe ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai 

penguasa tunggal. Kedudukan anggota sebagai pelaksana keputusan dan perintah dari 

pemimpin.  

2. Tipe Pemimpin Kendali Bebas 

Tipe ini memberikan kebebasan penuh pada anggota untuk mengambil keputusan dan 

menjalankan kepentingan sesuai dengan kehendak masing-masing baik secara 

perorangan maupun di dalam kelompok kecil. Kedudukan pemimpin di sini sebagai 

penasehat.  

3. Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Tipe kepemimpinan ini menempatkan anggota sebagai pihak yang memiliki hak untuk 

berpendapat sehingga mereka dapat menyalurkan aspirasi secara terbuka. Pada tipe ini, 

musyawarah adalah suatu hal wajib dalam memutuskan sesuatu. Pemimpin 

berkedudukan sebagai pihak yang terbuka dan terarah dalam mengatur para anggotanya.  

 

Dari ketiga jenis tipe atau gaya kepemimpinan tersebut, tidak ada gaya kepemimpinan 

yang lebih baik daripada yang lain. Terkadang, semuanya diperlukan pada kondisi yang 

berbeda. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin merupakan hal yang penting di dalam 

sebuah organisasi. Gaya kepemimpinan menentukan bagaimana seorang pemimpin 

menghadapi situasi genting, khususnya saat terjadi konflik. Konflik bisa datang kapanpun, 

dimanapun, dan dari arah manapun, dalam arti baik dari dalam (internal) maupun dari luar 
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(eksternal). Cara seorang pemimpin menghadapi konflik dengan menggunakan gaya 

kepemimpinanya akan menjadi fokus utama pada konteks penelitian ini. 

Konflik merupakan permasalahan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar 

organisasi. Konflik terjadi karena ada hal-hal yang tidak terduga terjadi pada organisasi. 

Selain itu, konflik bisa terjadi karena terdapat hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan sistem 

yang berlaku. Konflik dapat berdampak positif maupun negatif. Hal tersebut bergantung pula 

pada pemimpin yang menangani konflik tersebut. 

Pada konteks penelitian ini, sebuah konflik terjadi ketika Organisasi X melakukan 

kegiatan di luar kampus, yakni pada sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Kegiatan 

tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Organisasi X agar mendapat dukungan dari 

masyarakat luas. Dukungan tersebut berupa penggalangan dana untuk membantu organisasi 

dalam rangka persiapan kompetisi di luar negeri. Bukan hanya itu saja, kegiatan tersebutpun 

dijadikan sarana “promosi” agar masyarakat luas lebih mengenal organisasi tersebut. Setiap 

tahunnya kegiatan tersebut dilakukan karena untuk menghibur para pengunjung pusat 

perbelanjaan dalam nuansa natal. 

Ketika kegiatan tersebut berlangsung, terdapat seorang laki-laki separuh baya 

(penonton) datang menghampiri dan tiba-tiba memberhentikan kegiatan tersebut. Dengan 

nada tinggi (marah) orang tersebut terus berbicara dan terus mencoba untuk memberhentikan 

kegiatan. Setelah kegiatan tersebut selesai, beberapa orang perwakilan dari anggota bertanya 

mengenai tindakan yang dilakukannya. Orang tersebut tersulut emosinya dan terus 

mempertanyakan dan memastikan hal yang mengganggu pikirannya. 

Pada saat konflik tersebut terjadi, terdapat beberapa penonton yang 

mendokumentasikan kejadian tersebut baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video. 

Kemudian mereka menyebarkannya di Facebook dengan caption yang menjurus pada isu 

SARA, seperti “Ada sweeping dari ormas di mall X!!!”. Kiriman tersebut tentu mengundang 

perhatian dari para warganet. Ribuan warganet menonton video yang di-upload oleh salah 

satu penonton dan meninggalkan komentar yang beragam. Bahkan, banyak pula yang 

membagikan kembali sehingga pada saat itu kondisi sudah tidak terkendali. 

Pada akhirnya, konflik tersebut sampai ke telinga aparat kepolisian dan Pemerintah 

Kota Bandung. Pada saat itu, isu SARA dan keberagaman sedang panas-panasnya terjadi di 

Kota Bandung. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pihak yang tersulut karena adanya 

masalah ini. Ditambah lagi, mereka mengasumsikan konflik tersebut secara pribadi tanpa 

melakukan konfirmasi kepada organisasi terkait. 

Dari pemaparan konflik tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai cara pemimpin organisasi mengatasi masalah tersebut. Masalah yang 

awalnya sepele bisa menjadi sangat besar dan melibatkan berbagai pihak. Pemimpin 

organisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab menjadi fokus utama dalam konteks tulisan 

ini. Gaya kepemimpinan yang digunakan tentu sangat menarik jika dapat digali lebih lanjut. 

Oleh karena itu, batasan masalah pada konteks tulisan ini adalah analisis gaya kepemimpinan 

organisasi X dalam mengelola konflik eksternal sehingga konfliknya sendiri dalam konteks 

tulisan ini bukan menjadi fokus utama dan hanya sebagai pelengkap informasi saja.  

Keunikan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, konflik bukan sebagai pemeran utama melainkan gaya 

kepemimpinan pada saat mengelola konflik tersebut. Selain itu, tidak banyak penelitian yang 

melakukan analisis gaya kepemimpinan dalam menghadapi konflik, biasanya para peneliti 

melakukan sebuah penelitian tentang salah satu dari konsep baik gaya kepemimpinan 
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maupun manajemen konflik. Oleh karena itu, keunikan penelitian ini terletak pada 

penggabungan kedua konsep tersebut, namun fokusnya tetap pada gaya kepemimpinan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan lebih jelas mengenai gaya 

kepemimpinan yang tepat dalam menghadapi konflik, terlebih lagi konflik tersebut datangnya 

dari pihak luar (eksternal). Dari tulisan ini, kita dapat mengetahui cara pemimpin Organisasi 

X mengarahkan para anggotanya untuk bersama-sama menyelesaikan konflik tersebut. 

Untuk mempermudah pembahasannya, peneliti menggunakan teori sebagai ‘payung’ 

pada konteks penelitian ini. Dengan menggunakan teori Modern Choice Approach to 

Participation, penelitian ini akan dikembangkan berdasarkan konsep-konsep yang ada di 

dalamnya. Teori tersebut relevan dengan penelitian ini karena fokus dalam teori ini adalah 

pada proses pemecahan masalahnya. Meskipun termasuk ke dalam teori kepemimpinan, teori 

ini lebih menekankan pada gaya kepemimpinan yang dianggap layak untuk menghadapi 

situasi tertentu. 

Sesuai penelitian yang telah dilakukan oleh Holmes dan Marra, Pemimpin yang baik 

"mengelola" konflik: yaitu mereka menghadapinya dengan cara yang produktif dalam hal 

tujuan transaksional mereka, sementara juga memperhatikan aspek praktik relasional 

(Holmes & Marra, 2004). Dari pernyataan tersebut, kita akan bandingkan dengan penelitian 

ini. Apakah relevan? Ataukah tidak? Sedangkan untuk penelitian yang membahas mengenai 

gaya kepemimpinan dalam mengelola konflik, belum pernah ada yang melakukan penelitian 

tersebut sehingga tidak ada literatur yang bisa dijadikan acuan untuk penelitian ini.  

 

PEMBAHASAN 

Cara pemimpin dalam menghadapi masalah terdapat dua bagian yaitu saat kasus terjadi, dan 

setelah kasus terjadi. Saat terjadi kasus tersebut, pemimpin melakukan penyelesaian masalah 

dengan cara pembagian tugas. Pemimpin memberikan arahan kepada beberapa orang untuk 

menghadapi pihak ‘penyerang’. Pemimpin memberi instruksi kepada salah seorang 

penanggung jawab kegiatan untuk menghubungi pihak mall agar mendapatkan 

pendampingan dan pihak keamanan. Selain itu, pemimpin menginstruksikan penanggung 

jawab anggota untuk mengamankan dan menenangkan para anggota lain yang terlihat tegang 

dan takut ketika dihadapkan dengan situasi tersebut dan tentunya menghentikan kegiatan hari 

itu dan beberapa hari setelahnya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Pemimpin itu 

sendiri berinisiatif menghubungi pihak universitas. Hal itu dilakukan agar pihak universitas 

mengetahui kasus tersebut dari organisasinya langsung, bukan dari pihak luar.  

Setelah konflik tersebut muncul dan menjadi viral di media sosial, banyak pihak yang 

menghubungi Organisasi X untuk meminta keterangan dan konfirmasi terkait kasus tersebut. 

Sebagai pemimpin organisasi, kegiatan diskusi dilakukan sebagai upaya untuk pencarian 

solusi. Diskusi tersebut dilakukan secara internal dan hanya melibatkan para petinggi 

organisasi saja. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan tidak menyebar dengan ditambah 

‘bumbu’ asumsi pribadi. 

Diskusi dilakukan untuk mencari solusi terbaik karena kasus tersebut berdampak pada 

berbagai aspek organisasi. Pertama, banyaknya pihak luar yang mempertanyakan mengenai 

kasus tersebut. Kedua, kasus tersebut menjadi semakin meluas, tidak terkendali, dan viral di 

media sosial. Ketiga, berdampak pada kegiatan organisasi lainnya yaitu job yang datang dari 

eksternal yang disepakati untuk membatalkan kontrak kerja dikarenakan suasananya masih 

sensitif dan tidak kondusif. Oleh karena itu, pada proses diskusi, organisasi melibatkan 

pelatih utama sebagai penasihat organisasi untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. 

Masing-masing individu yang terlibat dalam proses diskusi saling menawarkan solusi, namun 
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pada akhirnya mencapai kata mufakat. Hasil dari diskusi tersebut adalah tetap diam tidak 

memberi konfirmasi dalam bentuk apapun kepada siapapun (sesuai arahan dari pihak 

universitas) sampai adanya mediasi. 

Mediasi dilakukan atas inisiatif pihak Walikota Bandung. Situasi yang memanas 

menyebabkan Walikota Bandung mengutus perwakilannya untuk membantu menyelesaikan 

masalah dalam proses mediasi. Selain itu, terdapat pula perwakilan pihak Mall X, dan para 

petinggi Organisasi X. dalam proses mediasi, kedua belah pihak saling menjelaskan agar 

tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Mediasi tersebut menghasilkan solusi berupa damai 

diantara kedua belah pihak. Pihak ‘penyerang’ menyatakan permohonan maaf baik secara 

lisan maupun secara tulisan. Secara lisan didokumentasikan dalam bentuk video, sedangkan 

secara tulisan didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani diatas 

materai. Organisasi X sebagai pihak yang ‘diserang’ memaafkan perilaku lelaki separuh baya 

tersebut, begitupun sebaliknya. 

Pada akhirnya, masalah tersebut selesai dengan damai. Organisasi X dan perwakilan 

Walikota Bandung membuat press release pada media sosial Facebook dengan tidak 

menyatakan kasus secara detil. Hal tersebut dilakukan agar masalah tidak semakin berlanjut. 

Berikut ini merupakan ilustrasi proses penyelesaian masalah: 

Proses Penyelesaian Saat Masalah Terjadi 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Proses Penyelesaian saat Masalah Terjadi 

Proses Penyelesaian Setelah Masalah Terjadi 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Proses Penyelesaian setelah Masalah Terjadi 

 

Gaya kepemimpinan dalam menghadapi masalah merupakan fokus utama dalam 

penelitian ini. Dari pemaparan dan ilustrasi yang telah disampaikan pada bagian hasil, kita 

dapat menganalisis gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin tersebut.  

Dalam konteks penelitian ini, pemimpin selalu melibatkan anggota dalam setiap 

keputusan yang diambil. Pada saat proses penyelesaian masalah di Mall X, pemimpin 
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menginstruksi beberapa penanggung jawab dan membagi-bagi tugas atas dasar rasa percaya. 

Pemimpin percaya bahwa orang-orang yang ditunjuk dapat melakukan tugasnya dengan baik 

sekalipun tanpa persiapan, tentu karena masalah pun datang di saat yang tidak terduga. 

Hasilnya, orang-orang tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik dan masalah tidak 

sampai berlarut-larut. 

“Waktu itu kita bagi-bagi tugas aja sih dan Alhamdulillah semuanya bisa handle 

dengan baik. Alhamdulillah semuanya kompak dan tetap tenang karena kalau kita 

terbawa suasana marah-marah seperti bapak itu kan ngga enak jadi kita ngga respon, 

cuma dengerin aja omongan bapak itu. Bahkan kegiatanpun dibubarkan saking udah 

ngga kondusifnya karena banyak yang liatin.”1 

 

Masalah kemudian semakin memanas ketika viral pada akun media sosial Facebook 

akibat ada salah satu penonton yang menyebarluaskan video dan memberi caption yang tidak 

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pada saat itu, pemimpin melakukan kegiatan 

diskusi untuk mencari solusi terbaik. Proses diskusi merupakan salah satu bentuk 

‘keterlibatan’ anggota dalam proses penyelesaian masalah. Pemimpin dengan sengaja 

melibatkan anggota organisasi untuk saling bertukar pikiran, dan mempertimbangkan segala 

kemungkinan yang akan terjadi. Pada akhirnya, hasil diskusi tersebut mencapai kata mufakat 

dan menghasilkan solusi terbaik.  

Jika dianalisis lebih lanjut, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin 

Organisasi X adalah tipe pemimpin yang demokratis. Dalam menghadapi konflik, pemimpin 

tetap menjadi pribadi yang tenang agar bisa berpikir jernih. 

“Pada saat itu saya tetap tenang agar bisa berpikir jernih sehingga saya bisa 

memikirkan solusi atau langkah yang akan saya ambil. Tapi harus tetap cepat dan 

cekatan, memang kondisinya yang menuntut saya untuk seperti itu. Dan menurut saya 

pada saat itu solusi yang saya ambil adalah solusi yang terbaik karena jika tidak, 

masalah tersebut akan semakin panjang dan ribet.”2 

  

Pemimpin dapat memikirkan solusi secara cepat dan membagi tugas sesuai kebutuhan 

secara cekatan, saat masalah tersebut terjadi. Setelah masalah terjadi, pemimpin melibatkan 

anggota dalam memutuskan solusi selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

pemimpin bersikap terbuka dalam setiap aspirasi atau pendapat yang disampaikan oleh para 

anggotanya sehingga anggota diberi kebebasan dalam menyampaikan solusi yang terbaik 

bagi masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi tersebut. 

“Waktu itu kita ngadain rapat tapi yang ikut cuma pucuk-pucuk elemennya aja karena 

kita ngga mau masalah ini tersebar meskipun temen-temen nanya tapi tetep kita 

memilih untuk tetap bungkam. Memang hasil dari rapat itu kita memutuskan untuk 

tidak memberikan konfirmasi atau klarifikasi dalam bentuk apapun karena akan 

semakin banyak pertanyaan yang muncul kalau kita melakukan itu. Padahal banyak 

media yang menelepon kita pada saat itu tapi kita tetep diam.”3 

 

                                                 
1 Hasil wawancara dengan salah satu anggota Organisasi X yang terlibat dari awal kasus hingga berakhirnya 

kasus tersebut. Dilakukan pada tanggal 29 November 2018 pukul 18.30 WIB.  
2 Hasil wawancara dengan (mantan) pemimpin Organisasi X pada tanggal 28 November 2018 pukul 18.15 WIB. 
3 Hasil wawancara dengan salah satu anggota Organisasi X yang terlibat dari awal kasus hingga berakhirnya 

kasus tersebut. Dilakukan pada tanggal 30 November 2018 pukul 19.30 WIB. 
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Sesuai dengan penjelasan teori, Modern Choice Approach to Participation dapat 

membantu mengenali situasi pemecahan persoalan secara kelompok, dan menyarankan gaya 

kepemimpinan yang dianggap layak untuk setiap situasi. Teori ini berfokus pada cara 

pengambilan keputusan pemimpin dalam menghadapi konflik. Pada konteks penelitian ini, 

pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan demokratis sehingga keputusan yang diambil 

berdasarkan musyawarah dan mencapai mufakat.  

Meskipun terdapat gaya kepemimpinan yang lain, tetapi pemimpin Organisasi X tetap 

menggunakan tipe demokratis karena dirasa tepat dalam menghadapi konflik eksternal 

tersebut. Bahkan, lebih jauh dari itu, pada kenyataannya para anggota sudah memiliki inisiatif 

sendiri sesuai peran dan tanggung jawab untuk melakukan tugasnya dengan baik. Hal tersebet 

terjadi karena tipe demokratislah yang membentuk pola pikiran dan sikap yang seakan secara 

spontan dilakukan. Para anggota seperti telah mengetahui instruksi yang akan diberikan, 

tentunya sesuai tugas dan fungsi anggota pada kegiatan tersebut. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arizona dkk, yang 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja para anggotanya jika 

pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. (Arizona, Riniwati, & 

Harahap, 2013). Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumbol dkk, mereka 

menyatakan bahwa apabila gaya kepemimpinan demokratis semakin baik, maka prestasi 

kerja akan semakin meningkat. (Tumbol, Tewal, & Sepang, 2014). Kedua penelitian tersebut 

sejalan dengan pendapat Winardi (2000:79) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

demokratis banyak menekankan pada partisipasi anggotanya daripada kecenderungan 

pemimpin untuk menentukannya secara pribadi. Ia tidak menggunakan wewenangnya untuk 

membuat keputusan akhir dan untuk memberikan pengarahan tertentu kepada bawahannya, 

tetapi ia mencari berbagai pendapat dan pemikiran dari para bawahannya mengenai 

keputusan yang akan diambil. Pemimpin akan mendorong kemampuan mengambil keputusan 

dari para bawahannya sehingga pikiran-pikiran mereka akan selalu meningkat dalam 

menyampaikan pendapatnya. Para bawahan juga didorong agar meningkatkan kemampuan 

dan mengendalikan diri serta menerima tanggung jawab yang besar. Pemimpin akan lebih 

sportif dalam menerima masukan-masukan dari para bawahannya, meskipun wewenang 

terakhir dalam keputusan terletak pada pimpinan. (Winardi, 2000) 

Gaya kepemimpinan demokratis tidak bisa dikatakan gaya kepemimpinan yang 

terbaik, karena gaya kepemimpinan digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi oleh pemimpin selaku ketua organisasi. Meskipun begitu, gaya kepemimpinan 

demokratis dinilai paling ideal karena mengikutsertakan anggota dalam pengambilan 

keputusan, orientasi hubungannya pun bersifat relasional (UTOMO, 2010). Oleh karena itu, 

konteks penelitian ini hanya memaparkan gaya kepemimpinan Organisasi X dalam 

menghadapi konflik saja, tidak membandingkannya dengan gaya kepemimpinan lain. 

 

 

 

PENUTUP 

Gaya kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki seorang pemimpin dalam menghadapi 

situasi tertentu. Gaya kepemimpinan digunakan untuk mengarahkan dan memengaruhi para 

anggotanya. Dalam konteks penelitian ini, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh 

pemimpin Organisasi X adalah demokratis. Tipe tersebut dianggap tepat dalam membantu 

menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. Dengan menggunakan gaya kepemimpinan 

demokratis, anggota dapat secara bebas mengemukakan pendapat untuk mencari solusi 
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terbaik, tentunya dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi pada organisasi 

tersebut. Selain itu, proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan bersama adalah 

musyawarah, sehingga hasil yang didapat pun sudah mencapai mufakat. 

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga alangkah lebih baik jika 

dilakukan penelitian mendatang, gunakan metode studi kasus agar masalah yang digali dapat 

lebih dalam dan meluas lagi. Kemudian untuk teori yang digunakan dapat ditambah dengan 

teori lain yang juga memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selain itu, dapat pula dilakukan 

penelitian dengan kasus serupa namun membandingkan pemimpin berdasarkan gender. 

Sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan Andriani Kusumawati, perbedaan pemimpin 

laki-laki dan perempuan tidak terlalu menonjol karena keduanya lebih merefleksikan latar 

belakang budayanya. Jika terdapat perbedaan yang menonjol, maka gender bukanlah 

alasannya. (Kusumawati, 2007) 
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PENDAHULUAN  

Budaya merupakan suatu hal yang penting dari organisasi, terutama didalam dunia bisnis. 

Pada dasarnya semua perusahaan berkeinginan untuk memiliki budaya kerja yang baik di 

dalam organisasinya. Budaya kerja berkualitas sangat penting untuk memastikan karyawan 

melayani layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selain itu, budaya kualitas akan 

mengarah pada harmonisasi di tempat kerja. Dalam sebuah organisasi budaya kerja dan gaya 

kepemimpinan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Budaya kerja merupakan 

suatu hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Budaya organisasi memiliki peran 

dalam mempengaruhi perilaku karyawan seperti dapatnya kesempatan berinovasi dan 

berkreasi, kesempatan dalam berpendapat, hubungan yang baik, dan sebagainya sehingga 

menciptakan budaya kerja yang baik. 

Budaya organisasi dapat berfungsi dalam memberikan kepuasan kerja dan kinerja 

optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Beberapa organisasi, budaya kerja 

berkualitas tidak pernah menjadi permasalahan yang besar. Namun di beberapa organisasi, 

budaya kerja berkualitas sangat penting diterapkan atau dilakukan oleh seorang pemimpin 

melalui gaya kepemimpinan yang baik untuk memastikan karyawan melayani layanan yang 

lebih baik kepada pelanggan. Selain itu, budaya kualitas akan mengarah pada harmonisasi di 

tempat kerja. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Charles Rogel (2014), dia mengatakan 

bahwa budaya organisasi harus diterapkan oleh setiap karyawan berupa nilai, norma, sikap 

dan perilaku saat mereka bekerja. Jadi budaya memiliki peran bagaimana karyawan 

menetukan atau mengambarkan tempat mereka bekerja, bagaimana mereka memahami bisnis 

dan bagaimana mereka merepresentasikan diri mereka sebagai bagian dari organisasi. 

Budaya kerja memiliki tujuan dan juga berperan untuk mengubah sikap dan juga 

perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas 

kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Keberlangsungan dan 

berkesinambungan sebuah organisasi sangat tergantung dari budaya yang dimiliki dan 

diterapkan oleh pemimpin. Untuk menjawab tantangan dan daya saing dari sebuah organisasi 

budaya organisasi menjadi salah satu hal yang patut atau memiliki peran didalamnya. Budaya 

organisasi pun dapat berfungsi sebagai rantai pengikat dalam proses menyamakan persepsi 

atau arah pandang anggota terhadap suatu permasalahan sehingga akan menjadi satu 

kekuatan dalam pencapaian tujuan organisasi. 

 Dalam milenium hari ini, sebagian besar organisasi yang sukses pemimpin dan 

manajer memiliki peran yang besar di mana mereka dapat memantau dan mengawasi perilaku 

dan kinerja karyawan. Pemimpin yang sangat baik akan memimpin karyawan untuk menjadi 

lebih proaktif dan dinamis dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka. Gaya 

kepemimpinan pemimpin dapat mempengaruhi kualitas budaya kerja dalam organisasi. Jika 

para pemimpin menggambarkan kualitas yang buruk dari gaya kepemimpinan itu dapat 

mempengaruhi budaya kerja berkualitas dalam organisasi. Dalam kepemimpinan ada yang 
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namanya fungsi konsultasi. Konsultasi ini yaitu berupa ajuan atau keluhan dari bawahan 

kepada atasan. Fungsi ini sangant penting dalam sebuah organisasi demi terciptanya budaya 

kerja yang berkualitas. Disini juga terdapat komunikasi dua arah yang terjalin antara atasan 

dan bawahan. 

Pembenahan dan penyempurnaan kinerja organisasi menjadi sesuatu hal yang sangat 

penting untuk dilakukan dalam sebuah organisasi. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Untuk 

mewujudkan budaya organisasi yang baik maka diperlukan adanya kepemimpinan yang 

memadai. Kepemimpinan tersebut harus mampu memotivasi atau memberi semangat kepada 

para bawahannya dengan jalan memberikan inspirasi atau mengilhami kreativitas mereka 

dalam bekerja. Kepemimpinan transaksional dan transformasional inilah yang cukup 

diyakini akan mampu menjawab tantangan dalam rangka meningkatkan budaya organisasi 

yang baik sehingga terciptanya budaya kerja yang berkualitas. 

Peranan seorang Pemimpin dalam mengembangkan organisasi memiliki peran yang 

sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan senang dan akan bertahan untuk waktu 

yang lama. Pemimpin wajib mengetahui budaya kerja dan situasi yang terjadi diantara 

karyawannya dan harus tetap menjaga hubungan komunikasi dua arah yang baik. Namun, ada 

beberapa pertanyaan muncul di benak para pemimpin. Apakah pemimpin yang kaku 

merugikan organisasi mereka dan nilai budaya yang diciptakan sebelum mereka? Apakah 

pemimpin yang lunak akan memimpin karyawan untuk dilayani dan bekerja lebih baik di 

masa depan? Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada dua tujuan untuk menjawab pertanyaan 

di atas. Pertama-tama untuk memeriksa praktik budaya kerja saat ini di Café EatBoss. Kedua 

adalah mengidentifikasi gaya kepemimpinan mana yang menciptakan budaya kerja 

berkualitas di organisasi. Temuan pada tulisan ini diharapkan berkontribusi terhadap 

peningkatan budaya kerja dengan mengidentifikasi gaya kepemimpinan terkemuka yang 

dipraktekkan oleh Owner Café EatBoss. Sangat penting untuk mengidentifikasi dan 

memahami gaya kepemimpinan karena mereka mungkin memiliki konsekuensi positif dari 

peningkatan kinerja karyawa di Café tersebut. 

Didukung oleh Robert & Thomas (2007), budaya kerja yang diinginkan adalah salah 

satu elemen yang dibutuhkan oleh karyawan. Budaya kerja yang diinginkan termasuk berbagi 

nilai-nilai kelembagaan, prioritas, penghargaan dan praktik lain yang mendorong inklusi, 

kinerja tinggi, dan komitmen, sementara masih memungkinkan keragaman dalam pemikiran 

dan tindakan. Berdasarkan definisi ini, budaya kerja dapat dianggap sebagai praktik 

organisasi, dimanifestasikan oleh norma-norma, nilai-nilai bersama dan asumsi dasar dari 

semua anggota dalam organisasi. Agar tetap kompetitif di pasar, penting bagi organisasi 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawannya. Memberikan 

perlakuan yang baik kepada karyawan akan menguntungkan organisasi juga. 

Mereka juga menekankan bahwa agar efektif, organisasi harus memiliki tujuan yang 

jelas dan kuat, memiliki standar keunggulan yang tinggi, memiliki budaya kerja yang 

mendukung karyawan seperti memanfaatkan kerja tim, tidak saling menggosipkan, bisa 

mengajukan pendapat kepada atasan, waktu kerja sesuai standar, memiliki pelatihan teknis 

yang diberikan melalui pelatihan kerja, dan memiliki kepemimpinan yang efektif. Dinyatakan 

dengan jelas bahwa organisasi yang efektif harus memiliki budaya kerja yang mendukung 

karyawannya. Tujuan yang jelas dalam hal misi dan visi akan memimpin organisasi dalam 

cara yang lebih baik untuk sukses di masa depan. 

Dalam kepemimpinan fokus utamanya adalah apa yang mereka lakukan, bagaimana 

mereka melakukannya dan untuk apa sebenarnya kepemimpinan itu. Pemimpin sebagai salah 

satu orang yang memiliki pengaruh dalam dan memberi arah kepada bawahannya didalam 
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sebuah organisasi. Pemimpin memiliki kecakapan dan kelebihan sehingga dia mampu 

mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinannya dalam memimpin organisasi akan 

menciptakan budaya kerja berkualitas maupun tidak berkualitas. Namun, pada dasarnya 

pemimpin itu memiliki tujuan dan arah yang sama demi tercapainya kepentingan dan tujuan 

organisasi. Kepemimpinan ini sebenarnya bukan hanya dari pemaparan dari para ahli namun 

didalam diri manusia itu sendiri sudah ada yang namanya potensi pengendali. Potensi 

pengendali ini sudah sangat kompleks diciptakan oleh tuhan di dalam pribadi masing-masing.  

Kepemimpinan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung dalam organisasi tersebut. 

Hal ini juga menyangkut hal sosial dan disengaja dijalankan oleh seseorang kepada individu 

lain demi menstruktuktur organisasai. Seorang pemimpin juga dituntut untuk dapat 

melakukan sebuah perubahan-perubahan atau inovasi. Perubahan-perubahan ini bisa 

dilakukan di dalam organisasi maupun diluar organisasi sehingga budaya kerja di dalam 

organisasi tidak monoton. Hal ini bisa berdampak kepada kesetiaan karyawan untuk lebih 

lama berkerja karena dia merasa puas dan nyaman berada di lingkungan organisasi tersebut. 

Crawford & Loh (2004) menambahkan bahwa budaya dan gaya kepemimpinan adalah 

pengaruh utama pada individu. Ini karena pemimpin adalah orang-orang yang mengatur nada 

organisasi, menentukan nilai-nilai dan norma-norma, dan menciptakan dan mempertahankan 

persona dari apa organisasi itu (David & Ricky, 2006). Namun, semua definisi memiliki 

kesamaan dalam beberapa poin. Bisa dikatakan faktor-faktor yang mendukung terhadap 

keberhasilan pada sebuah bisnis adalah perilaku dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. 

Untuk tetap memimpin dalam lingkungan yang menantang, seorang pemimpin harus terus 

belajar dan bertanggung jawab atas tugas dan bawahan mereka. Tanggung jawab seorang 

pemimpin tidaklah mudah karena membutuhkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan 

tugas. Ada dua tipe gaya kepemimpinan yang dijelaskan di bawah ini. 

Sebagaimana dibahas di atas, gaya kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua bentuk 

utama yakni gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh beberapa peneliti (Bass & Riggio, 2006; dan Podsakoff et al., 1982), 

kepemimpinan transaksional berarti bahwa para pengikut setuju dengan, menerima, atau 

mematuhi pemimpin sebagai imbalan atas pujian, penghargaan, dan sumber daya atau dalam 

rangka untuk menghindari tindakan disipliner. Hadiah dan pengakuan diberikan bergantung 

pada pengikut yang berhasil menjalankan peran dan tugas mereka. Pemimpin menentukan 

apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri 

atau organisasi dan membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan 

tugas tersebut. Jadi kepemimpinan transaksional merupakan sebuah kepemimpinan dimana 

seorang pemimpin mendorong bawahannya untuk bekerja dengan menyediakan sumberdaya 

dan penghargaan sebagai imbalan untuk motivasi, produktivitas dan pencapaian tugas yang 

efektif. 

Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin lebih menekankan kepada 

pengembangan motif yang lebih tinggi, membangkitkan motivasi para bawahannya dan 

emosi positif dengan cara menciptakan dan mewakili visi masa depan yang menginspirasi 

(Bass, 1997). Sebaliknya, para pemimpin transaksional mengandalkan sistem kontrak dan 

penghargaan yang jelas. Teori transformasional adalah salah satu tipe kepemimpinan yang 

pada awalnya dikembangkan oleh Burns (1978). Pemimpin transformasional dapat 

mendorong para bawahannya untuk mengembangkan potensi yang ada didalam diri mereka 

demi kepentingan dan kemajuan organisasi. Menurut Bass & Riggio (2006), mereka 

memandang kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang menstimulasi dan 

menginspirasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa dan, dalam prosesnya, 

mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka sendiri. Kepemimpinan transformasional 
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digambarkan sebagai kemampuan untuk memotivasi dan mendorong stimulasi intelektual 

melalui inspirasi (Avolio et al., 2004; Dvir et al., 2002). Gaya kepemimpinan ini sangat baik 

dalam mengatasi maupun mencegah konflik yang terjadi dalam organisasi baik itu hubungan 

antara bawahan dengan bawahan maupun antara bawahan dan atasan. Dengan pertimbangan 

ini mereka akan mengetahui posisi mereka dalam organisasi dan dapat saling menghargai 

atau menghormati antara sesama karyawan maupun dengan atasan. 

Transformasional adalah Motivasi Inspirasional. Yakni gaya kepemimpinan yang 

diterapkan memiliki tujuan dan masa depan yang cerah secara tidak langsung karyawan akan 

termotivasi untuk mengikutinya. Pengaruh ini biasanya dikaitkan dengan karisma seorang 

pemimpin tersebut. Karena sikap positif pemimpin akan membangun ikatan emosional 

kepada para pengikutnya. Kepercayaan dan keyakinan menjadi salah satu hal yang cenderung 

dibangun di pengikut. Perilaku lebih menekankan kepada nilai-nilai kolektif atau sesuatu 

yang masuk akal. Kepemimpinan transformasional menurut Bernard M. Bass memiliki 

karakteristik yang membedakan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya diantaranya: 

Charisma, Memberikan visi dan misi yang masuk akal, menimbulkan kebanggaan, 

menimbulkan rasa hormat dan percaya. Inspiration, Mengkomunikasikan harapan yang 

tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya, mengekspresikan tujuan penting 

dengan cara yang sederhana. Intellectual stimulation, Meningkatkan intelegensi, rasionalitas, 

dan pemecahan masalah secara teliti. Individualized consideration, Memberikan perhatian 

pribadi, melakukan pelatihan dan konsultasi kepada setiap bawahan secara individual. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam budaya kerja yang berkualitas terdapat beberapa ciri-ciri seperti mendukung karyawan 

memanfaatkan kerja tim, tidak saling menggosipkan, bisa mengajukan pendapat kepada 

atasan, waktu kerja sesuai standar, memiliki pelatihan teknis yang diberikan melalui pelatihan 

kerja, dan memiliki kepemimpinan yang efektif. Setelah peneliti melakukan observasi dan 

wawancara mendalam dengan karyawan Café EatBoss. Peneliti mendapatkan pengamatan 

dan jawaban bahwa budaya kerja sangat baik di Café EatBoss tersebut. Dalam observasi 

peneliti kerja tim merupakan hal yang paling menonjol dalam budaya kerja yang mereka 

terapkan. Selain itu kecepatan antara waktu pesan dan kedatangan makanan itu sangat efektif 

tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu cepat. Dengan ketepatan waktu ini menjadi prioritas 

utama demi kepuasan pelanggan. Ini tentunya tidak terlepas dari peran dari seorang 

pemimpin yang mampu membuat hubungan kerja antara atasan dan karyawan bagaikan 

sebuah hubungan kekeluargaan. Budaya kerja yang baik ini terbukti dari setiap karyawan 

disini memanfaatkan kerja tim yang baik dan mereka juga akan bekerja dengan baik sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) café tersebut baik saat adanya owner di tempat 

maupun tidak. Hubungan baik ini tidak hanya terjalin diwaktu pekerjaan saja tetapi hubungan 

baik ini terjalin juga di media sosial.  

Media sosial merupakan salah satu media komunikasi yang sangat efektif dalam 

mengkomunikasikan masalah pekerjaan maupun masalah pribadi. Owner café selalu 

melakukan peninjauan kerja karyawan setiap dua minggu sekali. Antar sesama karyawan pun 

mereka memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat kuat sehingga yang namanya saling 

menggosipkan tidak ada. Saat mereka memiliki masalah baik itu masalah dalam organisasi 

maupun pribadi owner cafés sangat terbuka dalam menerima permasalahan tersebut. Ini 

membuat karyawan tidak segan dalam menyampaikan pendapat kepada owner jika memiliki 

ide. Sistem demokrasi ini membuat budaya kerja yang berkualitas tercipta disini. 

Kenyamanan karyawan bekerja disini membuat mereka lebih betah untuk berlama-lama 

berkerja dicafe ini. Ada diantara karyawan bahkan sudah hampir 3-4 tahun bekerja disini. 
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Dari lamanya durasi bekerja karyawan di café ini terbukti bahwa budaya kerja yang tercipta 

berjalan baik dan berkualitas. Sedangkan untuk shif kerja itu sesuai dengan standar dari café 

pada umumnya. 

Dari pernyataan dari keyinforman peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa ternyata 

mereka juga mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini selalu didapatkan bagi karyawan 

yang memiliki kerja yang baik dan menguntungkan bagi café. Penghargaan bukan hanya 

berupa piala tetapi juga dalam bentuk bonus berupa uang. Dalam kepemimpinan yang tegas 

biasanya pemimpin akan melakukan pemotongan gaji kepada karyawan yang melakukan 

kesalahan. Namun, dalam gaya kepemimpinan owner café ini ketika karyawan melalukan 

kesalahan owner tidak langsung melakukan pemotongan gaji. Akan tetapi memberikan 

peringatan terlebih dahulu dan hanya akan memotong uang servis tanpa harus memotong gaji 

pokok karyawan. Selain penghargaan owner juga selalu memberikan bonus tambahan setiap 

akhir tahun ini merupakan suatu penghargaan yang diberikan owner tersebut atas didikasi 

karyawan atas kesetiaannya kepada café. Dan tidak kalah pentingnya ternyata owner café 

memfasilitasi karyawannya berupa pelatihan keahlian yang dilakukan setiap bulan sekali.  

Menurut pernyataan informan mereka tidak hanya dipekerjakan dan mendapatkan gaji 

disini tetapi mereka juga di berikan bekal keahlian. Dari pernyataan-pernyataan dan jawaban 

diatas Peneliti dapat menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh owner 

café EatBoss tersebut masuk kedalam ciri-ciri gaya kepemimpinan transaksional. Gaya 

kepemimpinan transaksional sendiri memiliki ciri-cir seperti mendapatkan jawaban bahwa 

Gaya kepemimpinan transaksional ini sebagian besar sudah di terapkan oleh owner Café 

EatBoss tersebut. Dalam gaya kepemimpinan transaksional terdapat ciri-ciri seperti adanya 

penghargaan yang diberikan, melakukan sanksi bagi karyawan yang melakukan kesalahan, 

memberikan bonus, memberikan pelatihan kepada karyawan dan lainnya sebagainya. 

Penerapan yang dilakukan oleh owner dalam gaya kepemimpinan ini mencerminkan bahwa 

dia paham mengenai pentingnya budaya organisasi. Dia menyadari betul hubungan 

komunikasi antara atasan dan bawahan yang baik akan berpengaruh terhadap kinerja 

seseorang.  

Tidak hanya itu, Dari pernyataan dari keyinforman peneliti juga mendapatkan jawaban 

bahwa Pemimpin Café EatBoss telah memberikan motivasi berupa kata-kata pujian kepada 

karyawannya. Motivasi ini bisa saat tatap muka seperti saat owner meninjau kinerja 

karyawan maupun motivasi lewat media sosial seperti group whatsapp. Selain itu owner juga 

mendorong karyawan untuk selalu mengutamakan kepentingan organisasi dari pada 

kepentingan pribadi dan juga mendorong untuk selalu menyadari bahwa pentingnya hasil 

pekerjaan dan kepuasan pelanggan. Meskipun owner mendorong karyawannya untuk lebih 

mementingkan urusan organisasi akan tetapi dia juga memberikan peluang kepada 

keryawannya untuk konsultasi masalah pribadi namun bukan disaat jam kerja.  

Keyinforman juga mengatakan bahwa gaya kepemimpinan owner café sangat 

menginspirasi karena orangnya sangat terbuka dengan karyawannya dan dia juga mengatakan 

hubungan kekeluargaan sangat terasa café tersebut. Memberikan perhatian dan konsultasi 

kepada karyawan baik masalah pribadi maupun masalah organisasi café. Jika ada masalah 

owner juga sangat teliti dalam menyelesaikannya, dia akan mengumpulkan seluruh karyawan 

untuk berdiskusi secara terbuka. Jadi gaya kepemimpinan demokrasi juga diterapkan di 

organisasi café ini, yang membuat karyawan semakin nyaman berada dilingkungan ini. 

Dalam gaya kepemimpinan transformasional terdapat ciri-ciri seperti memberikan motivasi, 

mendorong karyawan untuk menyadari pentingnya hasil pekerjaan, mendorong karyawan 

untuk mendahulukan kepentingan organisasi, memberikan inspirasi, melakukan pemecahan 

masalah secara teliti, memberikan perhatian dan konsultasi kepada karyawan. Dengan 
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demikian gaya kepemimpinan transformasional ini juga sedah dijalankan dengan baik oleh 

owner café. 

 

PENUTUP 

Penelitian ini berusaha untuk menentukan praktik budaya kerja saat ini di Café EatBoss dan 

juga untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan mana yang menciptakan budaya kerja 

berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian ini, temuan berikut dapat dirangkum. Pertama, 

kinerja keseluruhan budaya kerja saat ini terbukti bagus. Hal ini disebabkan oleh komunikasi 

efektif dan dua arah yang dilakukan oleh karyawan dan kekuatan budaya kerja ini tampaknya 

lebih unggul daripada kelemahan yang ada. Situasi ini terjadi karena kebijakan dan prosedur 

itu sendiri menekankan pada membangun hubungan antara Owner dengan karyawan yang 

baik. Peneliti juga menemukan bahwa sebagian besar key informan telah menghabiskan lebih 

dari 3-4 tahun bekerja di organisasi Café EatBoss ini. Di sini, terungkap bahwa lingkungan 

yang positif mendorong karyawan untuk setia dan melayani organisasi untuk jangka waktu 

lama. Hasil yang ditunjukkan dalam hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar karyawan bersedia bekerja lebih lama karena sistem penghargaan, dan banyak faktor 

lainnya. Kedua, keseluruhan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedua gaya 

kepemimpinan transaksional dan transformasional memiliki pengaruh budaya kerja yang 

berkualitas dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua gaya 

kepemimpinan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan budaya kerja yang 

berkualitas di Café EatBoss.  
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PENDAHULUAN  

Era kemajuan komunikasi saat ini mengenalkan kita pada istilah konvergensi media dimana 

sejumlah jenis media bergabung menjadi satu rangkaian kesatuan antara media komvensional 

dan media baru (dalam hal ini adalah media online dan perangkat media sosial pendukung) 

yang digunakan oleh institusi media masa. Ongkos cetak yang sangat besar juga memaksa 

sejumlah media massa untuk mengubah platform –nya untuk masuk ke jaringan internet yang 

mendorong terjadinya fenomena konvergensi media.  

Henry Jenkins dalam bukunya yang berjudul Convergence Culture menyebutkan 

bahwa konvergensi media sebagai aliran konten dalam bentuk sejumlah platfotm media yang 

merupakan kesatuan industry dengan media yang diakibatkan oleh kemunculan teknologi 

digital dan era media baru.  

Dalam konvergensi media, praktek kejurnalistikannya membentuk jaringan kesatuan 

antara jurnalis media siar seperti TV atau radio, media daring atau juga dikenal sebagai media 

online, dan media cetak. Media daring dan cetak memiliki dua unsur yang hampir sama yaitu 

teks dan foto, namun keunggulan lain media daring adalah dia juga mampu memuat kesemua 

macam media dalam satu wadah.  

Format media dalam konvergensi ini juga dikenal dengan multiplatform. Penyajian 

multiplatform ini memungkinkan penyediaan informasi dalam satu waktu melalui ragam 

media penyampaian yaitu teks, foto, grafik animasi, audio, dan video. Bentuk yang 

multiplatform ini berimbas pada kecepatan penyajian informasi yang dikenal dengan istilah 

“real time’.  

Konvergensi media dengan format media yang multiplatform juga memungkinan 

pengkonsumsi media tersebut mengambil bagian dalam penyebaran (share) berita dalam 

lingkup komunikasi mereka seperti aplikasi pesan Whatsapp, Media sosial seperti Facebook, 

Instagram, Youtube, dan lainnya. Tidak hanya dalam penyebaran, pengkonsumsi media 

multiplatform juga dapat berpartisipasi dalam pemberian saran, kritik, bahkan menyampaikan 

opini pribadi terhadap satu berita.  

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) Antara yang 

merupakan kantor berita milik Republik Indonesia dengan tugas penyebarluasan informasi 

dan peliputan ke seluruh Indonesia dan dunia. Saat ini kekuatan Antara adalah jaringan 

pemberitaan tersebar diseluruh adalah salah satu media massa yang tengah berupaya 

mengembangkan konvergensi media atau media Multiplatform ini. Sejak dimulainya era 

berita daring, selain system penyediaan berita bagi pelanggan Antara juga kemudian 

membangun jaringan Portal Daerah di seluruh provinsi yang terhubung dengan portal 

antaranews.com. Tersebar di seluruh provinsi dan empat negara saat ini tercatat Antara 

memiliki sekitar 604 wartawan. Antara berupaya menguasai jaringan distribusi terluas bagi 
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jurnalisme negeri. Sementara untuk i-media-videotron Antara saat ini sudah ada di 300 

lokasi, dan ditargetkan mencapai 3 ribu titik di tahun ini (www. Marketeer.com,2018). 

Seiring dengan waktu antara juga mengembangkan siaran televisi meski hanya dapat 

dinikmati melalui media partner dan siaran televisi kabel berbayar.  

Sejak beberapa tahun terakhir LKBN Antara mulai memproklamirkan diri sebagai 

media multiplatform yang dilengkapi dengan teks, foto, video, grafik dan media sosial 

sebagai pendukung berjalannya media multiplatform ini.  

Dalam menjalankan media dengan multiplatform dibutuhkan tim dengan pola 

komunikasi yang baik. Penyebaran informasi terutama dalam pembagian tugas dan 

pendelegasian dirasakan memegang peranan yang sangat penting dalam efektivitas kinerja 

media multiplatform.  

Weick dalam Teori Informasi Organisasinya berpandangan bahwa dasar dari human 

organizing berkaitan erat dalam bidang komunikasi. Menurutnya komunikasi memberikan 

pemahaman rasional bagaimana mengorganisir orang. Organisasi itu sendiri merupakan suatu 

proses komunikasi yang berkelanjutan dan kompleks. Dalam kompleksitas lingkungan 

organisasi teori informasi organisasi berupaya menjawab persoalan tersebut dengan 

memfokuskan diri pada proses komunikasi antar anggota dan bagian dalam organisasi, serta 

eksternal / luar organisasi untuk mengurangi ketidakjelasan atau ketidakpastian informasi.  

Weick memberikan pemikiran bahwa kegiatan organisasi memiliki fungsi sebagai 

pengurang ketidakpastian informasi yang menjadi kegiatan bersama antara para anggota 

dalam organisasi. Sebagai pengurang ketidakpastian Weick mengajukan dua strategi 

komunikasi dalam upaya organisasi antara lain; pertama dengan Aturan buatan bersama 

(assembly Rules) yang digunakan saat ketidakpastian (equivocality) sedang dalam tingkat 

yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan ketika equivocality sedang tinggi maka Siklus 

komunikasi (Communication cycle) akan berlaku.  

Assembly Rule atau aturan bersama dapat berupa prosedur yang dibuat untuk 

memandu anggota organisasi dalam menetapkan pola tertentu untuk proses mengenali (sense 

making). Sementara Siklus komunikasi atau communication cycle adalah prosedur yang bisa 

memandu anggota organisasi dalam menetapkan pola tertentu dari proses sense making.  

Kedua cara yang dipaparkan oleh Weick tersebut memerlukan pola kepemimpinan 

yang tepat sebagai guidance atau penunjuk arah dan pemegang keputusan dalam mengelola 

informasi dalam organisasi.  

Pola kepemimpinan yang efektif diperlukan dalam pengorganisasian Media 

Multiplatform sebagaimana yang dipaparkan oleh Gary Yukl dalam bukunya Kepemimpinan 

Dalam Organisasi. Studi penelitian dari University of Michighan menemukan bahwa tiga 

jenis perilaku kepemimpinan dapat dibedakan antara para manajer yang efektif dan manajer 

yang tidak efektif (Yukl,2001 :65). Selain itu juga kajian Yukl yang mendukung teori 

informasi organisasi Weick adalah pendelegasian tugas sebagaimana informasi yang 

disebarkan dalam organisasi umumnya merupakan pendelegasian tugas sebagai aktivitas 

penjalanan organisasi itu sendiri.  

Untuk mengkaji pola kepemimpinan dalam mengorganisir informasi organisasi media 

multiplatform yang dijalankan oleh Antara ini penulis mengambil dua sampel sebagai fokus 

tulisan yaitu Biro Sumatera Selatan dan Biro Bengkulu. Kedua biro di Pulau Sumatera ini 

dipilih karena pola pengembangan dan sumber daya manusianya yang cukup terbatas. 

Dengan keterbatasan tersebut masing-masing biro daerah ini dengan pola kemimpinan dan 

karakteristik daerah yang sangat berbeda dengan biro-biro utama lain. Faktor lain pemilihan 
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dua biro daerah ini adalah perbandingan usia dan pengalaman pemimpinnya atau kepala 

bironya. Kepala Biro Sumatera Selatan Indra Goeltom merupakan pemimpin yang sudah 

memimpin biro Sumsel selama sekitar tujuh tahun dan berpengalaman sebagai kepala biro 

selama 12 tahun dan saat ini memasuki usia 49 Tahun.  

Sementara itu Kepala Biro Bengkulu Marini Sipayung merupakan Kepala Biro yang 

baru menjabat selama sekitar enam bulan. Marini mulai bekerja sebagai pewarta di Biro 

Bengkulu yang saat ini dipimpinnya sejak tahun 2008. Ia diangkat menjadi karyawan tetap 

pada tahun 2014 dan pada pertengahan 2018 ia menerima jabatan sebaga satu-satunya kabiro 

wanita sekaligus kepala biro termuda saat ini dalam usia 38 tahun.  

Dalam pembahasan penulis akan membandingkan pola kepemimpinan dua 

pemimimpin dengan beda latar belakang dan pengalaman ini dalam penyebaran informasi 

organisasi di Antara biro yang dipimpin masing-masing. Tujuan perbandingan ini adalah 

untuk mengetahui apakah latar belakang dan perbedaan gaya kepemimpinan berkaitan 

dengan efektivitas penyebaran informasi dan hasil dalam pencapaian tujuan yang sama.  

Tulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberi gambaran terhadap pola kepemimpinan 

dalam proses penjalanan informasi pada organisasi media multiplatform yang membutuhkan 

kecepatan dan ketepatan. 

Salah satu penelitian terdahulu mengenai pola kepemimpinan dalam pengelolaan 

informasi dalam organisasi adalah penelitian milik Alicja Sewestianiuk Oana Voitovici dari 

Universitas Gothenburk yang berjudul “Managing Strategic Communication : An 

Organizational Case Study on Internal Communication Channels at Ericsson. Penelitian yang 

mengambil tempat di Gothenburg Swedia pada tahun 2013 ini menghasilkan bahwa saluran 

komunikasi yang digunakan oleh manajer ketika berkomunikasi dengan karyawan, yang 

terbaik atau memperoleh nilai tertinggi (46%) adalah komunikasi dengan tatap muka (face-

to-face communications).  

Efektivitas saluran komunikasi menunjukkan 87% dari karyawan sepakat bahwa 

komunikasi tatap muka (face-to-face communications) sebagai saluran komunikasi yang 

paling efisien. Sementara itu transmisi pesan dalam tempat kerja hampir seluruh karyawan 

menjawab melalui email. Namun, tidak dipungkiri sebagian besar pesan yang diterima 

melalui email seringkali diabaikan atau dianggap surplus informasi. Untuk penggunaan 

media sosial di luar tempat kerja, 44% dari karyawan menggunakan Facebook, 21% 

menggunakan Linkedin, 3% menggunakan Twitter dan 7% mengaku tidak menggunakan 

media sosial. Terkait dengan interaksi dengan rekan kerja di media sosial menunjukkan 41% 

dari karyawan tidak berkomunikasi dengan rekan kerja lain di luar tempat kerja. Mengenai 

Intranet perusahaan diketahui bahwa 31% dari karyawan menyatakan tidak sesuai harapan 

mereka karena kurang membantu sebagai media komunikasi internal. Selain itu, salah satu 

lingkup utama karyawan menggunakan intranet ini kebanyakan untuk mendapatkan berita 

dan update, 64% mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan Intranet sama sekali untuk 

bersosialisasi dengan karyawan lain. 

 

PEMBAHASAN  

Dalam menjalankan media masa terutama dalam media masa dengan format multiplatform 

pemimpin pada media tersebut dituntut untuk melakukan koordinasi dan sebaran informasi 

yang cepat sebagaimana yang berlaku pada pola kerja media multiplatform yaitu “real time”. 

Setelah melakukan wawancara dan observasi untuk LKBN Antara Biro Sumatera Selatan 

menemukan pola kepemimpinan yang berbeda diantara keduanya.  
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LKBN Antara Biro Sumatera selatan dengan jumlah personil pendukung di lapangan 

sebanyak tujuh orang dan personil administrasi tiga orang memiliki pemimpin yang disebut 

sebagai kepala Biro laki-laki dengan pengalaman memimpin biro ini selama hampir sepuluh 

tahun dan pengetahuan kognisi dan organisasi yang dinilai pusat sangat baik.  

Kepala Biro Sumatera Selatan Indra Goeltom memiliki karakteristik kepemimpinan 

yang bila disesuaikan menurut pandangan Yukl dari hasil penelitian kepemimpinannya di 

Ohio State University memiliki perilaku terhadap bawahan dengan pertimbangan yaitu 

berusaha memahami keterbatasan bawahan dan berupaya memperbaiki kesejahteraan mereka. 

Hal ini ditunjukkan dengan pemberian bonus pada tiap personil biro setiap kali biro memiliki 

kelebihan keuntungan. Perhatian pada kesejahteraan ini diharapkan sang pemimpin dapat 

memompa semangat kerja dan mencapai target peliputan yang diterapkan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui program PSO (Public Service Obligation) 

yang diliput, dihimpun, dan disebar melalui Kantor Berita Antara. Sementara dalam 

penjalanan media konvergensi bonus ini diharapkan tetap memacu anggota biro untuk 

meningkatkan kinerja dan jumlah peliputan terkait pemberitaan.  

Selain itu juga (Yukl, 2002) juga memaparkan ternyata kepemimpinan memiliki 

struktur memprakarsai (initializing structure) yaitu pemimpin menentukan dan membuat 

struktur perannya dan para bawahan ke dalam pencapaian tujuan. Pemimpin dalam hal ini 

Kepala Biro Sumsel juga mendorong kerjasama antar anggota bersama dalam menghasilkan 

berita dalam bentuk Multiplatform semaksimal mungkin. Kepala Biro Sumatera Selatan 

memilih pendelegasian yang berorientasi pada tugas kepada para bawahannya, pembagian 

tugas ini dinilai dapat mengurangi equavocality yang disebutkan dalam teori informasi 

Weick.  

Sementara itu Kepala Biro Bengkulu Marini Sipayung dalam karakteristik 

kepemimpinannya berfokus pada adaptasi dari bawahan menjadi pemimpin. Berbekal 

pengalaman kepemimpinan organisasi lingkungan dan pengamatan saat menjadi bawahan 

Rini berupaya memposisikan diri sebagai pimpinan yang sesuai dengan tuntutan organisasi. 

Meskipun perempuan Marini sebisa mungkin mengesampingkan perasaan saat mengelola 

kepemimpinan di Biro Bengkulu ini.  

Biro Bengkulu saat ini diperkuat tujuh orang personil yang sebagian besar adalah laki-

laki dan dua orang perempuan termasuk Marini dan bagian administrasi. Rata-rata personil 

memiliki masa kerja tiga hingga puluhan tahun. Meskipun berada di posisi memimpin rekan 

sejawat yang lebih tua, Marini tidak memposisikan diri sepenuhnya sebagai pimpinan tetapi 

tetap melanjutkan relasi sebagai kawan sejawat dengan arahan sebagai pimpinan 

tambahannya. Sebagai pemimpin wanita yang harus memimpin personil pria, Marini 

memberikan ruang personilnya untuk bergaul sebagaimana biasanya tanpa ada jarak yang 

mencolok. Dalam Yukl diterangkan bahwa pola kepemimpinan Marini di Biro Bengkulu ini 

berorientasi pada tugas dengan memperhatikan penyelesaian tugas menggunakan personil 

secara efisien (Yukl, 2002).  

Penyebaran informasi di kedua biro tersebut nyaris sama yaitu dari ruang komunikasi 

Grup aplikasi ponsel pintar Whatssap. menerapkan pola informasi dalam organisasinya 

menggunakan aplikasi Whatsapp. Namun kebijakan kantor biro mewajibkan para kru untuk 

hadir di kantor satu kali satu pekan untuk melakukan rapat koordinasi mingguan. Lewat 

ruang komunikasi aplikasi dan pertemuan langsung sebagaimana yang dipaparkan oleh 

Weick dalam teori informasi organisasinya memiliki fungsi sebagai pengurang ketidakpastian 

atau equivocality. Yang membedakan keduanya adalah intensitas pertemuan. Dari hasil 

observasi di lapangan diketahui bahwa Biro Sumsel lebih rutin dalam pelaksanaan rapat 
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koordinasi secara tatap mukadengan bagian lainnya. Sementara Biro Bengkulu melakukan 

pertemuan saat dibutuhkan sebagai koordinasi pencapaian target biro.  

Bila dapat diceritakan dalam tabel Pola kepemimpinan keduanya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Tabel I Tabel perbandingan pola kepemimpinan 

POLA 

KEPEMIMPINAN 

Antara  

Biro Sumatera Selatan 

Antara  

Biro Bengkulu 

Gender Pemimpin Lelaki Pemimpin Perempuan 

Usia 49 Tahun 38 Tahun 

 

Pengalaman 

memimpin biro 

daerah 

Pemimpin berpengalaman memimpin biro 

Sumsel selama tujuh tahun, dan 

berpengalaman selama total sekitar 12 tahun 

sebagai Kepala Biro. Dan Selama 25 tahun 

menjadi pewarta.  

Pemimpin baru menerima jabatan 

sebagai kepala biro selama enam 

bulan terakhir 

Formasi Personil 

 

 

 

 

 

Tiga personil pewarta organik, Lima personil 

pewarta kontributor (Dua kontributor teks, 

satu kontributor televisi, dua kontributor 

foto), tiga personil administrasi yang 

kesemuanya terdiri dari enam laki-laki dan 

lima perempuan. 

 (total 11 personil) 

Empat kontributor (tiga 

kontributor teks dan satu 

kontributor foto), satu personil 

IT, dan dua personil administrasi  

(total 7 personil) 

Karakteristik 

Personil yang 

dipimpin 

Kultur Sumatera cenderung memikirkan 

pekerjaan dan target masing-masing, terbuka 

menerima kritik. 

Kultur Sumatera cenderung 

memikirkan target, cukup terbuka 

menerima kritik 

Pendekatan pada 

bawahan 

Cenderung memikirkan kesejahteraan dan 

perhatian, mendorong dengan bonus dan 

motivasi 

Menjaga hubungan dengan 

membuat suasana cair 

Pembekalan  Memberikan masukkan, arahan terkait 

formasi dalam melaksanakan media 

multiplatform. Berbagi dan evaluasi bersama 

secara rutin. 

Masukan dan arahan pelaksanaan 

media multiplatform namun 

masih terbatas pada kemampuan 

pemimpin 

 

Pendelegasian Tugas Dilakukan melalui saluran personal atau 

dalam forum rapat. 

Dalam forum rapat dengan 

kesepakatan bersama. 

Pengorganisasian 

Informasi dalam 

organisasi 

Pengorganisasian informasi dilakukan melalui 

media aplikasi Whatsaap dan rapat rutin 

mingguan tidak hanya untuk koordinasi tetapi 

juga evaluasi bersama. 

Dilakukan melalui media aplikasi 

whatsapp dan rapat saat 

dibutuhkan untuk berkoordinasi 

Penekanan pada 

target  

Per individu namun tidak dijaga ketat Kesepakatan bersama  

Kelemahan  Target biro tinggi namun terkadang delegasi 

tugas hanya bertumpu pada orang tertentu 

Delegasi tugas cenderung dapat 

diterima namun sering tidak 

tuntas 

Hasil yang dicapai Untuk target PSO secara total selalu 

melampaui, namun untuk hitungan capaian 

tema sering tidak seimbang namun dapat 

dikejar di akhir batas penghitungan. 

Target biro cenderung lebih 

sedikit sesuai dengan jumlah 

personil. Terkadang melampau 

terkadang di bawah target 

cenderung fluktuatif 

Dari tabel 1 diketahui pola kepemimpinan masing-masing memiliki kelemahan 

namun menyesuaikan dengan karakteristik personil masing-masing biro. Keunggulan 
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pengalaman akan memudahkan delegasi tugas. Meskipun demikian keduanya memiliki 

manajemen informasi organisasi yang cukup baik sehingga informasi termasuk pendelegasian 

tugas dapat diterima dengan baik.  

 

 

PENUTUP 

Dari kajian di atas diketahui bahwa pola kepemimpinan akan mempengaruhi cara pemimpin 

mengorganisir informasi dalam organisasi dan meminimalisir equovocality. Dalam 

pengorganisasian Antara Biro Sumsel dan Bengkulu untuk menyelenggarakan media 

multiplatform masing-masing pemimpin menempuh pola komunikasi yang dirasakan paling 

efektif di masing-masing organisasi untuk mencapai targetan yang ada. Kelemahan yang 

muncul adalah pengawasan setelah pendelegasian tugas sehingga terkadang pekerjaan tidak 

mencapai target. 
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PENDAHULUAN  

Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseoang yang menduduki jabatan 

pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, terutama 

untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia akan 

memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi (Siagian, 2009:62). 

Tindakan seorang pemimpin yang terjalin sedemikian rupa dengan orang-orang yang 

dipimpinya menentukan seberapa nyaman dan bergerak bebasnya para anggota dalam 

menuangkan segala kreatifitasnya tanpa di hantui beban yang malah mendorong rasa takut 

dan stress. Maka pemimpin yang di harapkan banyak orang adalah pemimpin yang 

demokratis dan dapat memperlakukan semua orang dengan rasa hormat karena pada dasarnya 

semua orang adalah penting dengan segala kekurangan dan kelebihanya. Menurut (Sukanto, 

2002:195) seorang pemimpin yang demokratis memperlakukan karyawannya dengan 

manusiawi, mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang bersifat 

materi, tetapi juga pada kebutuhan yang bersifat non materi seperti promosi, kebutuhan untuk 

memperoleh kesempatan mengembangkan potensinya.  

Hypno Leadership adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. 

Hypnosis berasal dari kata ”Hypnos” nama dewa tidur dalam mitologi yunani kuno. Istilah 

Hypnosis diperkenalkan oleh seorang Dokter ternama di Inggris yang bernama James Braid 

di tahun 1795 – 1860. Hipnosis adalah praktik mempengaruhi orang lain agar mengikuti 

perintah sang penghipnotis. Hipnosis adalah kondisi menyerupai tidur yang sengaja 

diciptakan sehingga tingkat sugestibilitasnya meningkat tinggi. Hipnosis adalah seni 

komunikasi untuk menurunkan gelombang otak dari “beta” menjadi “alpha/tetha”. Hipnosis 

adalah seni mengeksplorasi pikiran bawah sadar. ( Zazuli, 2015:5). Seiring dengan penelitian 

James J. Lippard dengan judul “Hypnosis, Voluntary action and the law” pada Arizona state 

University 22 oktober 209, menyatakan bahwa penghipnotis dapat mempengaruhi yang 

terhipnotis dengan melakukan berbagai demonstrasi dalam bentuk aksi atau tindakan, bukan 

dengan memerintah dalam bahasa verbal. 

Gaya kepemimpinan demokratis memiliki delapan indikator, diantaranya memberi 

penghargaan kepada bawahan yang telah menunjukkan kemampuan kerja yang baik, 

menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik kepada setiap kelompok, 

kekuatan organisasi terletak pada partisipasi aktif setiap anggota, bersedia mendengarkan 

nasehat atau saran semua pihak, mampu memanfaatkan keunggulan setiap orang seefektif 

mungkin pada saat dan kondisi yang tepat. melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih 

manusiawi kepada bawahannya, berupaya untuk mengajari dan mengembangkan daya 

inovasi dan kreatifitas dari para bawahannya, berupaya untuk selalu meningkatkan 

kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia. Seperti Pippa Noris dalam penelitianya 

yang berjudul “Stable democracy and good governance in devided societies” KSG Working 

Paper No. RWP05-014 12 mei 2005 menyatakan bahwa untuk pembuat kebijakan 

menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan manusia dasar adalah rute yang secara 

konsisten lebih dapat diandalkan untuk mencapai demokrasi yang stabil dan pemerintahan 
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yang baik daripada desain konstitusional saja. Begitu pula pada organisasi yang ingin 

mencapai kepemimpinan demokratis. 

Untuk jadi pemimpin, memang harus cerdas. Soichiro Honda, Henry Ford, Bill Gates 

Richard Brandson dan Steve Jobs bukanlah orang yang lulus pendidikan tinggi, tetapi mereka 

dapat menjadi pemimpin sukses di bidangnya masing-masing. Kesuksesan seorang pemimpin 

tidaklah ditentukan dari tingkat pendidikanya atau kecerdasan intelektualnya saja. IQ atau 

kecerdasan Intelektual hanya menyumbang 6-20% saja dari kesuksesan seseorang. Sekitar 

80% kesuksesan seseorang lebih ditentukan dari kecerdasan emosionalnya. 

Menurut Heidjrachman dan Husnan (2002:224) mengemukakan bahwa gaya 

kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya 

kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan 

organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Melihat pentingnya posisi 

pemimpin dalam menjalankan kegiatan organisasi, maka dibutuhkan pemimpin yang mampu 

mengarahkan seluruh pegawai yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, suatu 

organisasi membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin dengan 

baik agar mampu secara bersama-sama dengan seluruh komponen organisasi yang ada untuk 

mencapai tujuan. Salah satu aset terpenting dalam suatu organisasi adalah Sumber Daya 

Manusia (SDM), sehingga pemikiran yang memandang faktor kepemimpinan sebagai salah 

satu faktor yang ditentukan untuk mencapai target dan tujuan suatu organisasi merupakan 

suatu realita di era organisasi modern. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017 Page 3. 

Kedudukan pemimpin dalam suatu lembaga-organisasi, baik instansi pemerintahan, Badan 

Usaha Milik Negara, perusahaan-perusahaan swasta, maupun organisasi militer bukan saja 

sebagai pelengkap dalam jaringan mata rantai kegiatan pencapaian tujuan saja, tetapi sudah 

harus menjadi faktor penentu keberhasilan segala aktivitas yang dilakukan (Rahmawati, 

2013:10).  

Pemimpin yang berpengaruh dan demokratis akan sangat menghargai orang-orang 

yang dia pimpin dan akan sangat mengerti setiap detail bahasa tubh yang di sinyalkan karena 

pada dasarnya setiap orang memiliki sisi sensitif dan tidak suka diperintah orang lain. Egois 

dan mementingkan diri sendirinya, orang hanya mau melakukan sesuatu karena adanya 

kepentingan, dorongan dan keinginan dari dirinya sendiri. Seorang Hypnotic leader yang 

demokratis, sadar akan kenyataan ini. Dengan pemahaman dan empatisnya yang dalam dia 

dapat merenungkan dan mencari cara untuk membuat orang lain melakukan sesuatu demi 

kebaikan mereka sendiri dan bukan demi kepentingan si pemimpin. Hanya dengan cara 

tersebut kedua belah pihak akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan sedikit konflik. 

Yang dilakukan oleh seorang hypnotik leader yang demokratis, dia dapat berempaty dan 

menempatkan dirinya dalam posisi dan sudut pandang orang yang di pimpinnya. Win-win 

solution adalah hal yang selalu di cari oleh seorang hypnotic leader dan demokratis. 

 Badan Eksekutif Mahasiswa adalah sebuah organisasi yang memiliki peran penting 

untuk mahasiswanya sendiri bahkan juga berpengaruh pada pengambilan keputusan 

perguruan tinggi di wilayah kemahasiswaan. BEM Fekon UNIGA di jalankan oleh pengurus 

beserta anggota sebanyak 43 orang pada periode kepengurusan 2018-2019. Staff yang di 

bentuk terdiri dari kementrian dalam negeri yang membawahi staff departemen menteri 

sumber daya manusia dan Advokasi; kementrian kesekertariatan; kementrian perekonomian; 

kementrian luar negeri; kementrian komunikasi dan informasi; kementrian minat bakat yang 

membawahi staff olahraga dan pendidikan; dan kementrian keagamaan. BEM tersebut 

memiliki slogan “wanikeun!!!” dengan situs web www.bem.fekon.uniga.ac.id. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Eksekutif Mahasiswa 

Fekon UNIGA menerapkan gaya kepemimpinan Hypno Leadership dan kepemimpinan 
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Demokratis yang diterapkan pada anggota organisasi nya sehingga aktivitas organisasi dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan. Fenomena yang terdapat Badan Eksekutif Mahasiswa Fekon 

UNIGA adalah memiliki anggota yang berasal dari perbedaan latar belakang, ragam cultur 

dan beragam style mahasiswa, karakter mahasiswa yang berbeda-beda, pelaksanaan jadwal 

rapat yang terkadang dilaksanakan tidak tepat waktu, sulit menyamakan persepsi, banyak 

masukan yang tidak terfasilitasi. Sehingga dibutuhkan suatu gaya kepemimpinan yang cocok 

dengan apa yang di harapkan bawahan agar bawahan yang dipimpin dapat melakukan tugas 

dengan baik sesuai tujuan perusaahaan, yaitu kepemimpinan yang menghipnotis dan 

demokratis.  

 

PEMBAHASAN 

Dari indikator-indikator yang membentuk dimensi Hypno Leadership dan Democratic 

Leadership di peroleh data yang dilakukan dengan wawancara dan Quitioner sebagai berikut: 

Tabel 1 

Hypno Leadership dan Democratic Leadership 

No Pernyataan 

Jawaban 

Selalu  Sering  Iya  Jarang  
Tak 

pernah 

  
Rata-
Rata 

  
Rata-
Rata 

  
Rata-
Rata 

  
Rata-
Rata 

  
Rata-
Rata 

  Sifat dasar manusia                     

1 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda membicarakan 
dirinya sendiri? 

0 0% 3 15% 10 50% 6 30% 1 5% 

2 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda pendengar yang 
baik? 

3 15% 4 20% 13 65% 0 0% 0 0% 

3 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda menaruh minat pada 
persoalan dan masalah 
anda? 

1 5% 7 35% 6 30% 4 20% 2 10% 

4 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda berkata kasar? 

0 0% 0 0% 3 15% 12 60% 5 25% 

5 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda menganggap anda 
penting dalam organisasi? 

7 35% 1 5% 12 60% 0 0% 0 0% 

  Faktor persamaan                    

6 
Apakan anda dan 
pemimpin anda memiliki 
kesamaan dalam hobi? 

4 20% 0 0% 4 20% 7 35% 5 25% 

7 
Apakan anda dan 
pemimpin anda memiliki 
kesamaan dalam visi? 

4 20% 2 10% 13 65% 1 5% 0 0% 

8 
Apakan anda dan 
pemimpin anda memiliki 
kesamaan dalam minat? 

2 10% 0 0% 9 45% 9 45% 0 0% 

9 Apakan anda dan 1 5% 2 10% 3 15% 11 55% 3 15% 
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pemimpin anda memiliki 
kesamaan cara dalam 
penyelesaian masalah? 

10 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda memahami keluhan 
anda? 

1 5% 9 45% 10 50% 0 0% 0 0% 

11 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda merasa dirinya lebih 
tinggi? 

2 10% 1 5% 4 20% 6 30% 7 35% 

12 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda menginspirasi 
banyak orang? 

6 30% 6 30% 8 40% 0 0% 0 0% 

  Karakter pemimpin                    

13 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda sering mengulang 
apa yang menjadi visinya 
secara verbal? 

2 10% 13 65% 6 30% 0 0% 0 0% 

14 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda dapat dipercaya? 

12 60% 2 10% 6 30% 0 0% 0 0% 

15 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda tidak memenuhi apa 
yang di janjikan? 

0 0% 0 0% 0 0% 11 55% 9 45% 

16 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda menghormati anda? 

0 0% 8 40% 12 60% 0 0% 0 0% 

  Periklanan                     

17 
Apakah kharisma 
pemimpin anda, menarik 
perhatian? 

3 15% 1 5% 13 65% 1 5% 2 10% 

18 
Apakah penampilannya 
pemimpin anda, menarik 
perhatian? 

1 5% 3 15% 11 55% 3 15% 2 10% 

19 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda mampu mendorong 
minat anda? 

7 35% 3 15% 8 40% 2 10% 0 0% 

20 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda menggugah hasrat 
berorganisasi anda? 

8 40% 5 25% 4 20% 2 10% 1 5% 

21 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda mampu mendorong 
anda untuk 
action/tindakan nyata? 

9 45% 5 25% 6 30% 0 0% 0 0% 

  Menembus area kritis                    

22 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda mengulang-ulang 
secara ucapan apa yang 
menjadi tujuan bersama? 

2 10% 9 45% 8 40% 1 5% 0 0% 

23 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda mengingatkan apa 
visi organisasi? 

7 35% 1 5% 2 10% 10 50% 0 0% 

  Pengaruh pemimpin                    

24 
Apakah pemimpin/ ketua 
anda mampu mengatur 
keinginan yang berbeda-

1 5% 5 25% 10 50% 4 20% 0 0% 
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beda? 

25 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda mampu 
mengkoordinir pandangan 
yang berbeda-beda? 

7 35% 4 20% 9 45% 0 0% 0 0% 

26 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda mampu menyelami 
pikiran dan perasaan 
anda? 

2 10% 2 10% 8 40% 8 40% 0 0% 

27 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda mengetahui apa 
masalah dan harapan 
anda? 

3 15% 2 10% 4 20% 11 55% 0 0% 

  Demokratis                     

28 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda memberi 
penghargaan kepada 
anda? 

3 15% 1 5% 10 50% 5 25% 1 5% 

29 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda menekankan rasa 
tanggung jawab dan 
kerjasama yang baik? 

16 80% 2 10% 2 10% 0 0% 0 0% 

30 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda bersedia 
mendengarkan nasehat 
atau saran semua pihak? 

12 60% 3 15% 5 25% 0 0% 0 0% 

31 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda mampu 
memanfaatkan keunggulan 
setiap orang? 

4 20% 6 30% 10 50% 0 0% 0 0% 

32 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda melakukan 
pendekatan-pendekatan 
yang lebih manusiawi 
kepada bawahannya? 

8 40% 6 30% 5 25% 1 5% 0 0% 

33 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda mengembangkan 
daya inovasi dan 
kreatifitas? 

2 10% 4 20% 3 15% 11 55% 0 0% 

34 

Apakah pemimpin/ ketua 
anda meningkatkan 
kemampuan dan 
kapasitas? 

4 20% 6 30% 1 5% 9 45% 0 0% 

 

Setelah perolehan data di atas, maka di dapatkan pembahasan sebagai berikut mengenai 

fenomena di terapkannya Hypno Leadership dan Democratic Leadership pada Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fekon UNIGA: 

a. Prinsip dasar manusia 

Setiap orang mencintai dan memikirkan dirinya sendirri. Fenomena yang terjadi 

pemimpin pada Badan Eksekutif mahasiswa ini sudah cukup membaca dengan baik 

bahwa dia dengan anggota yang dipimpinya memiliki dasar persamaan sebagai manusia. 

Pemimpin cenderung mendengarkan dan menghargai keluhan dan pendapat yang 

disampaikan para anggotanya sebagai pertanda bahwa sang pemimpin menyadari bahwa 
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keinginan dasar manusia adalah ingin di hargai. Hanya saja belum di penuhi seutuhnya 

karena pada beberapa waktu, pemimpin organisasi ini masih suka menceritakan tentang 

dirinya sendiri daripada mendengar cerita anggotanya dalam porsi lebih. 

b. Faktor persamaan 

Dalam sebuah organisasi dirasakan maju bersama apabila pemimpin dan anggota 

memiliki kesamaan visi, minat, hobi dan lain hal. Dari hasil observasi dan quisioner, 

pemimpin BEM Fekon UNIGA sering memiliki persamaan visi dan sudut pandang 

dengan para aggotanya. Pemimpin organisasi tersebut juga cukup menginspirasi para 

anggotanya meski berbeda cara dalam penyelesaian dan hampir tidak pernah 

menganggap dirinya lebih tinggi.  

c. Karakter pemimpin 

Karakter pemimpin di oraganisasi ini cukup menghipnotis untuk menanamkan apa yang 

menjadi tujuan bersama dan visi organisasi dengan mengingatkan dan mengulang-ulang 

baik dalam rapat maupun secara pendekatan personal. Pemimpin ini juga cukup 

menghormati dan menghargai anggotanya serta dapat dipercaya. 

d. Periklanan 

Untuk menjadi pemimpin yang menghipnotis harus mampu menjadi figur bagi 

bawahanya. Pada BEM ini, pemimpin memiliki belum kharisma yang menarik perhatian 

meski sudah cukup menginspirasi. Tetapi belum pula mampu mendorong para anggota 

untuk melakukan action atau tindakan nyata secara konsisten dan berkelanjutan. 

e. Menembus area kritis 

Fenomena pemimpin di organisasi ini belum mampu secara optimal menanamkan 

pengaruh kepada anggotanya dengan melakukan apa yang harus dilakukan di mulai dari 

dirinya sendiri, seperti beberapa style pemimpin lain yang mengharuskan anggota 

melakukan sesuatu, tetapi dirinya tidak melakukan. Belum mampu menjadi role model 

yang ternyata lebih efektif menyentuh bawah sadar orang lain dari pada hanya 

mengatakannya secara verbal. 

f. Pengaruh pemimpin 

Pemimpin pada BEM Fekon UNIGA belum memiliki keberhasilan dalam memfasilitasi 

pandangan anggotanya yang berbeda-beda, belum mampu menengahi saran dan usulan 

dari para anggota yang berbeda kultur, latar belakang dan level intelektual berbeda pula. 

Masih kurang mendalam untuk menyelami apa yang menjadi masalah dan harapan para 

anggotanya. 

g. Demokratis  

Dari delapan Indikator dimensi kepemimpinan demokratis, hasil dari wawancara, 

observasi dan quitioner ternyata sebanyak enam Indikator sudah diterapkan maksimal 

dan sisanya sebanyak dua indikator masih belum diterapkan dengan baik. Enam indikator 

tersebut adalah memberi penghargaan kepada bawahan yang telah menunjukkan 

kemampuan kerja yang baik berup ungkapan, menekankan rasa tanggung jawab dan 

kerjasama yang baik kepada setiap kelompok, kekuatan organisasi terletak pada 

partisipasi aktif setiap anggota, bersedia mendengarkan nasehat atau saran semua pihak, 

mampu memanfaatkan keunggulan setiap orang seefektif mungkin pada saat dan kondisi 

yang tepat, melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi kepada 

bawahannya. Sedangkan dua indikator tersebut adalah berupaya untuk mengajari dan 
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mengembangkan daya inovasi dan kreatifitas dari para bawahannya, berupaya untuk 

selalu meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia. 

 

PENUTUP  

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan gaya kepemimpinan Hypno Leadership sebanyak enam indikator, sebanyak 

tiga indikator yaitu pada prinsip dasar manusia, faktor persamaan, dan karakter pemimpin 

sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan tiga indikator lainya yaitu pada periklanan, 

menembus area kritis, dan pengaruh pemimpin masih belum diterapkan secara optimal. 

Dari sisi faktor kepemimpinan yang demokratis, dapat disimpulkan bahwa dari 

delapan Indikator dimensi kepemimpinan demokratis, hasil dari wawancara, observasi dan 

quitioner ternyata sebanyak enam Indikator sudah diterapkan maksimal dan sisanya sebanyak 

dua indikator masih belum diterapkan dengan baik. Enam indikator tersebut adalah memberi 

penghargaan kepada bawahan yang telah menunjukkan kemampuan kerja yang baik berup 

ungkapan, menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik kepada setiap 

kelompok, kekuatan organisasi terletak pada partisipasi aktif setiap anggota, bersedia 

mendengarkan nasehat atau saran semua pihak, mampu memanfaatkan keunggulan setiap 

orang seefektif mungkin pada saat dan kondisi yang tepat, melakukan pendekatan-pendekatan 

yang lebih manusiawi kepada bawahannya. Sedangkan dua indikator tersebut adalah 

berupaya untuk mengajari dan mengembangkan daya inovasi dan kreatifitas dari para 

bawahannya, berupaya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya 

manusia. 

Saran penulis setelah mengetahui hasil penelitian pada Badan Eksekutif Mahasiswa 

Fekon UNIGA mengenai gaya kepemimpinan, yaitu sebaiknya pemimpin lebih menguatkan 

diri dalam melakukan segala kegiatan yang baik dengan memulai dari diri sendiri tidak hanya 

sebatas mengintruksikan sesuatu dalam bentuk oral atau verbal agar mampu menyentuh alam 

bawah sadar para aggotanya sehingga mampu mendorong kreatifitas semua pihak yang dapat 

di tuangkan dalam bentuk langkah nyata dan karya nyata yang bermanfaat bagi perguruan 

tinggi dan mahasiswa mahasiswinya. Sedangkan pada dimensi kepemimpinan demokratis, 

pemimpin diharapkan lebih memberi kebebasan para anggotanya untuk mengembangkan 

daya inovasi dan kreatifitas yang tidak harus selalu sma dengan yang lain. 
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PENDAHULUAN 

Sebuah lembaga pendidikan seharusnya mampu berupaya menyediakan iklim belajar dan 

mengajar yang efektif dan efisien untuk seluruh siswa didiknya, beberapa faktor yang dapat 

mendukung hal tersebut ialah ketersediaan bahan pustaka yang mampu menunjang proses 

belajar dan juga mampu memenuhi beragam kebutuhan pencarinya. Sekolah merupakan salah 

satu contoh lembaga pendidikan yang diwajibkan menyediakan bahan pustaka yang 

diperlukan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kepala sekola termasuk di dalamnya. 

 Atas dasar data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

di Kab. Sumedang tahun 2018 ada 1.630 perpustakaan dari 1.630 sekolah yang tersebar ditiap 

wilayah di Kab.Sumedang dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun 

swasta. Semua perpustakaan sekolah tersebut diakui oleh dinas terkait meskipun tidak ada 

inforamasi yang tersedia mengenai keadaan tiap-tiap perpustakaan tersebut.  

 Beberapa komponen Sarana dan Prasarana Pendidikan, perpustakaan tidak lepas dari 

aspek manajemen pendidikan. Artikel yang ditulis Darmono (2007) memaparkan, bahwa 

perpustakanaan memiliki andil penting yang menjadi referensi belajar, dan sebagai salah satu 

elemen instruksional. Bukan hanya itu, perpustakaan pun berperan sebagai hal yang dapat 

menunjang kualitas belajar dan mengajar, dan sebagai laboraturium belajar yang 

memungkinkan siswa memperdalam dan memperkaya keahlian dan kecakapan membaca, 

menulis, berpikir, dan berkomunikasi. 

 Pembaharuan pola-pola belajar masyarakat yang kini turut mendukung harus 

diadakannya perubahan pola kegiatan pembelajaran di sekolah. Tilaar (1998, p.176) memberi 

kejelasan dengan keadaan zaman seperti sekarang ini yang haus akan kebutuhan informasi, 

cara belajar dan mengajar indoktrainer dan menghafal menjadi dianggap tidak penting lagi 

dan mungkin terbilang klasik. Siswa harus menguasai dan mampu mengolah informasi 

sendiri dan harus belajar mandiri. Mereka harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan, 

dengan arahan dan pengawasan guru bila memang dibutuhkan. Proses belajar tersebut dapat 

berlangsung apabila dibantu oleh sumber belajar dan fasilitas yang memenuhi seperti 

perpustakaan yang sudah serba lengkap, bahkan nyaman untuk penggunanya. 

 Edwards dan Fisher (2002, pp. 21-22) berpendapat bahwasanya, perpustakaan sebuah 

sekolah termasuk sebagai perpustakaan yang bersifat akademik, hal tersebut dikarenakan 

keseluruhan koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan bertujuan untuk mendukung 

segala jenis kegiatan akademik maupun penelitian hal ini dapat dibuktikan secara nyata 

dengan lebih banyaknya buku teks yang tersedia disana. Perpustakaan akademik mempunyai 

ciri-ciri diantaranya, (1) bertujuan mendukung kegiatan belajar, (2) koleksi yang disediakan 

mendukung dalam kegiatan penelitian, (3) koleksi terdiri dari berbagai macam jurnal, (4) 

jaringan komputer dan elektronik yang mendukung, dan (5) jaringan internal yang ada harus 

mencakup seluruh unit kerja. 

 Parr (2012, pp.18-22) menyimpulkan beberapa peranan vital untuk perpustakaan di 

sekolah. Pertama, sebagai pelopor katalisator untuk proses pertukaran informasi dan 

pengembangan intelektual siswa. Kedua, perpustakaan memberikan beberapa penawaran 

program pembinaan minat baca yang kolaboratif dan memilah literatur-literatur, baik bentuk 
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fisik ataupun elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung bahan literatur dalam 

proses pembelajaran. 

 Inovasi semacam itu harus bisa dipahami oleh perputakaan, untuk membantu proses 

kegiatan pembelajaran. Perpustakaan sekolah tidak bisa berdampak nyata apabila sekedar 

diberdayakan sebagai ruang penyimpanan dan pelestarian buku yang bersifat pasif, seperti 

hanya menerima kunjungan pengguna saja. sebagai tempat tersimpanya referensi yang akurat, 

perpustakaan perlu dikelola dengan cara yang lebih modern atau mengikuti perkembangan 

dunia pendidikan melalui cara menciptakan dan memberikan fleksibilitas, ruang gerak yang 

menjangkau dan mencukupi, berguna untuk apapun dan multifungsi (Prastono dan Prastono, 

1977, p. 2;Moore, 1999 p,.22) 

 Mutu dari pada sarana dan prasarana merupakan ciri dari mutu pendidikan yang 

disajikan sekolah karena melalui perpustakaan yang baik akan tercermin kurikulum yang 

pada saat ini berlaku. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendukung sekolah, termasuk 

diantaranya ialah perpustakaan, menjadi tanggung jawab dari pada kepala sekolah (Banawi 

dan Arifin, 2012, p. 82) 

 Adanya desentralisasi pendidikan, sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah 

memilki wewenang yang lebih luas untuk mengelola segala komponen internal sekolah. 

Salah satu tupoksi kepala sekolah adalah mengelola semua sarana dan prasarana pendidikan, 

termasuk perpustakaan. Pengelolaan seperti itu bertujuan agar sarana dan prasarana, tidak 

terkecuali perpustakaan, diharapkan dapat menyediakan lingkungan belajar dan mengajar 

menjadi kondusif bagi siswa dan mendukung perkembangan potensi profesional para 

pendidik maupun tenaga kependidikan. Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, seorang 

kepala sekolah harus berperan aktif dalam pemberdayaan perpustakaannya. Dengan adanya 

berbagai literatur yang menyatakan pentingnya peranan kepala sekolah dalam proses 

mengembangkan dan memberdayakan perpustakaan, namun peranan semacam itu belum 

terlihat pada kenyataannya. 

 Kowalski (2010, pp. 10-12) berpendapat bawasannya, kepala sekolah memiliki peran 

sebagai manager pimpinan, dan juga berperan sebagai administrator. Pemahaman ini sejalan 

dengan Kowalski, Cunningham dan Cordeiro (2009, p. 144) menyatakan peranan seorang 

kepala sekolah mengenai, (a) mendefinisikan dan menyampaikan tujuan pendidikan sekolah, 

(b) menyampaikan kurikulum yang berlaku, (c) melakukan supervisi dan mendukung 

pendidik, (d) memantau kemajuan siswa, dan (e) mengembangkan lingkungan pembelajaran 

yang positif. 

Gorton (1976) berpendapat bahwa kepala sekolah berperan sebagai pelopor yang 

mengarah pada perubahan. Pendapat Gorton itu sejalan dengan peranan seorang kepala 

sekolah yang dikemukakan oleh Sergiovanni (2001, p. 49) bahwasannya seorang kepala 

sekolah tidak hanya mempunyai peran selaku manajer akan tetapi sebagai pelaku yang 

memberikan motivasi, pengembangan, dan pembangunan komunitas. 

 Mengapa menurut beberapa teori tersebut, terlihat bahwa seorang kepala sekolah 

mempunyai tuntutan yang besar terhadap pemberdayaan perpustakaan sekolah. Seorang 

kepala sekolah mempunyai peranan penting sebagai (1) manajer, dimana kepala sekolah 

bertugas mengelola, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan segala potensi yang bersifat 

materil maupun nonmateril yang dimiliki sekolah untuk mencapai misi peningkatan 

pendidikan yang telah disepakati; (2) pemimpin intruksional, sebagai pemimpin yang 

dikatakan intruksional, kepala sekolah berperan penting dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan belajar dan mengajar yang ada di sekolah dengan tujuan agar kolaborasi antara 

seluruh komponen internal maupun eksternal sekolah dan ikut andil dalam meningkatkan 

potensi lingkungan belajar dan mengajar yang baik, dan terakhir (3) sebagai pelopor 

perubahan; sebagai pelopor perubahan kepala sekolah diharapkan mampu mendeteksi 

perubahan-perubahan yang terjadi, dan merumuskan lalu mengimplementasikan rencana 
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perubahan tersebut yang diperlukan, serta membawa semua komponen sekolah agar siap 

menghadapi perubahan tersebut. 

 Ada beberapa pendapat yang mencerminkan seorang kepala sekolah yang memiliki 

komitmen untuk memberdayakan perpustakaan dengan bantuan pustakawan. Tertulis pada 

Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pustakawan adalah seseorang 

yang memilki kompetensi dan diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan 

kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan 

pengelolaan dan layanan perpustakaan. Pustakawan dapat berasal dari guru yang memperoleh 

pelatihan kepustakawanan maupun dari ahli perpustakaan. 

 Seharunya warga sekolah bisa menyadari peran seorang pustakawan terkait dengan 

tanggung jawabnya mengelola sebuah perpustakaan dengan sebaik mungkin, sehingga 

berdampak pada koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut sudah 

dinyatakan baik atau sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Tetapi pada 

kenyataannya, banyak warga sekolah yang tidak mengerti bahwa pustakawan ialah seorang 

professional dalam peyedia layanan informasi bagi warga sekolah.  

 Istilah proaktif itu sendiri, memiliki pengertian yang cukup luas, diantaranya: (1) 

putakawan mampu mengantisispasi layanan apa yang harus disediakan sebelum pengguna 

perpustakaan mulai membutuhkan layanan tersebut, dan selanjutnya mempromosikan 

layanan tersebut kepada pengguna perpustakaan. Hal ini menegaskan bahwa layanan 

perpustakaan bersifat dinamis dan proaktif dalam mendukung peningkatan kualitas kegiatan 

belajar mengajar; (2) berkolaborasi bersama pendidik untuk memberikan layanan program 

perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan bagi siswa dan pihak sekolah. Putakawan 

dituntut untuk menjadi penunjang pembelajaran untuk para pendidik dan menjadi perantara 

yang membantu para pendidik untuk menghubungkan antara pembelajaran berbasis inquiry 

dengan keterampilan literasi informasi bagi seluruh siswa dengan level yang berbeda-beda; 

(3) mampu merangkul semua anggota komuitas yang ada di lembaga pendidikan , baik di 

internal amuapun eksternal sekolah tersebut, untuk mempromosikan layanan perpustakaan 

dan menciptakan partisipasi aktif dari seluruh anggota warga sekolah. 

 Fungsi tersebut bisa tercipta apabila seorang pustakawan memiliki kompetensi 

sebagaimana dibahas pada peraturan Permendiknas No.25 tentang Standar Tenaga 

Perpustakaan. Pada penyelenggaraannya, sebuah perpustakaan didasari dari konsep 

pembelajaran adalah sesuatu yang bersifat kekal, tujuan di bentuknya sebuah perpustakaan 

bermaksud agar dapat membantu mencerdaskan, memperluas wawasan, serta pengetahuan, 

itulah merupakan bentuk layanan dari pada perpustakaan selaku bagian dari lembaga 

pendidikan, harapannya perpustakaan harus berperan lebih aktif pada pemberian layanan. 

Kenyataannya perpustakaan bersifat pasif, atau hanya menunggu dikunjungi, dan diberi. 

Maka dari itu pada saat ini, perpustakaan sudah mulai bisa menyusun program dan kegiatan 

lewat gagasan kreatif dan efisien apa yang dapat diajukan untuk mendukung perkembangan 

proses pembelajaran. 

 Berbagai kegiatan yang bedampak positif yang bisa tercipta dari perpustakan ialah 

bagaimana perpustakaan dapat ikut serta dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Ada empat 

aspek yang bisa menjadi pertimbangan ketika membuat sebuah kegiatan yang digagas. Empat 

aspek tersebut sebagai berikut ketersediaan, keberagaman, tanggung jawab, dan terakhir 

adalah motivasi. 

 Ketersediaan mengarah pada tersedianya bermacam-macam pilihan bentuk dan 

konteks informasi tersebut serta pendampingan guna mengevaluasi informasi yang diperoleh. 

Komponen keanekaragaman koleksi, pengguna, dan model belajar termasuk ke dalam 

keberagaman. Ditunjang bahan pustaka yang mumpuni dari segi konteks maupun bentuk 

kegiatan, hal tersebut yang dapat membuat pengguna perpustakaan terbiasa dengan berbagai 

macam penyimpanan dan komunikasi informasi yang ditawarkan. Keberagaman pengguna 
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maksudnya pengguna perpustakaan secara bebas memanfaatkan perpustakaan secara individu 

maupun brkelompok. Semakin peragam pengguna maka model belajar pengguna 

perpustakaan juga akan semakin beragam. Keberagaman seperti ini yang harus perlu 

diperhatikan oleh pihak perpustakaan. 

 Aspek tanggung jawab dan keikutsertaan merupakan tingkat tanggung jawab dan 

keikutsertaan siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dijalaninya. Selanjutnya, 

perpustakaan berfungsi untuk mendorong warga sekolah agar membaca dan belajar. Motivasi 

instrinsik sangat diharapkan dimiliki oleh seorang pustakawan motivasi ini yang muncul dari 

dalam individu itu sendiri, bukan motivasi yang bersifat ekstrinsik karena faktor yang muncul 

dari luar. 

 Selanjutnya, Todd dan Kuhltau (2004) berpendapat dalam Kalpan (2010), program 

perpustakaan dapat dikelompokan menjadi tiga tipe, ialah (1) informasional, (2) 

transformasional, dan (3) formasional. Kegiatan informasional bertujuan pada infrastruktur 

dasar sebuah perputakaan. Infrastrukrur yang dimaksudkan dalam hal ini ialah ketersediaan 

dan keefektifan bahan pustaka seperti dalam bentuk cetak ataupun yang lebih upgrade yaitu 

elektronik dan tekologi yang berekcukupan agar proses mengakses bahan pustaka terpenuhi. 

Setelah itu adanya kegiatan transformasional yang mengarah pada keikutsertaan perpustakaan 

dalam proes pembelajaran, diantaranya pengembangan keterampilan atau kecakapan literasi 

informasi dalam kebutuhan apapun, literasi teknologi, dan pembinaan mengenai minat baca 

yang bertujuan sebagai bentuk raksional maupun untuk menyelesaikan persoalan. 

Perpustakaan yang menunjang penggunaan dan kebutuhan informasi siswa dan memastikan 

mereka dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan berkaitan dengan kegiatan 

formasional. 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang yang penulis sampaikan, dapat diketahui 

bahwa masalah yang timbul ialah mengenai peranan kepala sekolah dan pustakawan dalam 

pemberdayaan perpustakaan SMA Negeri 1 Sumedang sulit untuk disimpulkan. Selain itu, 

program perpustakaan SMA Negeri 1 Sumedang pun belum diketahui secara meluas. Oleh 

karena itu, maksud dari penelitian ini ialah mendeskripsikan peran kepala sekolah dan 

pustakawan dalam pemberdayaan perpustakaan SMA Negeri 1 Sumedang. Dengan 

dilakukannya penelitian ini, bertujuan agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi 

seluruh pihak yang memerlukan penjelasan dan pemaparan secara detail mengenai peranan 

kepala sekolah dan pustakawan dalam pemberdayaan perpustakaan sekolah, dan selanjutnya 

cara apa yang dapat dilakukan untuk bisa memberdayakan perpustakaan.  

 

PEMBAHASAN 

Profil Perpustakaan SMA Negeri 1 Sumedang 

Pada awalnya, perpustakaan tersebut yang menjadi subjek penelitian ini terlihat kurang 

memperoleh perhatian dari pihak sekolah; tempatnya kurang strategis seperti tidak berada 

ditengah-tengah keramaian pembelajaran, kurang tertata, koleksi bahan pustaka yang 

sederhana untuk kategori perpustakaan SMA, untuk perkembangan pribadi dan untuk 

mendukung program dan kegiatan-kegiatan sekolah. 

 Siswa secara rutin mengunjungi perpustakaan sebanyak dua sampai tiga kali dalam 

seminggu, dalam kunjungannya yang bersifat individual ataupun kelompok. Akan tetapi 

keaktifan siswa ini tidak disertai dengan keaktifan para pendidik. Atas dasar data yang 

diperoleh, persentase pendidik maupun tenaga kependidikan yang aktif menggunakan 

perpustakaan dan segala bentuk layanannya berkisar pada angka 20-30%. Hal ini menunjukan 

bahwa kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan akan pentingnya perpustakaan bagi 

pembelajaran bisa dinyatakan kurang, sehingga ini merupakan salah satu tantangan bagi 

perpustakaan dan pustakawan di dalamnya untuk dapat menarik minat para pendidik dan 
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kependidikan dalam menumbuhkan antusias menggunakan atau sekedar berkunjung ke 

perpustakaan.  

Pemberdayaan Perpustakaan SMA Negeri 1 Sumedang. 

 Mengingat bahwa perpustakan merupakan salah satu sumber belajar yang diciptakan 

untuk pkepentingan peningkatan program pembelajaran di sekolah, jelas perlu adanya 

kemaksimalan pemberdayaan perpustakaan. Perpustakaan sebagai bagian integral dari pada 

komunitas sekolah, dan segala kegiatan lainnya di sekolah haruslah dipandang sebagai rangka 

pembelajaran. Segala bentuk layanan dan program yang telah dibuat perpustakaan dapat 

dikemukakan ke dalam beberapa kelompok. Tiga aspek kegiatan yang bisa digolongkan 

berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat pertama, transformasional berarti seluruh kegitaan yang 

dilakukan di perpustkaan yang berhuungan dengan ke ikut sertaan perpustakaan dalam 

kegiatan pembelajaran. Misalnya, pembinaan minat baca yang bertujuan sebagai bentuk 

raksional dan pengembangan keterampilan atau kecakapan dalam literasi informasi dan 

teknologi. Pada implementasinya sehari-hari, perpustakaan yang SMAN 1 Sumedang telah 

menerapkan program peningkatan minat baca melalui kerjasama dengan kurikulum yang 

telah diterapkan terkait kampanye GLS (Gerakan Literasi Sekolah). 

 Meski pun seperti itu, kegiatan tranformasional yang belum digarap dengan baik oleh 

pihak perpustakaan tersebut terkait dengan pengembangan literasi informasi melalui digital 

library. Teknologi yang semakin pesat adalah salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan 

guna menunjang segala ketersediaan informasi. Teknologi yang digunakan untuk mendukung 

pembelajaran secara mandiri maupun berama-sama. Di zaman seperti sekarang ini, dimana 

memluapnya informasi, segala sesuatu bisa diperoleh pendidik dan siswa dengan mudah dan 

efisen. Diperlukan keterampilan bagi mereka dalam mencari, menemukan, memverivikasi 

dan mengimplementasikan informasi yang dibutuhkan. Untuk itulah keterampilan literasi 

informasi menjadi salah satu keterampilan yang diperlukan. 

 Kegiatan yang bersifat formal ialah kegiatan yang berkaitan dengan penggunan dan 

kebutuhan informasi oleh siswa untuk mencapai standar kurikulum yang telah ditetapkan. 

Kegiatan formal semacam ini bisa jadi masih tabu bagi perpustakaan dan pengguna 

perpustakaan di SMA 1 Sumedang. Akan tetapi keperluan akan kegiatan yang bersifat formal 

tidak dapat dielakan lagi. 

 Kegiatan seperti ini akan berpengaruh dengan pengembangan skill dan kecakapan 

literasi informasi. Apabila pengguna perpustakaan sudah terampil dalam melakukan 

pencarian, menemukan, memverifikasi, dan mengimplementasikan informasi yang 

dibutuhakannya, maka langkah selanjutnya ialah melakukan pengujian pada penemuan 

tersebut sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru bagi pengguna perpustakaan tersebut 

setelah itu menyampaikannya kepada orang lain agar bisa digunakan (Simpson, 1998). 

 Melalui pertimbangan hasil penelitian yang didapat serta kajian yang dilakukan, maka 

pemberdayaan perpustakaan SMA Negeri 1 Sumedang tekankan pada tiga hal, yaitu; (a) 

peningkatan kolaborasi antara pustakawan dengan pendidik, (b) pengemangan keterampilan 

dan kecakapan literasi informasi yang terintegrasi kedalam kegiatan pembelajaran, dan (c) 

peningkatan keikutsertaan warga sekolah terhadap pengemangan koleksi bahan pustaka. 

 Agar dapat memulai program pengembangan keterampilan dan kecakapan literasi 

informasi, perpustakaan dapat menerapkan program wajib kunjung yang sudah ditetapkan 

dan dijadwalkan. Adanya pustakawan yang ahli di perpustakaan menjadi salah satu potensi 

yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam kegiatan wajib kunjung tersebut, pustakawan 

dapat mulai memperkenalkan dan mengembangan program mengenai pemberdayaan tersebut 

yang sudah direncanakan, namun yang perlu ditekankan harus adanya kolaborasi atau 

kerjasama yang baik antara pustakawan, kepala sekolah, dan pendidik. Peningkatan 

Keterlibatan Warga Sekolah dalam Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka 

 Sebuah perpustakaan diharapkan dapat mengembangkan dan menambah koleksi 
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bahan pustaka yang memang sesuai dengan kebutuhan dan minat pengguna perpustakaan, 

apabila pengguna perpustakaan ikut serta dalam mempromosikan koleksi bahan pustaka yang 

diperlukan atau dicari. Hal ini terbukti apabila siswa diberikan kesempatan untuk memilih 

bahan pustaka yang mereka inginkan, mereka akan lebih aktif membaca dan mengajukan 

peminjaman bahan pustaka tersebut.  

Memberikan kesempatan kepada siswa merupakan langah efektif yang akan 

membantu meningkatkan antusias membaca, karena dengan cara itu mereka akan merasa 

lebih senang karena mereka bisa ikut dilibatkan tentu hal ini pula membantu pustakawan 

dalam memilah milih bahan pustaka. Peningkatan kegiatan keikut sertaan ini memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan. Perpustakaan 

adalah satu sumber terpercaya dalam proses belajar-mengajar, kualitas dan mutu 

pembelajaran yang baik akan didapatkan ketika tenaga pendidik mampu memahami koleksi 

bahan pustaka apa yang dapat menujang hal tersebut. 

 Transparan seperti ini memberi kesempatan sama bagi para siswa dan pendidik untuk 

ikut berkontibusi dalam memilih dan mengembangkan koleksi bahan pustaka tanpa 

memandang kedekatan pustakawan dengan siswa atau pendidik tertentu. Seluruh warga 

sekolah mempunyai kebebasan akses yang setara dan seluas-luasnya tanpa terkecuali agar 

dapat berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan ini. 

 Bila keikut sertaan seluruh warga sekolah seperti tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan dan siswa meningkat, maka proses layanan sirkulasi pun secara langsung 

menjadi lebih aktif, dorongan terhadap kegiatan membaca tentu meningkat, dan rasa 

memiliki terhadap perpustakaan semakin mudah terbentuk degan sendirinya. Pengembangan 

rasa memilki ini lah akan mendukung tanggung jawab seluruh pengguna perpustakaan untuk 

terlibat dalam mejaga dan merawat perpustakaan, dan saling menghormati antara pengguna 

perpustakaan. 

 

PENUTUP 

Kepala sekolah yang memiliki peran selaku; manajer, pemimpin yang bersifat intruksional, 

dan seorang pelopor perubahan. Selanjutnya, peran seorang pustakawan sebagai seorang 

manajer, ahli informasi dan penggiat literasi informasi, pelaku yang bersifat intruksional, dan 

sebagai orang yangbisa mengkolaborasi segala aspek terkait. Ada beberapa aspek yang dapat 

menjadi pedoman sebagai upaya pemberdayaan perpustakaan sekolah ialah, adanya 

peningkatan kolaborasi antara pustakawan dengan tenaga pendidik, pemegang peran 

keterampilan dan kecakapan kegiatan literasi informasi dan terimplementasikan ke dalam 

pembelaaran dan peningkatan keikut sertaan warga sekolah terhadap bentuk pengembangan 

koleksi bahan pustaka. 

 Beberapa saran sebagai upaya dalam meningkatkan manfaat perpustakaan sekolah 

yang telah disimpulkan oleh penulis, ialah bisa mengadakan jalur koordinasi yang baik antara 

perpustakaan atau pustakawan dengan bagian akademik/kurikulum di dalam struktur 

organisasi, hal ini diharapkan agar bisa memberikan akses kolaborasi yang teratur dan luas. 

Setelah itu kepala sekolah dapat mengalokasikan waktu rutin secara berkelanjutan unuk 

perencanaan kolaboratif, lalu pustakawan diharapkan dapat meningkatkan pemberian akses 

setiap warga sekolah yang sebenarnya mempunyai hak untuk terlibat mengembangkan 

koleksi bahan pustaka sesuai dengan rencana yang sudah disepakati, terakhir sebaiknya 

pustakawan memanfaatkan jadwal ryutin dan wajib kujung dari setiap kelas agar bisa 

memperkenalkan segala program yang telah disepakati, ialah program pengembangan 

keterampilan dan kecakapan dalam literasi informasi kepada siswa sebagai pengguna 

perpustakaan. 
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PENDAHULUAN 

“Abdi Budi Adicipta Bawa Laksana” 

“Melahirkan insan yang berbudi, bermoral, dan selalu menjunjung kebenaran.” 

School of Leader merupakan wadah penyatuan gerak dan langkah dari elemen 

mahasiswa demi regenerasi kepemimpinan sesuai dengan tujuan kaderisasi bersama serta 

adanya sinergisasi organisasi kemahasiswaan di Unpad yang memiliki wawasan ke-unpad-an 

dan kebangsaaan. School of Leader (SOL) merupakan rangkaian kegiatan yang berkelanjutan 

dengan kurikulum yang dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah di-assessment, Dikti, 

Rektorat Universitas Padjadjaran, dan BEM Kema Unpad. Kegiatan ini merupakan program 

kerja dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) BEM Kema 

Unpad dan kepanitiaannya sendiri dipercayakan pada Alumni School of Leader angkatan ke 

X. 

Dengan tujuan terbentuknya mahasiswa Universitas Padjadjaran yang memiliki sifat-

sifat kepemimpinan yang mengedepankan diri dan orang lain, School of Leader menjadi 

event yang konsisten dilaksanakan setiap tahunnya. Saat ini, School of Leader telah masuk ke 

angkatan ke-XI dengan satu angkatan berjumlah 100 siswa. Mahasiswa yang mengikuti 

rangkaian School of Leader merupakan mahasiswa dari dua angkatan termuda, tahun ini yang 

mengikutinya adalah mahasiswa angkatan 2016 dan 2017 yang dipersiapkan menjadi 

pemimpin di masa yang akan datang di dalam organisasi yang akan dipilihnya.  

Berbeda dengan latihan kepemimpinan organisasi yang lain, hal yang menarik adalah 

School of Leader mempunyai waktu yang relatif lebih panjang yaitu kurang lebih selama 

sebulan, dengan kegiatan yang bukan hanya sebatas mengisi pengetahuan, namun juga lebih 

jauh melibatkan sikap dan tindakan. M. Glenaldi Dwiputra, wakil kepala sekolah School of 

Leader menyampaikan, 

“Karena sol (school of leader) ini adalah latihan kepemimpinan di tingkat 

universitas, jadi selain ilmu yang kita dapatkan, kita juga bisa mendapatkan relasi 

teh, karena yang aku rasakan, yang luar biasa dari sol adalah saat kita bisa 

membagi pengetahuan dengan teman dari fakultas lain dan bisa bagi perspektif dari 

berbagai ilmu, jadi misalkan lagi rame isu, kita mikir dari berbagai perspektif dan 

ilmu. Karena kalo ilmunya banyak yang gak terlalu beda. Saat ikut sol kita bisa 

berbagi ilmu yang kita dapatkan ke tempat yang lebih luas.”4 

Informan lainnya, koordinator kurikulum School of Leader, Sylvi Noor Alifah 

menyatakan keunikan School of Leader adalah  

“Kita bisa terpapar dengan sudut pandang orang dari fakultas lain, karena kalo yang 

anak fapsi ngerasain banget kak, kita ketemu sama orang yang segala macem, 

berpengaruh banyak pada pembentukan pribadi, kita jadi tau orang yang akan kita 

                                                 
4 Wawancara dengan M. Glenaldi Dwiputra, 27 November 2018 pukul 16.47 
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hadapi sangat bermacam-macam, kita jadi lebih sering sharing dan memperkaya 

wawasan. Terus perjalanannya panjang, itu sendiri membuat khas dan pada akhirnya 

waktu yang panjang membuat kita berproses menjadi dekat. Itu semakin terasah 

ketika dari tahun ke tahun yang jadi panitianya peserta sebelumnya.”5 

 Kedua informan menyatakan bahwa hal yang menarik dan unik dari School of Leader 

adalah berkumpulnya mahasiswa dari berbagai fakultas dengan karakteristik yang berbeda 

satu sama lainnya yang diberikan kesempatan untuk bertemu dan saling bertukar wawasan di 

satu wadah yang memiliki satu tujuan yang sama. heterogenitas mereka yang membuatnya 

unik. Selama ini latihan kepemimpinan umumnya dilakukan oleh kelompok yang memiliki 

kesamaan latar belakang, misalkan dari himpunan mahasiswa yang sama dan unit kegiatan 

yang sama, dengan lingkup yang kecil. Mereka yang heterogen disatukan dalam lingkup yang 

lebih besar, Universitas Padjadjaran, dengan hal-hal yang ditanamkan merupakan nilai-nilai 

ke-unpad-an merupakan sesuatu yang khas yang tidak dimiliki latihan kepemimpinan lain.  

 Pelatihan kepemimpinan melibatkan komunikasi di dalamnya. Khususnya komunikasi 

instruksional. Pawit M. Yusup (2010:57) menyatakan, kata instruction (dari kata to instruct) 

dengan arti memberikan pengetahuan,atau informasi khusus dengan maksud melatih berbagai 

bidang khusus, keahlian, atau spesialisasi tertentu. Di dalam dunia pendidikan, kata 

istruksional berarti pengajaran, pelajaran, atau pembelajaran.  

 Pada prinsipnya istilah instruksional dan pembelajaran merupakan proses belajar yang 

terjadi akibat tindakan pengajar dalam melakukan fungsinya, yaitu fungsi memandang pihak 

pelajar sebagai subjek yang sedang berproses menuju sesuatu yang bermanfaat. Pengajar 

(komunikator) dan pelajar (komunikan) melakukan interaksi psikologis yang dapat 

memberikan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Komunikasi instruksional di 

dalam pendidikan berfungsi sebagai alat pengubah perilaku sasaran (Zakiah & Umar, 2006). 

Selain itu, di dalam pengaplikasian komunikasi instruksional, hal yang perlu diperhatikan 

juga metode, media, dan hambatan (Sari, 2017). 

 Proses instruksional menurut Hurt, Scott, dan Croscey (dalam Yusup, 2010:71) dibagi 

dalam bagian sebagai berikut: (1) Spesifikasi isi dan tujuan instruksional (2) Penaksiran 

perilaku mula (assessment of entering behavior) (3) penetapan strategi instruksional (4) 

Organisasi satuan-satuan instruksional (5) Umpan balik (Yusup, 2010). Proses instruksional 

terjadi di saat seseorang membantu orang lain dalam hal perubahan perilaku (Cicilia, 2015).  

 School of Leader merupakan proses pembelajaran kepemimpinan yang khas di Unpad 

dan melibatkan komunikasi instruksional di dalamnya. Peneliti ingin melihat proses 

instruksional di dalam School of Leader dan arti pentingnya School of Leader bagi 

mahasiswa Unpad. 

 

PEMBAHASAN 

Spesifikasi isi dan tujuan instruksional dalam School of Leader 

 Informasi yang disampaikan oleh pemateri yang disusun oleh divisi kurikulum harus 

dimaknai sama oleh siswa, maka isi dan tujuan instruksional harus spesifik. School of Leader 

berangkat dari kebutuhan sumber daya manusia yang hendak dilahirkan pasca pelaksanaan 

sekolah. Hal yang diharapkan setelah pelaksanaan School of Leader, pemimpin yang muncul 

adalah yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi 

yang ada di Unpad. Maka, proses perencanaan tahap pertama adalah assasment. Penggalian 

                                                 
5 Wawancara dengan Sylvi Noor Alifah, 27 November 2018 pukul 17.20 
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kebutuhan dilakukan terlebih dahulu, hal ini merupakan tugas dari kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, dan divisi kurikulum. Hal yang dilakukan adalah dengan mewawancarai 

kepala lembaga di Universitas Padjadjaran, yaitu ketua Bem Fakultas dan ketua himpunan 

mahasiswa. Para kepala lembaga dianggap mengetahui bagaimana keadaan anggotanya dan 

mengetahui nilai-nilai yang dirasa masih kurang serta perlu diasah dan nilai yang telah 

dimiliki sebagai kelebihan oleh anggotanya. Hal ini senada dengan model kepemimpinan 

multidimensi, yang menitikberatkan pada perilaku pemimpin yang dibutuhkan, aktual, dan 

disukai (Situmorang, 1987). 

Penggalian kebutuhan selanjutnya, dilakukan kepada pihak rektorat, yaitu bagian 

kemahasiswaan. Hal apa yang harusnya perlu ditingkatkan di lingkungan mahasiswa, dan apa 

yang menjadi isu dan perlu diselesaikan di lingkungan Unpad. Hal ini nantinya yang akan 

menjadi dalah satu pertimbangan pelaksanaan rangkaian terakhir dari School of Leader, yaitu 

project of action. 

Hasil assessment yang telah didapatkan, dikaji oleh divisi kurikulum untuk 

merumuskan referensi yang tepat melalui kamus kompetensi, yaitu daftar jenis kompetensi, 

definisi kompetensi dan deskrispsi untuk setiap level kecakapan/kompetensi yang disusun. 

Kemudian, apa yang telah didapatkan dari kamus kompetensi diturunkan menjadi definisi 

konseptual. Untuk menentukan konsep materi apa yang akan disampaikan kepada siswa 

School of Leader, dan kemudian definisi konseptual itu diturunkan menjadi definisi 

operasional, untuk menentukan strategi yang efektif untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. Hal ini penting, karena di dalam komunikasi instruksional, harus ada pola yang 

dirancang dari komunikator kepada komunikan (Kurniwan & Imran, 2018), dalam hal ini 

divisi kurikulum merancang apa yang harus disampaikan oleh komunikator di dalam kegiatan 

School of Leader. 

Koordinator Kurikulum lebih jauh menjelaskan, 

“Kita wawancara dengan ketua lembaga karena asumsinya adalah mereka tau 

karakteristik 2016 2017nya, apa yang udah bagus, apa yang perlu ditingkatkan, nanti 

dari situ tuh kita jadi tau yang kurang adalah misalnya pengetahuan dan kompetensi 

yang ini. Jadi kita tau mau membentuk peserta sol yang kayak gimana. Terus kita cari 

referensi, referensi tuh lewat kamus kompetensi. Kamus kompetensi itu memudahkan 

kita, istilahnya itu kita udah tau apa yang kita butuhin, Cuma itu kata katanya apa ya 

menerjemahkan ke nilai, dari referensi itu kita memperoleh, ini tuh referensinya 

adalah nilai percaya diri. Definisinya kita pakai itu sebagai definisi konseptual, lalu 

kita turunkan lagi jadi definisi operasional, bagaimana indikator perilaku yang 

operasional juga sehingga kita tahu kit amah butuhnya yang sebatas ini doang kok. 

Jadi lebih relevan secara parktisnya kita kasih ke peserta. Jadi referensi itu 

membantu definisi kontekstual, dari definisi itu kita kontekskan, bisa jadi lebih sempit 

atau misalkan percaya dirinya hanya berbicara, dan turun jadi indikator operasional 

yang sudah kita turunkan dalam bentuk perilaku.”6 

Setelah hasil assessment didapatkan, pencarian referensi di kamus kompetensi, 

menurunkan ke definisi konseptual dan definisi operasional, maka dirumuskan matriks nilai-

nilai School of Leader, pada tahun ini, tepatnya di School of Leader XI, materi yang 

disampaikan adalah keunpadan, kebangsaan, pengabdian, personality, leadership, dan 

keorganisasian. Keenam materi tersebut merupakan hasil dari observasi dan kajian yang 

didapatkan oleh divisi kurikulum. Tugas selanjutnya adalah mencari pemateri yang sesuai, 

yang didapatkan dari rekomendasi Bem dan panitia School of Leader yang dirasa memiliki 

                                                 
6 Wawancara dengan Sylvi Noor Alifah, 27 November 2018 pukul 17.20 
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keahlian di bidang tersebut. Pemateri terdiri dari Bem, pihak rektorat, dan pemateri ahli dari 

luar Unpad. 

 Setelah hal yang paling esensial, yaitu materi yang telah dirumuskan, maka 

selanjutnya adalah proses perencanaan dalam rekrutmen. Proses rekrutmen yang dilakukan 

oleh School of Leader adalah rekrutmen terbuka, di mana persyaratannya adalah mahasiswa 

Unpad angkatan 2016 dan 2017. Seleksi pertama adalah seleksi berkas. Berkas yang perlu 

disiapkan, antara lain adalah: scan KTM, transkrip nilai, CV, esai, surat komitmen, bukti 

lulus ospek fakultas dan jurusan, dan bukti aktif kepanitiaan & organisasi. Berkas tersebut 

kemudian diseleksi oleh panitia, diseleksi melalui kelengkapan, dan esai yang dipilih. 

Tahapan selanjutnya adalah proses wawancara, sebagai seleksi penetuan lulusnya peserta. 

Hasil akhirnya, terpilih 101 siswa terpilih dari 219 pendaftar. 

Penaksiran perilaku mula (assessment of entering behavior) dalam School of Leader  

Proses selanjutnya adalah eksekusi dari rencana yang telah dirancang, yaitu proses 

pelaksanaan. Proses pelaksanaan terbagi atas tiga bagian, yaitu pre-school, school, dan 

project of action. Yang pertama, pre-school. Pre-school merupakan tahapan awal yang harus 

dilalui oleh setiap siswa, di mana pada tahapan ini, dilaksanakan selama empat minggu, di 

hari minggu sebanyak tiga pertemuan, yaitu pre-school 1, pre-school 2, dan pre-school 3. 

 Sebelum pre-school 1 dilaksanakan, dilakukan pre-test terlebih dahulu untuk 

mengukur kemampuan siswa sebelum memperoleh materi. Pre-school 1 diisi dengan materi 

kebangsaan, oleh Ferry Kurnia. R, penerima penghargaan penyelenggara pemilu berintegritas 

dari Bawaslu RI. Pre-school 2 hadir dengan materi ke-unpad-an, pengabdian, dan personality, 

yang diisi oleh Rinaldi Muhammad Azka sebagai mantan wakil ketua Bem Kema Unpad, 

Rahmat Haqqi Utama, dan Izmu Tamami Roza sebagai ketua Bem Kema Unpad. Serta pre-

school 3, berbicara tentang leadership dan keorganisasian, yang diisi oleh Faris Faikar Hasan 

yang merupakan learning facilitator leap institute CV. Performa Prima Mitratama, dan 

Salamun Taofik, founder Sacita School.  

Setelah pelaksanaan pre-school, dilakukan post-test sebagai pembanding dan media 

evaluasi bagi pelaksanaan pematerian. Hasil pre-test dan posttest dibandingkan dan 

dikalkulasikan bagi setiap siswa. Hal ini yang kemudian menjadi indikator apakah siswa 

dapat lolos atau tidak lolos ke tahapan kedua, yaitu tahapan school. Indikator yang harus 

dipenuhi untuk lolos ke tahapan school diantaranya adalah kehadiran dan nilai yang telah 

dicapai oleh siswa. Jika masih belum mencukupi sesuai dengan key performance indicator, 

maka siswa tidak lolos dan berhenti hanya di tahapan pre-school. 

 Selanjutnya, peserta yang lolos dari pre-school akan masuk ke tahapan school. 

Tahapan school dilaksanakan selama tiga hari dua malam, di Resimen Induk Daerah Militer 

(Rindam) III/Siliwangi . di tempat ini, siswa akan ditempa jiwa kepemimpinannya, 

membentuk jiwa kepemimpinan tentu juga harus didukung oleh karakter yang baik (Ratnasari 

& Suharningsih, 2013). Pada tahapan ini metodenya bukan lewat pematerian seperti pre-

school, namun lebih aktif berkegiatan. Pada tingkatan school, yang ditingkatkan adalah 

kemampuan di bidang afektif.  

 Hasil dari evaluasi pre-school pada School of Leader XI, materi kebangsaan memiliki 

nilai yang lebih rendah dibandingkan materi yang lain, sehingga panitia berusaha untuk 

memasukkan materi tentang kebangsaan lewat metode yang berbeda. Metode pada school 

lebih banyak kepada permainan dan kegiatan di lapangan, bahkan ada jurit malam sebagai 

rangkaian penutup dari rangkaian school.  

Penetapan Strategi Instruksional dalam School of Leader 
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 Strategi yang digunakan oleh komunikator dalam suatu kegiatan instruksional banyak 

ditentukan oleh situasi dan kondisi. Pertama, strategi ekspositori berkenaan dengan 

pemaparan, penjelasan, atau penguraian dengan didukung oleh berbagai macam sumber 

informasi. Dengan pemaparan yang sistematis, efek komunikasi dengan menggunakan 

strategi ini bisa lebih meresap dan diterima sasaran (Yusup, 2010). Strategi ekspositori 

diterapkan di tahapan pre-school, sehingga strategi komunikasinya berisi pematerian dan 

dilengkapi dengan diskusi. Di dalah satu materi, yaitu materi ke-unpad-an juga dilengkapi 

dengan sesi diskusi dengan Bem Kema. Siswa menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka 

tentang isu yang ada di Unpad, dari diskusi tersebut, siswa juga diajarkan untuk berani bicara 

dan menyampaikan pendapat. Metode yang ada di pre-school umumnya adalah pematerian 

oleh pembicara dan diskusi, sehingga fokusnya adalah mengembangkan siswa dari segi 

kognitif terlebih dahulu sebelum ke aspek afektif dan psikomotorik. 

 Selanjutnya adalah strategi inkuiri (inquiry) atau strategi penemuan (discovery). Hal 

ini bisa dilakukan dengan bantuan alat dan sarana tertentu sebagai percobaan dengan tujuan 

untuk menemukan suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian atau percobaan (Yusup, 

2010). Strategi ini diterapkan di dalam dua tahapan selanjutnya, yaitu school dan project of 

action.  

Di rangkaian school, siswa diajarkan bagaimana nilai-nilai kerjasama, empati, 

kebangsaan, dan keberanian. Lewat permainan-permainan dan kegiatan, divisi kurikulum 

berusaha bagaimana nilai-nilai yang telah ditentukan disisipkan dalam permainan dan 

kegiatan. Sehingga nilai-nilai yang telah direncanakan diimplementasikan lewat sikap secara 

langsung. Koordinator kurikulum juga memiliki key performance indicator tententu yang 

mengukur pengimplementasian sikap tersebut. Sehingga bisa diketahui apakah nilai yang 

telah disisipkan sudah terlaksanakan atau belum. 

 Siswa juga diberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan nilai-nilai yang hendak 

ditanamkan.salah satu tugasnya adalah dengan mendiskusikan perkelompok masalah yang 

sedang hangat di Unpad dan bagaimana penyelesaiannya. Permasalahan yang dibahas 

masing-masing kelompok akan didiskusikan dan dimusyawarahkan untuk dipilih dan akan 

diwujudkan di dalam project of action.  

 Isu yang dipilih ternyata adalah isu kebersihan di Unpad. Masalah kebersihan ternyata 

masih belum tuntas di Unpad, menurut hasil observasi dan wawancara siswa, ternyata masih 

banyak mahasiswa Unpad yang belum peduli terhadap isu kebersihan, bahkan masih belum 

bisa membedakan sampah organic dan anorganik. Maka dirumuskanlah project of action 

yang diberi nama Unpad molek, dengan harapan Unpad akan menjadi bersih, cantik, dan asri. 

M. Glenaldi Dwi Putra menjelaskan,  

“Kalo project of action, kita menugaskan masing masing kelompok untuk membawa 

apa sih isu unpad yang lagi hangat, jadi pas school ada diskusi sama temen-temen 

peserta untuk sama sama merumuskan apa nih kegiatan yang bisa dilaksanain bareng 

bareng, nama kegiatannya itu unpad molek, itu kurang lebih kegelisahan mereka 

ternyata unpad itu masih belum bersih, bahkan banyak mahasiswa unpad yang belum 

bisa membedakan sampak organik dan anorganik. Itu hasil observasi ke rektorat 

juga, bahkan setelah observasi ke ciparanje tempat pembuangan sampah akhir itu, 

banyak banget sampah yang masih tercampur, jadi mereka melakukan sosialisasi ke 

fakultas fakultas untuk mencerdaskan mahasiswa gimana bedanya sampah organis 

anorganik, klasifikasinya, terus acara puncaknya di Brooklyn selama 3 hari nukar 1 

klasifikasi sampah sama tumbler.”7 

                                                 
7 Wawancara dengan M. Glenaldi Dwiputra, 27 November 2018 pukul 16.47 
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Dengan demikian, acara puncak penukaran sampah dengan tumbler merupakan 

penutup kegiatan project of action. Jika pre-school cenderung kepada penguatan 

kognitif, school bergerak pada ranah afektif, maka project of leader bergerak di ranah 

psikomotorik. 

 School of Leader berpedoman kepada taksonomi Bloom. Menurut Bloom, tujuan 

pendidikan dibagi menjadi ranah-ranah tertentu, dan ranah tersebut dibagi kembali menjadi 

bagian yang lebih rinci sesuai dengan hirarkinya. Tujuan pendidikan terbagi atas:(1) Ranah 

kognitif, merupakan perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, seperti kemampuan 

berpikir, pengetahuan, dan pengertian,(2) Ranah afektif, menekankan pada aspek emosi dan 

perasaan, seperti sikap, penyesuaian diri, apresiasi, dan minat,(3) Ranah psikomotorik, yang 

menekankan bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. (Bloom, 1956). 

Organisasi Satuan-satuan Instruksional dalam School of Leader 

 Pengelolaan satuan-satuan instruksional banyak bergantung pada isi yang akan 

disampaikan. Informasi yang akan disampaikan dipecah dalam unit-unit kecil dengan 

sistematika yang berurutan dengan tujuan agar materinya tersusun secara runtut dan hierarkis. 

Di dalam School of Leader, satuan instruksional diwujudkan materi berikut (1) Materi ke-

unpad-an: peserta mengetahui visi misi Unpad, peserta memahami perannya sebagai 

mahasiswa untuk membantu pencapaian visi misi Unpad, peserta mengetahui filosofi 

lambang Unpad, peserta memahami nilai RESPECT, peserta mengetahui isu terkini di 

Unpad, peserta mengidentifikasi isu terkini di Unpad, peserta mampu memutuskan alternatif 

solusi yang tepat berdasarkan analisis yang dilakukan, peserta memahami Tri Dharma 

Perguruan Tinggi,(2) Materi Kebangsaan: peserta memahami wawasan Bhineka Tunggal Ika, 

peserta memahami nilai - nilai Pancasila,(3) Materi Teamwork: peserta SOL XI mampu 

bekerjasama dalam kelompok secara kooperatif,(4) Materi Deciviseness: Peserta SOL XI 

mampu mengambil keputusan secara efektif berdasarkan fakta, kendala,dan kemungkinan 

konsekuensi,(5) Materi Analytical Thinking: peserta SOL XI mampu melakukan pendekatan 

terhadap suatu masalah secara logis, sistematis, dan bertahap,(6) Materi Influencing Others: 

peserta SOL XI mampu memperoleh dukungan dari orang lain terhadap ide, pendapat, dan 

solusi yang disampaikan,(7) Materi Initiative: peserta SOL XI mampu mengenali apa yang 

perlu dilakukan dan melakukannya sebelum diminta atau sebelum dibutuhkan oleh situasi 

tertentu,(8) Materi Building Bonds (emotional intelligence): peserta SOL XI mampu menjalin 

hubungan dengan teman satu kelompok dan teman satu angkatan, peserta SOL XI memahami 

bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan orang lain di dalam kelompok,(9) Materi 

Organizational Awareness: peserta SOL XI mampu memahami peran dirinya di dalam suatu 

kelompok,(10) Materi Attention to Communication: peserta SOL XI mampu menyampaikan 

informasi penting yang diterima kepada orang lain,(11) Materi Flexibility: peserta SOL XI 

mampu menyesuaikan diri dengan kelompok yang terdiri dari bebagai latar belakang yang 

berbeda,(12) Materi Service Orientation: peserta SOL XI memahami apa yang dibutuhkan 

oleh lingkungan sekitarnya, peserta SOL XI memahami solusi yang dapat dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan lingkungan sekitarnya, peserta SOL XI memahami pentingnya 

memberikan pelayanan dan manfaat kepada lingkungan sekitarnya, (13) Materi Self Control: 

peserta SOL XI mampu memahami pentingnya mengendalikan diri dalam menghadapi 

tantangan atau pada saat bekerja di bawah tekanan,(14) Materi Communication: peserta SOL 

XI dapat menyampaikan informasi sehingga dapat dipahami oleh orang lain,(15) Materi 

Empathy: peserta SOL XI memberikan bantuan kepada orang lain sesuai dengan 

kebutuhan,(16) Materi POLC: peserta SOL XI memahami apa yang dimaksud dengan POLC 

dan cara mengaplikasikannya,(17) Materi Transformational Leadership: peserta SOL XI 

memahami apa yang dimaksud dengan transformational leadership 
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Umpan Balik dalam School of Leader 

Melalui umpan balik, kegiatan instruksional bisa dinilai, apakah berhasil atau 

sebaliknya. Umpan balik juga digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa jauh 

strategi komunikasi mempunyai efek yang jelas. Hal yang terpenting adalah penguasaan 

materi yang sudah direncanakan sesuai dengan tujuan-tujuan instruksional bisa diketahui 

dengan baik. M. Glenaldi Dwiputra menjelaskan, 

“Di setiap sesi acara kita selalu bertanya di diskusi umum, apa yang teman-teman 

peserta dapatkan dalam sesi itu, jadi feedbacknya berupa kepastian bahwa apa-apa 

saja yang ingin kita tanamkan itu memang sudah tertanamkan. Begitupun evaluasi, 

kita selalu bertanya di akhir setiap sesi acara, apa yang perlu di evaluasi dalam 

kegiatan hari ini. Jadi gitu tehh, kita mendapatkan feedback baik itu apresiasi atau 

evaluasi dalam forum besar di akhir sesi setiap acara, dipimpinnya sama temen-

temen divisi assessor”8 

Peserta diberikan kesempatan untuk menuturkan langsung apa yang mereka dapatkan dari 

setiap sesi dan evaluasi bagi kegiatan di setiap sesinya. Dengan demikian, pada setiap sesi 

dapat terkontrol dan diperiksa apakah telah sesuai dengan key performance indicator yang 

telah diharapkan atau belum. Di akhir rangkaian, juga ada kalkulasi dari nilai-nilai yang telah 

didapatkan oleh peserta, nilai tersebut yang akan menentukan apakah mereka berhasil lolos 

dari School of Leader atau tidak. Karena, ada standar nilai yang ditetapkan oleh panitia 

sehingga harus ada standar yang dipenuhi oleh peserta. 

Pentingnya School of Leader 

 School of Leader dilaksanakan karena memiliki arti penting, sebagai pelatihan 

kepemimpinan yang menghimpun mahasiswa dari semua fakultas, sehingga menjadi satu 

media mahasiswa-mahasiswa dari berbagai fakultas untuk bertemu dan saling belajar dari 

sudut pandang yang berbeda-beda serta lebih luas. Siswa belajar untuk juga memahami 

bagaimana cara menghadapi orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Pembelajaran 

serta kompetensi yang diberikan pun beragam dan memungkinkan pertukaran ilmu dan 

wawasan dari masing-masing orang dengan latar belakang yang berbeda. School of Leader 

hadir untuk memastikan pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan oleh Unpad lahir dari School 

of Leader. Diharapkan, sumber daya manusia yang lahir memegang peranan penting di dalam 

organisasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Rahmadani, Nasution, & Nasution, 

2013). 

 

PENUTUP 

Spesifikasi isi dan tujuan instruksional dalam School of Leader didapatkan dari penggalian 

kebutuhan sumber daya manusia lewat kepala lembaga di Unpad serta pihak 

rektorat.Selanjutnya, Penaksiran perilaku mula (assessment of entering behavior) di School of 

Leader didapatkan dari pre-test dan post-test dari setiap rangkaian. Penetapan strategi 

instruksional Dalam School of Leader yaitu strategi ekspositori diterapkan pada tahapan pre-

school dan inkuiri pada tahapan school dan project of action. Selanjutnya, Organisasi satuan-

satuan instruksional didapatkan dari pemecahan materi-materi yang disusun secara sistematis 

dan sesuai dengan indikator, dan terakhir Umpan balik didapatkan lewat penyampaian secara 

lisan pada akhir dari setiap rangkaian. Pentingnya School of Leader yaitu untuk menyatukan 

dan saling belajar dari sudut pandang yang berbeda-beda serta lebih luas serta memastikan 

pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan oleh Unpad lahir dari School of Leader. 

                                                 
8 Wawancara dengan M. Glenaldi Dwiputra, 27 November 2018 pukul 16.47 
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Saran untuk penelitian selanjutnya, akan menarik jika penelitian tentang School of 

Leader dilakukan disaat kegiatan tersebut sedang berlangsung, sehingga bisa dilakukan 

observasi lebih mendalam dengan pendekatan dan metode yang beragam sehingga dapat 

memperkaya kajian tentang School of Leader dan komunikasi organisasi. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi persamaan hak dari laki – laki dan 

perempuan. Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kita dapat menemukan peran atau 

profesi yang bisa dilakukan baik oleh laki – laki maupun perempuan, dan hal ini tentu saja 

diatur oleh negara, dimana dalam aturan perundang – undangan yang berlaku, kita tidak 

pernah menemukan perlakuan didasarkan atas perbedaan jenis kelamin warga negaranya. 

Salah satu kesamaan peran antara pria dan wanita yang terjadi di Indonesia adalah dalam hal 

persamaan hak untuk dipilih sebagai pemimpin. Indonesia sendiri pernah mengalami masa 

kepemimpinan oleh presiden perempuan, yaitu Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001 

sampai tahun 2004 yang lalu. Setelah sosok Megawati Soekarnoputri sebagai sosok 

pemimpin bangsa Indonesia, kita masih menemukan sosok – sosok perempuan lain yang juga 

menjadi pemimpin dalam organisasinya. Sebut saja nama – nama seperti Susi Pudjiastuti 

yang sedang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saat ini, 

Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia, bahkan sosok Sri 

Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, bahkan pernah 

menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010 sampai 2016 yang lalu. 

Yang sedang populer saat ini adalah sosok Tri Risma Harini atau yang dikenal sebagai Bu 

Risma, walikota Surabaya. Sosok Risma yang tegas dalam memimpin Kota Surabaya telah 

memberikan banyak prestasi, baik prestasi individu maupun prestasi untuk Kota Surabaya itu 

sendiri. Sosok kepemimpinannya yang tegas dan tidak sungkan dalam mengekspresikan 

emosinya menjadi ciri dari gaya kepemimpinannya. Di sisi lain, kelembutan seorang Risma 

juga bisa dilihat dari beberapa kejadian, khususnya yang berkaitan dengan anak – anak dan 

perempuan. Seperti misalnya setelah kejadian bom di Surabaya pada bulan Mei 2018 lalu 

yang berpotensi menimbulkan trauma pada anak – anak, maupun kejadian saat Risma 

memberikan pengarahan kepada anak jalanan yang kedapatan sedang “ngelem” dan 

memperlakukan mereka seperti anak sendiri dengan perilaku yang lembut ketimbang 

emosional yang meledak – ledak. Gaya kepemimpinan oleh sosok perempuan seperti ini 

mendapat tempat di hati masyarakat Surabaya, dimana dalam masa kepemimpinan Risma, 

masyarakat mendapatkan perlakuan yang tegas sebagaimana sisi maskulin pria yang 

kebapaan, disaat yang sama mereka juga mendapat perlakuan yang lembut sebagaimana sisi 

feminim dari perempuan yang keibuan. Dari sini kita melihat bahwa semakin banyak pula 

perempuan – perempuan yang memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi wakil 

rakyat atau pemimpin daerah, berkaca dari keberhasilan pemimpin – pemimpin perempuan 

sebelumnya yang berhasil mengaplikasikan kemampuan dan kepribadiannya dalam 

memimpin suatu masyarakat atau organisasi. 

Pemimpin sendiri merupakan sosok yang dibutuhkan dalam suatu organisasi, 

pemimpinlah yang akan membantu mengarahkan anggotanya untuk mencapai hasil yang 

ingin dicapai. Maka dari itu, seorang pemimpin harus memiliki beberapa kriteria, yaitu : 

(Pulungan, 2001) 

1. Memiliki tanggung jawab yang seimbang antara tanggung jawab terhadap pekerjaan 

maupun terhadap orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. 
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2. Model peranan yang positif, baik peran dalam hal tanggung jawab, perilaku maupun 

prestasi yang diharapkan. 

3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik dengan jelas dan tepat. 

4. Memiliki pengaruh positif, dan menggunakan pengaruh tersebut untuk hal – hal yang 

positif pula. 

5. Memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain. 

 

Kriteria seorang pemimpin selalu bersifat general dan tidak pernah mengarah kepada 

karakter dari jenis kelamin tertentu. Kriteria pemimpin melihat kepada kemampuan 

individunya, bukan kepada jenis kelamin pemimpin tersebut. Namun, meskipun diantara laki 

– laki dan perempuan memiliki kesamaan peran untuk dapat menjadi seorang pemimpin, kita 

tidak bisa mengesampingkan kondisi bahwa terdapat perbedaan yang cukup nyata antara sifat 

dasar antara laki – laki dan perempuan dapat menimbulkan hasil yang berbeda pula tentang 

bagaimana mereka memimpin organisasi yang mereka pimpin. Terdapat pandangan 

mengenai perbedaan mendasar bahwa laki – laki cenderung menggunakan logika sedangkan 

perempuan cenderung lebih menggunakan perasaan saat bertindak, namun harus diperhatikan 

juga bahwa masih banyak sifat dasar antara laki – laki dan perempuan yang bisa 

mempengaruhi mereka dalam bertindak. Menurut pandangan fungsionalisme – struktural, 

perempuan dan laki – laki memiliki karakteristik emosi atau kepribadian dan posisi sosial 

yang berbeda sejak dilahirkan. Perbedaan – perbedaan tersebut mereka bawa sejak lahir dan 

menjadi sudah melekat dalam dirinya, apakah dia seorang laki – laki ataupun seorang 

perempuan. Seorang laki – laki dianggap memiliki sifat maskulin, jantan, agresif, rasional, 

terbuka, serta aktif dan dinamis sehingga dengan sendirinya akan menempati posisi sosial di 

luar lingkungan rumah tangga (domain publik). Berbeda halnya dengan perempuan, sifat 

perempuan yang feminism cenderung membuat perempuan memiliki sifat irasional, 

mendahulukan pertimbangan emosi, permisif dan pasif, serta lebih tertutup, dan karakteristik 

tersebut membuat perempuan berada dalam lingkungan rumah tangga (domain domestik). 

(Budiman.1981).  

Kita mengenal berbagai tipe tipe pemimpin, dan biasanya tipe – tipe pemimpin ini 

akan sangat mempengaruhi tujuan dari organisasi yang dia pimpin, terlepas apakah pemimpin 

tersebut berjenis kelamin laki – laki atau perempuan. Ada tiga tipe kepemimpinan yang 

mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, yaitu : (Rivai.2004) 

1. Tipe Otoriter 

Biasa disebut gaya kepemimpinan direktif atau diktator. Pemimpin memberikan instruksi 

kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan, selanjutnya karyawan 

menjalankan tugasnya sesuai perintah atasannya tersebut. Beberapa ciri – ciri 

kepemimpinan otoriter diantaranya adalah wewenang mutlak terpusat pada pimpinan, 

komunikasi umumnya satu arah dari atasan ke bawahan, tidak ada kesempatan bagi 

bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan atau pendapat.  

2. Tipe demokratis 

Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya 

menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Beberapa ciri gaya 

kepemimpinan ini adalah misalnya wewenang pemimpin tidak mutlak, keputusan dan 

kebijaksanan dibuat bersama atasan dan bawahan, bawahan memiliki kesempatan untuk 

menyampaikan ide, masukkan, pendapat dan pertimbangan. 

3. Tipe bebas (Laissez-Faire) 

Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh kepada bawahan, struktur 

organisasi lebih longgar dan pemimpin bersifat pasif. Beberapa ciri – ciri dari gaya 
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kepemimpinan ini adalah keputusan dan kebijakan cenderung dibuat oleh bawahan, 

hampir tidak ada pengawasan perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.  

Beberapa tipe pemimpin ini umum kita temukan dalam sosok pemimpin yang ada di 

sekitar kita, baik pemimpin laki – laki maupun pemimpin perempuan. Gaya kepemimpinan 

ini bisa dipengaruhi oleh karakter pribadi dari pemimpin tersebut, apakah karakternya 

memiliki pembawaan yang tenang atau cenderung bersemangat.  

Beberapa gaya kepemimpinan yang bisa kita temukan diantaranya adalah (Situmorang, 2011) 

1. Gaya kepemimpinan maskulin 

Gaya kepemimpinan ini lebih bernuansa power over, yang berarti mengedepankan dan 

menonjolkan kekuasaan untuk memimin orang – orang dibawahnya. Dua dimensi yang 

paling menonjol dari gaya kepemimpinan maskulin ini adalah adanya Ketegasan 

(Assertive) yang berarti kualitas untuk yakin kepada kemampuan diri sendiri dan menjadi 

percaya diri tanpa harus menjadi agresif, dan dimensi Orientasi pada tugas (Task Oriented) 

yang berarti fokus untuk mencari langkah – langkah dan kebijakan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Gaya kepemimpinan feminim 

Gaya kepemimpinan ini berpandangan bahwa terdapat sebuah proses dimana seorang 

pemimpin adalah pengurus bagi orang lain, penanggungjawab aktivitas, atau pembawa 

pengalaman. Kepemimpinan feminism memiliki empat unsur, yaitu: 

a. Charismatic atau value based 

Dimana seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melihat ke depan 

(visionary) dan pemimpin tersebut adalah sosok yang percaya diri antusias dan 

motivational (inspirational). 

b. Team Oriented 

Secara alamiah, pemimpin perempuan bertindak lebih demokratis dan kolaboratif 

dibandingkan pemimpin laki – laki, dengan latar belakang pandangan bahwa pemimpin 

adalah pribadi yang group oriented, kolaboratif dan loyal (collaborative team 

orientation), pemimpin merupakan orang yang komunikatif dan melakukan koordinasi 

(team integrator). 

c. Self protective 

Pemimpin perempuan memiliki lebih banyak oreintasi yang didasarkan pada hubungan, 

dan tingkat keegoisan yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Self protective ini 

dilatarbelakangi dengan kerangka perilaku bahwa pemimpin merupakan orang yang 

tidak mudah dalam bersosialisasi (self-centered) dan cenderung bersifat prosedural dan 

formal (procedural and bureaucratic). 

3. Gaya kepemimpinan transaksional 

Gaya kepemimpinan ini bermakna dimana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya 

pada transaksi intrapersonal antara pimpinan dan bawahan dengan melibatkan hubungan 

pertukaran yang berdasarkan pada kesepakatan klasifikasi sasaran, standar kerja, 

penugasan kerja dan penghargaan. Kepemimpinan transaksional memiliki unsur – unsur 

sebagai berikut : 

a. Contingent Reward 

Yaitu pemberian penghargaan untuk karyawan yang bekerja sesuai yang diharapkan 

dalam prosedur kerja yang telah disepakati. 

b. Active management by exception 

Yaitu pengawasan karyawan dalam tindakan korektif untuk memastikan bahwa 

pekerjaan akan dapat berjalan dengan baik dan semestinya. 

c. Passive management by exception 
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Yaitu penerapan dan penggunaan sanksi atau tindakan korektif lainnya sebagai reaksi 

atas penyimpangan dari standar kerja yang dilakukan oleh karyawan. 

4. Gaya kepemimpinan transformasional 

Gaya kepemimpinan ini mengandung arti kepemimpinan yang bertujuan untuk perubahan 

ke arah yang lebih baik, menentang status quo dan aktif. Gaya kepemimpinan 

transformasional memiliki empat unsur yaitu : 

a. Karisma (idealized influence) 

Pemimpin adalah sosok ideal yang akan menjadi sosok panutan (role model) bagi 

bawahannya, dipercaya, dihormati dan mampu mengambil keputusan terbaik untuk 

organiasasi. 

b. Stimulasi intelektual (intellectual stimulation) 

Pemimpin dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi di kalangan karyawannya 

dengan mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah untuk membawa 

perusahaan kearah yang lebih baik.  

c. Perhatian individual (individualized consideration) 

Pemimpin dapat bertindak sebagai pelatih dan penasihat bagi karyawannya. 

d. Motivasi inspirasional (inspirational motivation) 

Pemimpin dapat memotivasi karyawannya untuk berkomitmen dan mendukung misi 

perusahaan, juga semangat dalam diri pribadi dan dalam timmya untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Secara umum terdapat dua gaya kepemimpinan khas perempuan yang bisa kita 

temukan, namun tidak jarang kita akan menemukan pemimpin perempuan yang memiliki 

gaya kepemimpinan dari kombinasi dua hal tersebut, tergantung dari kondisi dan keadaan 

organisasi tempat dia berada. Kedua gaya kepemimpinan itu adalah sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan Feminim – Maskulin (Stelter.2002)  

Menurut Loden (1985), gaya kepemimpinan maskulin memiliki ciri – ciri kompetitif, 

otoritas hirarki, kontrol tinggi bagi pemimpin, tidak emosional dan analitis dalam 

menghadapi masalah. Sedangkan gaya kepemimpinan feminim memiliki ciri – ciri 

koperatif, kolaborasi dengan manajer dan bawahan, kontrol rendah bagi pemimpin dan 

mengatasi masalah berdasarkan intuisi dan empati. 

2. Gaya kepemimpinan transformasional – transaksional (Lopez, Garcia & Martoz, 2012) 

Menurut Bass (1985), kepemimpinan transaksional adalah suatu pendekatan sosial 

terhadap kepemimpinan yang melibatkan proses timbal balik antara pimpinan dan 

bawahan. Sedangkan kepemimpinan transformasional menjelaskan proses hubungan antar 

atasan dan bawahan yang didasari oleh nilai – nilai, keyakinan dan asumsi mengenai visi 

dan misi organisasi. 

Menurut pendapat Frankel (2007), perempuan melalui sifat – sifat alamiahnya 

memang terlahir untuk menjadi seorang pemimpin. Manajemen kepemimpinan perempuan 

berbeda dengan kepemimpinan laki – laki. Perempuan sebagai pemimpin akan lebih memiliki 

keterbukaan, kepercayaan, kepedulian dan penuh pengertian. Perempuan memiliki sifat 

natural yang dimiliki sejak lahir, dan sifat tersebut melekat dalam diri seorang perempuan, 

yaitu sifat keibuan yang dalam istilah psikologi umum disebut ER Alpha (Estrogen Receptor 

Alpha) atau mothering atau yang apabila diterjemahkan ke dalam pengertian bahasa 

Indonesia disebut “gen ibu”. 

Savitra (2018) mengatakan bahwa sifat keibuan yang dimiliki oleh seorang 

perempuan secara psikologis mengandung makna bahwa perempuan tersebut memiliki sifat 

pengertian, yang bermakna menerima kondisi apa adanya, dan tidak banyak menuntut. 

Kemudian mengerti hal mana yang harus dipriorotaskan terlebih dahulu, dalam hal ini 
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kecenderungannya lebih mengedepankan kepentingan bersama terlebih dahulu dan menunda 

keinginan pribadinya. Perempuan tersebut juga akan cenderung lebih supel, bisa beradaptasi 

dengan siapapun dalam kondisi apapun, juga mengetahui bagaimana cara berperilaku yang 

benar baik kepada orang yang lebih tua, seumuran bahkan yang lebih muda sekalipun. Setia 

dan menjadi pendengar yang baik, meskipun tidak menguasai topik yang disampaikan 

padanya, perempuan akan cenderung mendengarkan dan memberikan opininya. Mempunyai 

kesabaran yang tinggi meskipun dalam keadaan emosi yang tidak stabil, perempuan 

cenderung bisa menahan diri dan berusaha tetap tenang. Tegar menghadapi masalah, 

artinya perempuan cenderung berpikir dan memahami bahwa semua masalah akan ada jalan 

keluarnya, dan paham bagaimana cara mendewasakan diri dalam menghadapi masalah. 

Menghormati segala perbedaan pendapat, dimana perempuan cenderung akan menghormati 

perbedaan pendapat yang ada, dan menganggap bahwa perbedaan itu bisa menjadi alat untuk 

mempersatukan. Dan sifat terbuka, dimana perempuan akan cenderung membuka diri, dan 

dengan senang hati akan memberikan pendapatnya tanpa paksaan. 

Salah satu teori yang sering digunakan dalam lingkup kepemimpinan dalam suatu 

organisasi adalah Teori Kisi kepemimpinan (Blake and Mouton). Kisi dalam teori ini 

memberikan 5 gaya ekstrim yang menjadi perhatian pemimpin pada tugas dan manusia yang 

melaksanakan tugas tersebut sehingga dapat menciptakan gaya pengelolaan dan 

kepemimpinan, yaitu : (Solihat.2015) 

1. Gaya pengalah (impoverished style) 

Kurangnya perhatian pemimpin terhadap kinerja, pemimpin bersikap netral dan berdiri di 

luar masalah apabila terjadi konflik. 

2. Gaya pemimpin pertengahan (middle-of-the-road style) 

Pemimpin akan berusaha untuk jujur dan tegas untuk mencari pemecahan masalah yang 

tidak memihak dan mempertahankan keadaan supaya tetap kondusif. 

3. Gaya tim (team style) 

Pemimpin bersikap aktif dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi, mencari jalan 

tengahnya dengan mempelajari alasan – alasan timbulnya perbedaan dan mencari 

penyebab utamanya supaya tidak terjadi kembali di kemudian hari. Pemimpin mampu 

membangun kondisi saling percaya antar anggotanya dan menghargai pekerjaannya. 

4. Gaya santai (country club style) 

Pemimpin berusaha untuk menghindari konflik, apabila konflik terjadi, pemimpin lebih 

berusaha untuk melunakkan keadaan dan menjaga perasaan orang dengan tujuan tetap 

terjalin kerjasama. Pemimpin lebih mengarah kepada sosok penolong daripada pemimpin. 

5. Gaya kerja (task style) 

Pemimpin cenderung membela diri pada saat terjadi konflik, bekerja pada pendiriannya 

sendiri, mencoba mengurangi konflik dengan membentuk argumentasi baru. 

Laki – laki dan perempuan sangat mungkin memiliki gaya kepemimpinan yang sama, 

namun dalam beberapa hal, perempuan akan selalu memiliki sifat keibuan yang bisa 

mempengaruhi dirinya dalam memimpin organisasinya, baik itu dalam hal pengambilan 

keputusan, pertimbangan yang digunakan, pendekatan kepada bawahannya, bahkan dalam 

mempertahankan pendapatnya. Disaat perempuan dihadapkan dengan kondisi yang 

mengharuskan dia memposisikan diri sebagai seorang pemimpin yang harus tegas dan 

berwibawa, namun disaat yang sama sifat keibuannya muncul dan hal tersebut tidak bisa dia 

hindari karena sifat tersebut bersifat alamiah, mana yang akan dia dahulukan supaya tujuan 

organisasi bisa tetap tercapai namun tidak menghilangkan perannya sebagai sosok pemimpin 

dan juga seorang perempuan?  
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Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan 

perempuan tentang posisinya sebagai seorang pemimpin dan kodratnya sebagai seorang 

perempuan yang memiliki sifat alamiah yaitu sifar keibuan. 

 

PEMBAHASAN 

Perempuan sebagai pemimpin 

Konsep pemimpin yang dikemukakan oleh banyak ahli menjelaskan bahwa sosok 

pemimpin harus memiliki sifat – sifat yang dapat membuat anggotanya nyaman dan bisa 

mengantarkan anggotanya sesuai dengan tujuan organisasinya. Tipe-tipe pemimpin ideal 

dalam paparan diatas ternyata memiliki kriteria yang sama yang dijelaskan dalam penjelasan 

mengenai karakteristik sifat keibuan yang dimiliki oleh perempuan. Secara umum terdapat 

empat tipe kepemimpinan yang kita ketahui, dan yang paling mudah kita pahami adalah tipe 

kepemimpinan feminimisme dan maskulinisme karena perbedaan ini timbul dari hal 

mendasar yang membedakan laki – laki dan perempuan sebagai makhluk dengan jenis 

kelamin yang berbeda dan sifat dasar yang berbeda pula, seperti yang terdapat dalam tabel 

berikut : 

 

Tabel 1. Ciri – ciri feminim dan maskulin (Situmorang.2011) 

FEMINIM MASKULIN 

Tidak Agresif Sangat Agresif 

Tergantung Tidak Tergantung 

Emosional Tidak Emosional 

Sangat Subjektif Sangat Objektif 

Mudah Terpengaruh Tidak Mudah Terpengaruh 

Pasif Aktif 

Tidak Kompetitif Sangat Kompetitif 

Sulit Mengambil Keputusan Mudah Mengambil Keputusan 

Tidak Mandiri Mandiri 

Mudah Tersinggung Tidak Mudah Tersinggung 

Tidak Suka Spekulasi Sangat Suka Spekulasi 

Kurang Percaya Pada Diri Sendiri Sangat Percaya Pada Diri Sendiri 

Membutuhkan Rasa Aman Tidak Membutuhkan Rasa Aman 

Sangat Memperhatikan Penampilan Dirinya 

Tidak Memperhatikan Penampilan 

Dirinya 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018  

 

Beberapa sifat dalam tabel merupakan refleksi dari sifat dasar laki – laki dan 

perempuan yang ada dalam diri mereka secara alamiah, namun sifat ini adalah hal yang bisa 

kita pahami dan alami secara sadar, artinya kita mengetahui bahwa kita memiliki sifat – sifat 

tersebut baik sebagai laki – laki maupun perempuan, namun terdapat sifat alamiah yang 

mungkin tidak kita sadari bahwa kita memilikinya dan sifat tersebut akan timbul pada saat 
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kondisi dan peristiwa tersebut. Untuk perempuan, sifat keibuan berada diluar dari sifat – 

sifat yang tercantum dalam tabel diatas. 

Meskipun perempuan memiliki sifat feminim yang sekilas terlihat lebih lemah 

daripada sifat maskulin, namun tidak mengurangi kemampuan mereka untuk menjadi 

seorang pemimpin. Karena feminim-maskulin maupun transaksional-transformasional 

adalah tipe kepemimpinan yang terbentuk bukan hanya karena sifat dasar manusianya saja, 

tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan tempat perempuan itu berada dan 

berperan sebagai pemimpin di dalamnya. 

Seperti yang disampaikan oleh informan yang merupakan seorang pemimpin perempuan di 

kelas dari kampus pascasarjana ilmu komunikasi yang juga pernah menjabat sebagai ketua 

dari organisasi kemahasiswaan, bahwa pada dasarnya antara laki – laki dan perempuan 

memiliki perbedaan mendasar dalam menjalankan kepemimpinannya. Saat ditanyakan 

mengenai sosok pemimpin, informan menyatakan bahwa sosok pemimpin harus memiliki 

sifat persuasif untuk mengajak anggotanya mencapai tujuan organisasi. Sosok pemimpin 

harus memiliki kemampuan verbal maupun non verbal yang bisa dipahami oleh anggotanya. 

Sosok pemimpin perempuan memiliki kemampuan lebih dalam hal pendekatan personal 

kepada anggotanya. Pemimpin perempuan akan cenderung mencari tahu akar permasalahan 

dari suatu kejadian, sebelum memahami alasan dan penjelasannya, baru kemudian 

mengambil tindakan. Namun disatu sisi lebih menggunakan perasaan dalam mengambil 

suatu keputusan yang mengakibatkan bahwa perasaan emosional lebih dominan bagi dirinya 

dalam bertindak. Saat sifat keibuan disisipkan dalam konteks gaya kepemimpinan, tidak 

akan menimbulkan bias antara perempuan dengan gaya kepemimpinan yang maskulin 

namun juga memiliki sifat keibuan yang dimiliki secara alamiah. Sifat keibuan tidak akan 

menjadi faktor penentu utama bagi pemimpin perempuan untuk bertindak, karena biasanya 

sosok pemimpin yang baik akan selalu mengedepankan aturan dasar dalam organisasi dalam 

bertindak. 

Sifat Keibuan perempuan sebagai pemimpin 

Lantas, apabila perempuan sudah bisa mendapatkan perannya sebagai pemimpin 

dalam organisasi dan memiliki tipe kepemimpinan tertentu, dimanakah peran sifat keibuan 

yang mereka miliki? Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengantarkan 

bawahannya untuk dapat mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan kemampuan 

yang dia miliki. Kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin sangat bisa dipelajari, 

walaupun ada yang beruntung sudah memiliki sifat kepemimpinan sejak orang tersebut 

lahir. Tipe – tipe kepemimpinan yang ada akan bisa diaplikasikan secara maksimal apabila 

sesuai dengan karakter dan budaya dari organisasinya. Walaupun tipe kepemimpinan 

tertentu cenderung menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tipe 

kepemimpinan yang lain. Hal ini berlaku untuk laki – laki dan perempuan. Setelah menjadi 

pemimpin untuk organisasinya, maka disanalah akan mulai timbul dinamika organisasi, 

seperti pengambilan keputusan, penentuan arah kebijakan, bahkan sangat mungkin akan 

terjadi konflik. Pada titik inilah tipe kepemimpinan akan mendapat pengaruh dari sifat diri 

yang dimiliki seseorang, bahkan sangat mungkin perbedaan laki – laki dan perempuan bisa 

menghasilkan output yang berbeda juga, namun kecenderungan pengambilan keputusan 

akan bisa diprediksi, karena adanya sifat dasar dari laki – laki yang maskulin dan perempuan 

yang feminim seperti yang dijelaskan pada tabel di atas. Namun satu kelebihan yang 

dimiliki oleh perempuan adalah bahwa mereka memiliki sifat keibuan yang secara alami 

akan timbul pada saat mereka berperilaku dan bertindak. Sifat keibuan yang lebih 

berkonotasi positif akan mendukung sifat dasar yang dimiliki oleh perempuan tersebut 

dalam menghadapi dinamika organisasi. Dengan demikian sesuai dengan paparan mengenai 
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makna sifat keibuan dalam pembahasan diatas, maka seorang perempuan akan cenderung 

memiliki pandangan untuk selalu menjaga keharmonisan organisasi, menyelesaikan konflik 

yang ada, bersifat terbuka dengan memberikan sentuhan yang membuat anggotanya tetap 

merasa nyaman karena memandang sosok pemimpin permpuan tersebut sebagai seorang ibu 

yang memiliki naluri untuk menjaga dan mengayomi anak – anaknya. 

 

PENUTUP 

Laki – laki dan perempuan sama – sama memiliki kemampuan untuk menjadi seorang 

pemimpin dalam suatu organisasi. Kemampuan sebagai seorang pemimpin ada yang dimiliki 

sejak lahir, namun ada juga yang mempelajari cara dan teknik untuk menjadi seorang 

pemimpin. Tipe dan gaya kepemimpinan seseorang akan timbul dipengaruhi oleh sifat dasar 

yang melekat pada dirinya. Namun untuk pemimpin perempuan, sifat dasar tersebut 

dilengkapi lagi dengan sifat yang dimiliki secara alamiah yaitu sifat keibuan atau Estrogen 

Receptor Alpha. Sifat keibuan ini turut mempengaruhi seorang perempuan dalam 

menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Secara sifat dasar, mereka akan memiliki 

tipe dan gaya kepemimpinan seperti yang dipaparkan dalam latar belakang diatas, namun 

sifat keibuan yang mereka miliki akan memberikan sentuhan yang berbeda dalam beberapa 

hal yang terjadi dalam dinamika kehidupan organisasi yang mereka pimpin. Saat perempuan 

memiliki tipe kepemimpinan yang otoriter sekalipun, akan selalu terdapat unsur sentuhan 

keibuan yang bisa dirasakan.  

Untuk organisasi yang dipimpin oleh perempuan kecenderungannya akan lebih sedikit 

berpotensi terjadi konflik yang besar, karena kemampuan mereka untuk menggunakan 

perasaannya dalam menghadapi bawahan – bawahannya. Kemampuan mereka untuk 

mencoba melihat segala sesuatu secara tenang, sabar, dan memandang bahwa segala 

permasalahan selalu memiliki solusi, ditambah dengan cara penyampaian yang feminis 

membuat dirinya memiliki kharisma dan membuat bawahannya bisa menerima pendapat dan 

pandangan dari sosok pemimpin wanita tersebut. Kalaupun pada akhirnya terjadi konflik 

dalam organisasi tersebut, perempuan dengan kesabarannya akan berusaha memperbaikinya 

karena sifat keibuan mereka yang membuat mereka selalu beranggapan bahwa setiap 

permasalahan akan selalu ada solusinya. 

Sifat keibuan dimiliki secara alamiah oleh semua perempuan, dan akan selalu 

mempengaruhi perempuan dalam berperilaku termasuk dalam posisinya sebagai seorang 

pemimpin. Maka dari itu seorang pemimpin perempuan secara alamiah dan tanpa dia sadari 

akan membawa karakter organiasasi yang dia pimpin menjadi organisasi yang cenderung 

minim konflik. Pemilihan perempuan sebagai pemimpin organisasi bisa menjadi pilihan yang 

baik untuk organisasi yang sedang dalam masa transisi atau perubahan, maupun kondisi yang 

stabil, karena secara kondusif anggota organisasi akan selalu merasa bahwa mereka akan 

memiliki sosok seorang ibu yang memiliki sifat melindungi dan menjaga para bawahannya 

seperti anak mereka sendiri. 
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PENDAHULUAN 

Kedudukan sumber daya manusia saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi juga 

sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas 

organisasi. Oleh karena itu kemajuan suatu organisasi di tentukan pula bagaimana kualitas 

dan kapabilitas sumber daya manusia didalamnya.Kinerja merupakan landasan pencapaian 

tujuan organisasi. Salah satu hal penting dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah 

kinerja karyawan (Kasmir, 2016) mengemukakan kinerja karyawan merupakan hasil kerja 

dan perilaku kerja yang dicapai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan dalam satu periode tertentu. Dengan demikian, kinerja merupakan hal yang 

penting bagi organisasi atau perusahaan serta dari pihak pegawai itu sendiri. Kinerja 

karyawan dapat dikatakan tinggi apabila hubungan komunikasi antara sesama karyawan atau 

karyawan dengan atasan berjalan dengan harmonis.Faktor lain yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan adalah kepemimpinan (Sutrisno, 2017) kepemimpinan adalah suatu proses 

kegiatan seseorang untuk menggerakan orang lain dengan memimpin, membimbing, 

mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kinerja karyawan dipengaruhi pula upah (wages) karena upah merupakan hak pekerja 

yang harus dipenuhi pengusaha. Menurut (Zainal, Ramly, Mutis, & Arafah, 2015) Upah 

sebagai balas jasa yang adil dan layak dalam bentuk uang yang diberikan kepada pekerja 

sebagai konsekuensi atas pemberian tenaga dan pikiran kepada perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Landasan sistem pengupahan di Indonesia adalah UUD, pasal 27 ayat 2 

dan pejabarannya dalam hubungan industrial Pancasila sistem pengupahan, prinsipnya 

haruslah menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan 

pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan memuat imbalan intensif yang 

mendorong peningkatan kinerja dan pendapatan nasional.  

Garut memiliki banyak industri dari pengolahan kulit, salah satunya adalah PD. 

Saranuris. Memproduksi berbagai jenis sepatu kulit, sebagai produsen yang menghasilkan 

produk sesuai dengan keinginan konsumen. Fenomena yang muncul menarik untuk dikaji 

terjadi fluktuasi dalam realisas produksinya seperti terlihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Data Target Dan Realisasi Kinerja Karyawan Pada PD. Saranuris Tahun 2017 

 

No 

 

Bulan 

Target 

(pasang) 

Realisasi 

(pasang) 

Persentase 

(%) 

1 Januari 15.000 10.000 67 

2 Februasi 15.000 12.000 80 

3 Maret 15.000 9.000 60 

4 April 15.000 11.000 73 

5 Mei 15.000 8.000 53 

6 Juni 15.000 12.000 80 

7 Juli 15.000 12.000 80 
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8 Agustus 15.000 12.000 80 

9 September 15.000 11.000 73 

10 Oktober 15.000 10.000 66 

11 November 15.000 9.000 60 

12 Desember 15.000 8.000 53 

Rata-rata 10.333 68,75 
Sumber; PD. Saranuris 2017 

Tabel 1 bahwa hasil kinerja karyawan selama 1 tahun terakhir belum tercapai karena 

karyawan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan perusahaan yaitu sebanyak 15.000 

pasang per bulan. Fenomena lain berkaitan dengan upah kerja yang tidak mengacu ketentuan 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.538.909 sehingga rata-rata pendapatan 

karyawan perusahaan tersebut jumlahnya di bawah atau lebih kecil dibandingkan dengan 

pada perusahaan sejenis. 

Berikut tabel upah yang diberlakukan pada PD. Saranuris periode bulan Januari 

2017 sampai Desember 2017 : 

Tabel 2. Data Ketentuan Besaran Upah Karyawan PD. Saranuris Tahun 2017 

 

Bulan 

Jenis 

Pekerjaan/Upah(Rp) Bagian Penjahitan Bagian Pemotongan Bagian 

Pengeleman 

Bagian Pemolaan Bagian 

Pengecekan 

Barang Januari 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 
Februari 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 
Maret 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 
April 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 
Mei 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 
Juni 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 
Juli 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 

Agustus 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 
September 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 
Oktober 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 

November 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 
Desember 1.300.000 1.140.000 900.000 1.000.000 980.000 

Sumber: PD. Saranuris 2017 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kepemimpinan, upah, 

dan kinerja karyawan di PD. Saranuris? (2) Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan di PD. Saranuris? (3) Adakah pengaruh upah terhadap kinerja karyawan di PD. 

Saranuris? (4) Adakah pengaruh kepemimpinan dan upah terhadap kinerja karyawan di PD. 

Saranuris?  

Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui kepemimpinan, upah, 

dan kinerja karyawan di PD. Saranuris; (2) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan di PD. Saranuris; (3) Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap 

kinerja karyawan di PD. Saranuris; (4) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan upah 

terhadap kinerja karyawan di PD. Saranuris. 
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No. Pernyataan Skor Keterangan 
 

1 
Saya   merasakan   bahwa   pemimpin memberikan 

penghargaan atas pencapaian karyawan 

 
102 

 
Cukup Baik 

2 Pemimpin memberikan tunjangan kepada karyawan 107 Cukup Baik 
 

3 
Saya   merasakan   bahwa   pemimpin      memberikan 
himbuan tentang hukuman yang berlaku di  dalam 
perusahaan 

 
132 

 
Baik 

 
4 

Pemimpin   memberikan  peringatan  jika   karyawan 
melakukan kesalahan 

 
107 

 
Cukup Baik 

5 Saya merasa terinspirasi oleh pimpinan. 98 Baik 
 

6 
Saya merasa bahwa pimpinan bersikap ramah serta 
menyenangkan hati karyawan. 

 
102 

 
Sangat Baik 

 
7 

Saya merasakan bahwa pemimpin dapat merubah sikap 
karyawan 

 
112 

 
Baik 

 
8 

Pimpinan  mempertimbangkan  saran  saran  yang  di 
berikan oleh karyawan 

 
95 

 
Cukup Baik 

9 Pimpinan mempertimbangkan kritik karyawan. 116 Baik 
10 Pemimpin menyelesaikan masalah dengan cepat 111 Baik 

 
11 

Pemimpin  menyelesaikan masalah tanpa ada dampak 
bagi karyawan.  

 
103 

 
Cukup Baik 

 
12 

Pemimpin  dapat  mengetahui  masalah  yang  terjadi 
di lapangan 

 
95 

 
Cukup Baik 

 
13 

Pemimpin   mempunyai   tujuan   untuk   memajukan 
perusahaan 

 
103 

 
Cukup Baik 

14 Pemempin berpegang teguh pada visi perusahaan 123 Baik 
 

15 
Pemimpin     melakukan  pengarahan/briefing  setiap 
harinya 

 
129 

 
Baik 

 
16 

Pemimpin   memberikan   petunjuk   khusus   kepada 
karyawan 

 
129 

 
Baik 

 

17 
Pemimpin   mengajak karyawan untuk 
meningkatkan kinerjanya 

 

113 
 

Baik 
 

18 
Pemimpin    memotivasi  karyawannya  agar  
bekerja dengan baik 

 

103 
 

Cukup Baik 

19 Karyawan di ikut sertakan dalam membuat 

keputusan 

123 Baik 

20 Pemimpin mampu dalam melakukan tugas apapun 106 Cukup Baik 

21 Pemimpin mampu bekerja dalam tekanan 125 Baik 
 

22 
Pemimpin mampu bekerja secara profesional saat 
ada masalah diluar perusahaan. 

 

106 
 

Cukup Baik 

23 Pemimpin mampu mewujudkan tujuan dari 

perusahaan 

96 Cukup Baik 

 

24 
Pemimpin        mampu    mengatasi    kendala    
untuk mewujudkan tujuan perusahaan 

 

119 
 

Baik 

Total 2655 
Baik 

Rata-Rata 111 

 

Rekapitulasi Responden Mengenai Kepemimpinan 

Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepemimpinan 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rekapitulasi tanggapan responden 

mengenai kepemimpinan memperoleh nilai rata-rata baik. Dalam hal ini kepemimpinan di 

setiap organisasi atau perusahaan menjadi hal yang penting sebagaimana fungsi manajemen 

dapat dicapai, hal ini pun dikemukakan oleh Jun Hao dan Yazdanifard (2015), 

Kepemimpinan yang efektif adalah salah satu bagian yang paling penting dari metode 

keseluruhan untuk sebuah organisasi untuk mempertahankan bisnis dalam menghadapi 

masalah yang disebabkan oleh pertumbuhan pesat lingkungan ekonomi. Kemudian menurut 

Helstad dan Moler (2013), kepemimpinan berhubungan dengan keluarga seperti otoritas, 

kekuasaan, dan kepercayaan, di mana kekuatan dan kepercayaan saling terkait erat. Melihat 

kekuatan dan kepercayaan sebagai suatu hubungan berarti hubungan itu selalu dua arah. Hal 

ini membuktikan bahwa tindakan bawahan dan atasan mempengaruhi struktur dominasi dan 

kondisi untuk membangun kepercayaan. Maka berdasarkan kesimpulannya, kepemimpinan 

memiliki hubungan dalam setiap aktivitas dalam menghadapi dan mempertahankan bisnis 

sehingga hubungan erat atau kepercayaan antara atasan dan bawahan menjadi prioritas dalam 

setiap aspek kegiatan organisasi atau perusahaan. 

 

Rekapitulasi Responden Mengenai Upah 

Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Upah 

No. Pernyataan Skor Keterangan 

1 Saya merasa upah yang diberikan perusahaan seuai 

dengan jabatan saya saat ini 

112 Baik 

2 Saya merasa upah yang diberikan perusahaan 

sesuai dengan keahlian karyawan 

101 Cukup Baik 

3 Saya merasa upah yang di terima sesuai 

dengan apa yang saya kerjakan 

102 Cukup Baik 

4 Saya merasa upah yang diterima sesuai dengan 

kinerja yang saya berikan kepada perusanhaan 

101 Cukup Baik 

5 Upah yang diberikan sesuai dengan lamanya bekerja 134 Baik 

6 Saya merasa upah yang diberikan sesuai 

dengan apa yang saya kerjakan 

102 Cukup Baik 

7 Pemberian upah di sesuaikan dengan standar yang di 

tentukan pemerintah 

118 Baik 

8 Pemberian upah diatas UMK (Upah Minumum 

Kabupaten) 

97 Cukup Baik 

Total 867 Cukup 

Baik Rata-Rata 108 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rekapitulasi tanggapan responden 

mengenai upah memperoleh nilai rata-rata baik. Pemberian upah menjadi salah satu cara 

untuk mendorong kinerja karyawan dalam menjalankan aktivitas/ tanggung jawabnya. 

Menurut Amalia dan Gunawan (2015), Salah satu tujuan seseorang menjadi karyawan atau 

tenaga kerja suatu perusahaan adalah mendapatkan penghasilan dalam bentuk upah atau 

kompensasi sehingga upah yang diterima mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian 

menurut Umar (2014), Upah bagi pekerja dalam kegiatan produksi pada dasarnya adalah 

imbalan / imbalan dari produsen kepada pekerja yang telah berkontribusi untuk 

pencapaiannya dalam kegiatan produksi. Upah diberikan tergantung pada biaya kebutuhan 

minimum kehidupan pekerja dan keluarga mereka, hukum pengaturan yang mengikat 

pekerja upah minimum (UMP), produktivitas marjinal tenaga kerja, tekanan pengusaha dan 

serikat pekerja, dan perbedaan dalam jenis pekerjaan . 
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Rekapitulasi Responden Mengenai Kinerja Karyawan 

Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Karyawan 

No. Pernyataan Skor Keterangan 

 

1 

Saya membuat produk dengan kualitas 

yang sesuai dengan standar perusahaan 

 

104 

 

Cukup Baik 

 

2 

Saya membuat produk sebanyak target 

yang 

ditetapkan perusahaan 

 

120 

 

Baik 

 

3 

Saya membuat produk sesuai dengan 

waktu 

yang telah ditentukan oleh perusahaan 

 

130 

 

Baik 

4 Saya masuk kerja tepat waktu 93 Cukup Baik 

 

5 

Saya pulang tepat waktu sesuai dengan 

waktu 

yang ditentukan oleh perusahaan 

 

113 

 

Baik 

 

6 

Saya membuat produk dengan teliti 

sehingga menciptakan kualitas produk 

yang baik 

 

138 

 

Sangat Baik 

 

7 

Saya dapat melaksanakan tugas sesuai 

dengan 

bagian pekerjaan yang di tentukan 

perusahaan 

 

142 

 

Sangat Baik 

8 Saya berkontribusi atas kemajuan 

perusahaan 

137 Sangat Baik 

Total 977  

Baik Rata-Rata 122 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rekapitulasi tanggapan responden 

mengenai Kinerja Karyawan memperoleh nilai rata-rata baik. Adapun pada aspek tertentu 

dengan perolehan nilai yang rendah adalah aspek yang harus dilakukan perbaikan. Dalam 

hal ini, kinerja menjadi suatu tolak ukur keberhasilan perusahaan melalui stakeholder yang 

terlibat berdasarkan tanggung jawab pekerjaan, hal ini didukung menurut Astorga, Martinez 

& Vertucio (2016), manajemen partisipatif, meningkatkan dukungan sosial menjadi hal yang 

sangat penting bagi karyawan untuk secara akurat dan tepat menentukan batas-batas 

profesional. Sementara itu, hal itu juga mengakumulasi esensi pengekangan pekerjaan untuk 

kepuasan kerja yang lebih baik, keterlibatan pekerjaan, pemberdayaan psikologis, komitmen 

organisasi, dukungan organisasi yang dirasakan, dan keterlibatan yang menentukan arah 

yang jelas tentang ekspektasi dalam pekerjaan atau organisasi sehingga persyaratan tugas 

yang jelas. Kemudian Sedarmayanti (2017), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangktutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian, tanggapan responden mengenai dimensi kepemimpinan diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 111 termasuk kategori baik. Sehingga berdasarkan dimensi 

kepemimpinan dikatakan baik, sedangkan mengenai dimensi upah diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 108 termasuk kategori cukup baik. Sehingga disimpulkan secara keseluruhan dari 
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dimensi balas jasa yang adil dan dimensi balas jasa yang layak, Kemudian, mengenai 

dimensi kinerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 122 termasuk kategori baik disimpulkan 

dimensi hasil kerja, perilaku kerja serta menyelesaikan tugas dan bertanggungjawab, 

karyawan sudah dikatakan baik. Selain itu, Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel 

Kepemimpinan terhadap Kinerja, memperlihatkan bahwa nilai thitung dari kepemimpinan 

lebih besar dari nilai ttabel sehingga H0 ditolak, maka secara signifikan kepemimpinan 

berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Pada PD. Saranuris. Kemudian Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis dilakukan untuk variabel Upah terhadap Kinerja, memperlihatkan nilai 

thitung dari lebih besar dari nilai ttabel sehingga H0 ditolak, dengan demikian secara 

signifikan Upah berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Pada PD. Saranuris. Kemudian 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk varibel X1 (Kepemimpnan) dan 

X2 (Upah) terhadap Y (Kinerja), memperlihatkan bahwa nilai Fhitung lebih besar dari 

nilaiFtable sehingga H0 ditolak, dengan demikian secara signifikan Kepemimpinan dan 

Upah berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Pada PD. Saranuris. untuk varibel 

Kepemimpnan dan Upah terhadap Kinerja secara signifikan berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PD. Saranuris. 
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PENDAHULUAN 
 

Salah satu permasalahan yang terjadi di dalam penerbitan jurnal adalah adanya keterlambatan 

dalam publikasi yang sesuai dengan jadwal terbit penerbitan. Keterlambatan ini salah satunya 

disebabkan oleh penumpukan tugas di bagian section editor dan reviewer dalam proses peer 

review. Selain masalah penumpukan penugasan, juga terdapat belum meratanya pengetahuan 

dan kemampuan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan jurnal mengenai 

Open Journal System. Hal tersebut dikarenakan sistem ini relatif baru diperkenalkan sehingga 

belum semua pihak memahami langkah-langkah proses melakukan login hingga upload file. 

Berdasarkan permasalahan tersebut tentu diperlukan seorang pemimpin redaksi untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan dari pihak-pihak yang dijadikan partner di dalam 

pengelolaan jurnal tersebut. Salah satunya adalah dengan memetakan kemampuan yang 

terlibat di dalam jurnal mengenai proses OJS dengan cara memberikan coaching clinic baik 

melalui pelatihan formal maupun bimbingan informal. Hal tersebut memberikan keuntungan 

antara lain terjadinya kedekatan secara psikologis antara pimpinan redaksi dengan pihak 

mitra yang membantunya dalam mengelola jurnal. Hal tersebut dibutuhkan mengingat 

keberlangsungan publikasi jurnal yang tepat waktu membutuhkan koordinasi yang sinergis 

antara pimpinan jurnal dengan section editor, reviewer, dan pihak-pihak lain yang terlibat. 

Kemampuan manajerial ini memungkinkan terbentuknya alur pengelolaan jurnal yang efektif 

dan efisien menghasilkan kualitas artikel yang layak dipublikasikan dalam sebuah jurnal dan 

juga memungkinkan jurnal tersebut terbit tepat pada waktunya sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Adanya ketentuan mengenai komposisi section editor dan reviewer yang terdiri dari 

pihak internal dan eksternal dari lembaga pengelolanya, membuat koordinasi dengan pihak 

eksternal membutuhkan upaya yang lebih menantang daripada koordinasi dengan pihak yang 

berasal dari internal. Hal ini disebabkan section editor dan reviewer eksternal kemungkinan 

juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari jurnal-jurnal lain tidak hanya ditugaskan 

oleh jurnal tertentu, seperti yang dialami oleh Jurnal Kajian Komunikasi. Terdapat beberapa 

section editor dan reviewer yang berasal dari luar Universitas Padjadjaran sebagai lembaga 

yang menaungi JKK. Oleh karena itu pimpinan redaksi bergerak aktif untuk melakukan 

koordinasi agar tidak terjadi salah informasi sehingga membuat alur manajemen jurnal 

menjadi terhambat. Sejauh ini JKK sudah mampu menerbitkan edisi publikasinya sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari upaya koordinasi antara 

pimpinan redaksi dengan pihak yang menjadi bagian dari pengelola JKK. Oleh karena itu 

artikel ini berupaya untuk menggambarkan aktivitas yang menjadi fungsi manajerial 

pemimpin redaksi dalam pengelolaan penerbitan Jurnal Kajian Komunikasi yang berbasis 

OJS. 
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PEMBAHASAN 
 

Jurnal ilmiah pada dasarnya adalah institusi yang sudah mapan dalam bidang ilmu 

pengetahuan. Walaupun teknologi sudah berubah cepat, namun fungsi utama jurnal ini tetap 

sama, yaitu: mendaftar, memeriksakan ke sesama rekan ilmuwan (peer review), 

menyebarkan, dan melestarikan ilmu pengetahuan. Fungsi-fungsi ini sudah ditetapkan sejak 

lama dan dikenal dengan nama Model Oldenburg. Fungsi peer review merupakan 

karakteristik jurnal ilmiah yang lain daripada yang lain (Pendit, 2008). 

Mekanisme peer review dalam tradisi jurnal ilmiah menjadi bagian dari siklus 

informasi dari proses atau siklus penerbitan yang melibatkan berbagai pihak dan memiliki ciri 

khas. Siklus ini terkait langsung dengan praktik-praktik penelitian yang merupakan inti 

kegiatan dalam masyarakat ilmiah. Secara umum dan sederhana, siklus ini dapat dilihat 

dalam gambar 1. 
 

 
Gambar 1 Siklus Komunikasi Penelitian Ilmiah 

Sumber: Pendit, 2008 

 

Sedangkan komunikasi ilmiah sendiri dikemukakan Rohanda berikut ini: 

Komunikasi ilmiah merupakan suatu kegiatan para sarjana atau saintis dan tenaga 

profesional lain berkomunikasi dengan para sarjana dan saintis lainnya. Pola 

komunikasi ilmiah yang dimaksud adalah bahwa para sarjana, saintis, dan para 

profesional itu menyampaikan pesan ilmiah berupa makalah, skripsi, thesis, dan 

disertasi serta jurnal dan buku kepada para profesional lainnya dalam kegiatan 

seminar, lokakarya, temu ilmiah pendidikan dan pertemuan yang sifatnya non formal. 

Kemudian mereka saling mensitir di antara para ilmuwan tersebut untuk kepentingan 

penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya. Proses sitir-menyitir diantara para ilmuan 

disebut Scientific Communication (Komunikasi Ilmiah) (Rohanda, 2013). 

 

Badan editorial berada di antara kegiatan penelitian masyarakat ilmiah dengan 

publikasi. Koordinasi dari seorang pemimpin redaksi di dalam mengelola penerbitan artikel 

ilmiah dengan mitra pengelola jurnal dimulai dari proses perekrutan pengelola terutama 

perekrutan section editor dan reviewer. Tugas dan fungsi section editor sendiri adalah: 

Section editor atau dewan penyunting yang berfungsi dalam penyuntingan artikel di 

dalam jurnal merupakan jembatan yang menghubungkan penulis dengan pembaca. 

Tugas section editor adalah sebagai saringan penjaga mutu karya yang akan 

disebarluaskan, dan fungsi section editor adalah sebagai juru yang mengolah naskah 

hingga layak diterbitkan (Manalu, 2012).  
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Sedangkan fungsi reviewer atau mitra bebestari adalah: 

“untuk menelaah naskah untuk menyetujui atau menolak naskah yang masuk. Mitra 

bebestari merupakan wasit atau refri yang umumnya merupakan kelompok peninjau 

atau penelaah naskah sebelum diputuskan untuk diterima atau ditolak penerbitannya. 

Mitra bebestari bukan anggota dewan redaksi atau sidang penyunting, ditunjuk karena 

ketokohan kepakaran aktifnya, tidak diangkat berdasarkan gelar atau jabatannya, dan 

bekerja secara anonim (Manalu, 2012). 

 

Manalu dalam penelitiannya mengenai sistem review di dalam OJS juga mengatakan 

“it is crucial to ensure that reviews are effective in assessing the quality of an article and 

helping authors improve their work” (Willy, Priatna, Manalu, Sundjaja, & Noerlina, 2017). 

 

Fungsi Manajeral Pemimpin Redaksi dalam Perekrutan section editor dan reviewer 

Jurnal Kajian Komunikasi berbasis Open Journal System 
 

Hal pertama yang menjadi pertimbangan dalam proses perekrutan section editor dan reviewer 

di Jurnal Kajian Komunikasi adalah kompetensi yang dimiliki. Pada aspek ini “kompetensi 

dilihat dari jumlah publikasi dari section editor dan reviewer pada Google Scholar” 

(wawancara pemimpin redaksi Jurnal Kajian Komunikasi, Desember 2018). Selanjutnya 

adalah reputasi dari section editor dan reviewer. “Reputasi dilihat dari publikasi ilmiah 

terindeks internasional yaitu Scopus” (wawancara pemimpin redaksi Jurnal Kajian 

Komunikasi, Desember 2018).  

Kompetensi dan reputasi tersebut berkaitan dengan penilaian akreditasi jurnal 

nasional yang diberlakukan oleh Kemenristekdikti pada aspek Penyuntingan dan Manajemen 

Pengelolaan Terbitan poin 1 dan 3 yaitu Pelibatan Mitra Bebestari (reviewer) dan Kualifikasi 

Dewan Penyunting (section editor). Seperti tampak pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Penyuntingan dan Manajemen Pengelolaan Terbitan 

Sumber: Kemenristekdikti, 2017 
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  Keterlibatan mitra bebestari dengan kualifikasi internasional, nasional, maupun mitra 

bebestari setempat yang dimiliki jurnal memiliki skor yang berbeda pada penilaian akreditasi. 

Pertimbangan kompetensi dan reputasi kemudian menjadi pertimbangan dari pemimpin 

redaksi dalam perekrutan section editor dan reviewer untuk jurnalnya.  

Seperti yang tampak pada gambar 2 poin 1 bahwa kualifikasi mitra bebestari dengan 

skor tertinggi adalah >50% berkualifikasi internasional dari beberapa negara. Kemudian 

untuk kualifikasi dewan penyunting pada gambar 2 poin 3, skor tertinggi dapat diperoleh jika 

lebih dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di terbitan berkala ilmiah 

internasional. Untuk mendapatkan komposisi jumlah section editor dan reviewer ini pada 

prakteknya membutuhkan partisipasi yang aktif dari pemimpin redaksi. Hal tersebut terus 

diupayakan pemimpin redaksi sejak awal pengelolaan jurnal. Beberapa hal yang mendukung 

section editor dan reviewer dalam kesediaan mereka menjadi bagian dari Jurnal Kajian 

Komunikasi tidak terlepas dari dua faktor berikutnya mengenai pertimbangan perekrutan, 

yaitu minat dan relasi. 

Hal ketiga dari pertimbangan perekrutan section editor dan reviewer adalah “minat 

terhadap penerbitan artikel ilmiah di jurnal” (wawancara pemimpin redaksi Jurnal Kajian 

Komunikasi, Desember 2018). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

minat/mi·nat/ n memiliki definisi: kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; 

keinginan (Kemdikbud, 2012a). Minat section editor dan reviewer pada pengelolaan jurnal 

ilmiah berdampak pada kelancaran penugasan review. Section editor dan reviewer yang 

memiliki minat pada jurnal ilmiah tidak hanya bersedia melakukan tugas review yang 

diberikan redaksi, namun juga memberikan saran dan evaluasi yang membangun terhadap 

artikel penulis ataupun pada pengelolaan Jurnal Kajian Komunikasi sendiri guna evaluasi 

publikasi artikel jurnal yang dimiliki. Terutama minat yang dimiliki section editor dan 

reviewer melalui pengalaman mereka sebagai peneliti dan penulis baik pada penerbitan buku 

maupun jurnal ilmiah nasional dan internasional, maupun pengalaman mereka sebagai 

pengelola jurnal.  

Hal terakhir yang menjadi pertimbangan perekrutan section editor dan reviewer untuk 

Jurnal Kajian Komunikasi adalah “relasi yang terjaga” (wawancara pemimpin redaksi Jurnal 

Kajian Komunikasi, Desember 2018). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

relasi/re·la·si/ /rélasi/ n memiliki definisi: 1 hubungan; perhubungan; 

pertalian, 2 kenalan, 3 pelanggan (Kemdikbud, 2012b). Sebagai bagian dari peneliti bidang 

kajian Ilmu Komunikasi, pemimpin redaksi Jurnal Kajian Komunikasi di awal mengelola 

jurnal melakukan analisis terhadap relasi internal yang dimiliki untuk perekrutan section 

editor dan reviewer untuk Jurnal Kajian Komunikasi. Perekrutan dilakukan dengan terlebih 

dahulu melakukan komunikasi untuk memperoleh persetujuan kesediaan secara lisan. 

Dilanjutkan dengan permohonan pengisian formulir Kesediaan Menjadi Section editor dan 

Reviewer serta CV berisi biodata diri dan pengalaman penelitian dan publikasi.  

Pada perkembangan pengelolaan jurnal di Indonesia, peraturan bahwa section editor 

dan reviewer pada tataran jurnal nasional adalah jurnal dengan keterlibatan minimal berasal 

dari 4 instansi berbeda, membuat pemimpin redaksi Jurnal Kajian Komunikasi merekrut 

section editor dan reviewer yang berasal dari eksternal Universitas Padjadjaran. Membangun 

dan menjaga relasi dengan mitra dari eksternal Universitas Padjadjaran ini memberi 

tantangan tersendiri namun terus dievaluasi dan ditingkatkan. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah dengan bertukar peran terutama dengan section editor, reviewer, ataupun 

penulis Jurnal Kajian Komunikasi yang juga merupakan pemimpin atau pengelola redaksi 

jurnal di instansi asalnya. Komunikasi yang dijalin dilakukan melalui email, penugasan 

melalui OJS, juga komunikasi personal melalui sms, telepon, ataupun whatsapp. Hal tersebut 

berkenaan dengan betapa pentingnya hubungan interpersonal yang informal dalam situasi 
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yang benar-benar formal atau bersifat atomistik (kecil-kecil) (Suminar, Soemirat, & Ardianto, 

2014).  

“Mengelola hubungan melalui komunikasi yang efektif yang dilakukan anggota 

organisasi dengan lingkungannya merupakan tindakan yang tepat. Untuk membina 

hubungan tersebut, di dalam komunikasi organisasional dikenal konsep human 

relations yang dapat menciptakan iklim organisasi yang kondusif, yang tentunya 

sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan” (Suminar et 

al., 2014).  

 

Selain itu, komunikasi juga dibangun melalui pertemuan-pertemuan ilmiah. Salah 

satunya adalah pada keikutsertaan pemimpin redaksi Jurnal Kajian Komunikasi dalam 

pembentukan APJIKI (Asosiasi Pengelola Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh anggota APJIKI, disebutkan bahwa: 

“the managers of scientific journals, as well as the managers of scientific journals in 

the field of communication science studies in Indonesia incorporated in APJIKI 

(Association of Publishers Journal of Communication Science Indonesia), seeks to 

manage the existence of the issue by maintaining the quantity and quality of incoming 

scientific articles” (Marta et al., 2018). 

 

Melalui APJIKI, para pemimpin dan pengelola redaksi jurnal dalam bidang ilmu 

komunikasi dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas dari penerbitan artikel di 

jurnalnya, bersama-sama berbagi ilmu dan pengalaman, serta membangun kerjasama dalam 

pengelolaan jurnal yang kini terpusat menggunakan Open Journal System.  

 

Fungsi Manajeral Pemimpin Redaksi dalam Penugasan section editor dan reviewer 

Jurnal Kajian Komunikasi berbasis Open Journal System 
 

Pengelolaan Jurnal mulai dibuat secara elektronik dengan menggunakan OJS. Open Journal 

Systems (OJS) is a journal management and publishing system that has been developed by 

the Public Knowledge Project through its federally funded efforts to expand and improve 

access to research (PKP, 2005).  

Universitas Padjadjaran sejak tahun 2014 mulai menerapkan OJS sebagai sistem 

pengelolaan jurnal untuk mewadahi jurnal yang semula berbasis konvensional menjadi 

elektronik yang kini berjumlah 78 jurnal, tersebar di pusat, seluruh fakultas, dan sekolah 

pascasarjana. Upgrading yang dilakukan pada lini penerbitan jurnal ini merupakan salah satu 

dari sekian pengembangan tata kelola yang dilakukan di lingkungan Universitas Padjadjaran. 

Seperti yang dipaparkan Suminar dan Trisyani dalam penelitiannya mengenai online course 

di lingkungan Universitas Padjadjaran bahwa:  

“To implement management of education, research, and community service, 

according to the university's vision, and to produce graduates who are faithful, 

intelligent, independent, and civilized. So, the university responds the technological 

development as collateral matter in running its vision and mission” (Suminar & 

Trisyani, 2012). 

 

Perkembangan teknologi yang terjadi di dunia mempengaruhi banyak aspek termasuk 

dalam lingkup pendidikan tinggi. Pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi 

sebagai bagian yang ada di dalamnya tidak dapat menghindari pengaruh dari perkembangan 

teknologi tersebut. Penggunaan OJS bukan hanya membantu pengelolaan alur penerbitan 

artikel namun menjadi fokus utama Kemenristekdikti dalam melakukan penilaian dalam 

akreditasi.  
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Pengelolaan jurnal yang dilakukan oleh pemimpin redaksi bukan hanya pada aspek 

manajerial sumber daya manusianya, namun juga bagaimana proses pengelolaan artikel yang 

dihasilkan semua pihak yang terkait dalam penerbitan jurnal ini dapat terrecord di dalam 

sistem elektronik jurnal yang digunakan yaitu OJS pada alamat website 

http://jurnal.unpad.ac.id/jkk. OJS management systems are structured around the traditional 

journal workflow required to move a submission through reviewing, and if accepted, editing 

and publishing, with records maintained of who is doing what and when (Willinsky, 2005).  

Alur penerbitan jurnal dimulai setelah penulis berhasil melalui tahapan submit artikel 

ilmiahnya ke dalam OJS (setelah terlebih dahulu melakukan registrasi/pendaftaran). Artikel 

diterima oleh editor untuk selanjutnya discreening kesesuaian format dengan gaya selingkung 

Jurnal dan pengecekan plagiasi artikel. Jika belum sesuai, editor mengirimkan surat 

permohonan perbaikan kepada penulis melalui OJS yang akan diterima penulis melalui email. 

Perbaikan artikel selanjutnya diunggah penulis di dalam OJS kembali di bagian review, 

Upload Author Version. Jika sudah sesuai, maka artikel diproses ke tahapan selanjutnya yaitu 

reviewer review dan editorial review.  

Penugasan, penempatan orang-orang dalam organisasi, mempunyai arti penting. 

Dalam langkah pengorganisasian, hendaknya diperhatikan bahwa setiap orang ada 

tempatnya, dan setiap orang pada tempatnya. Dengan pekerjaan dan tempat kerja yang jelas 

(termasuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab), hubungan kerja yang serasi, semua dapat 

menyumbang bagi pencapaian tujuan organisasi,yang hakikatnya juga tujuan dari orang-

orang yang ada dalam organisasi yang bersangkutan (Ramli & Hardini, 2017).  

Pemimpin redaksi Jurnal Kajian Komunikasi menerapkan Penugasan dua orang 

reviewer dan satu orang section editor untuk setiap artikel yang telah lolos screening dan 

dinyatakan layak untuk masuk proses review. Pada pelaksanaannya, dua reviewer yang 

ditunjuk adalah reviewer yang memiliki kepakaran yang sesuai dengan topik yang penulis 

angkat di dalam artikelnya.  

Pendit menjelaskan, 

“Proses peer review merupakan proses yang sistematik dan kritis oleh setidaknya dua 

orang ilmuan yang sebidang dengan penulis, dan kepada mereka dimintakan pendapat 

yang kritis terhadap keaslian, metodologi, kegunaan, pengutipan ke sumber ilmiah 

lain, dan sebagainya. Memang, pemeriksaan oleh rekan-rekan ini belum tentu 

menghasilkan artikel yang benar-benar sempurna, tetapi setidaknya –sejalan dengan 

waktu- dapat terus memperbaiki kualitas jurnal secara keseluruhan. Dengan demikian, 

artikel yang sudah melalui proses peer review memegang peranan khusus dalam 

komunikasi ilmiah. Artikel tersebut menjadi sebuah pernyataan publik yang sudah 

disahihkan (validated) secara terbuka. Posisi artikel seperti ini di dalam komunikasi 

ilmiah menjadi sama pentingnya, atau kadang lebih penting dari berbagai cara 

komunikasi lainnya, misalnya presentasi langsung di konferensi, pembuatan preprint, 

pembuatan monograf, dan buku” (Pendit, 2008). 

 

Fungsi manajerial selanjutnya dari pemimpin redaksi pada tahap peer review ini 

adalah pada penentuan penugasan section editor dan reviewer untuk artikel-artikel yang telah 

lolos screening. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa beberapa kendala yang dihadapi 

dalam memastikan penerbitan edisi jurnal yang tepat waktu, sesuai dengan jadwal penerbitan 

yang telah ditentukan antara lain adalah penumpukan penugasan, belum meratanya 

pengetahuan yang dimiliki tim redaksi pengelola jurnal, serta kemungkinan mitra pengelola 

jurnal yang mendapatkan penugasan dari jurnal-jurnal lain, bukan hanya penugasan dari 

Jurnal Kajian Komunikasi. 

Fungsi Manajerial dari pemimpin redaksi pada aspek ini adalah melalui penugasan 

yang dilakukan berdasarkan pertimbangan beberapa aspek terutama pada penugasan section 
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editor dan reviewer. Penugasan section editor dan reviewer didasarkan pada pertimbangan 

bidang kepakaran, jumlah penugasan yang telah atau sedang diberikan, masa penyelesaian 

tugas, dan kualitas hasil edit dan review. 

Jumlah section editor dan reviewer yang menjadi mitra dalam pengelolaan Jurnal 

Kajian Komunikasi diupayakan untuk terus bertambah. Hal tersebut dilakukan pemimpin 

redaksi dalam rangka menambah section editor dan reviewer agar penugasan tidak 

menumpuk pada satu atau dua reviewer dengan bidang kepakaran yang sesuai dengan artikel 

yang diproses di JKK.  

Jumlah penugasan editorial review dan reviewer review juga menjadi pertimbangan 

pemimpin redaksi dalam memberikan penugasan di setiap edisi Jurnal Kajian Komunikasi. 

Pada penugasan reviewer review, setiap artikel diplot untuk direview oleh satu orang 

reviewer dengan reputasi internasional dan satu orang reviewer dengan reputasi nasional. 

Sedangkan untuk editorial review, penugasan diberikan secara merata kepada section editor 

yang dimiliki JKK.  

Selanjutnya, pertimbangan penugasan didasarkan pada masa penyelesaian tugas yang 

diberikan sebelumnya. Di dalam OJS sendiri, JKK mengatur masa penyelesaian tugas review 

selama 2 minggu dengan reminder 1 minggu. Namun pada pelaksanaannya, ada pula 

penugasan yang melewati waktu penugasan dan ada pula yang tidak memberikan respon dan 

hasil penugasan yang diberikan. Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan pemimpin 

redaksi untuk pengelolaan penugasan agar proses artikel tidak terhambat, yaitu dengan 

melakukan penugasan kepada section editor atau reviewer lain dengan masa penugasan yang 

lebih cepat.  

Hal terakhir yang menjadi pertimbangan pemimpin redaksi dalam memberikan 

penugasan kepada section editor dan reviewer pada proses peer review untuk JKK adalah 

hasil edit dan review. Hal ini terkait penilaian Penyuntingan dan Manajemen Pengelolaan 

Terbitan poin 1 dan 3 pada gambar 2 yaitu Mutu Penyuntingan Substansi. Aspek yang dinilai 

adalah hasil review yang diberikan terhadap artikel. Berdasarkan penilaian akreditasi jurnal 

nasional dari Kemenristekdikti, Mutu Penyuntingan Substansi dikatakan baik sekali jika 

Reviewer ketat menjaring naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan substantif 

sehingga kespesialisan naskah berkala terjaga. Mutu Penyuntingan Substansi dikatakan Baik, 

jika Reviewer membantu menjaring naskah, memberikan catatan, dan data perbaikan 

sepertlunya. Dan Mutu Penyuntingan Substansi dikatakan Cukup Baik jika Reviewer kurang 

nyata dampak kinerjanya.  

Proses manajerial peer review dalam penerbitan jurnal tersebut didasarkan pada 

pertimbangan yang dilakukan pemimpin redaksi dalam mengelola perekrutan dan penugasan 

kepada mitra section editor dan reviewer yang terlibat di dalam manajemen penerbitan jurnal 

berbasis elektronik, dalam penelitian ini yaitu di dalam Jurnal Kajian Komunikasi. Fungsi 

manajerial dari pemimpin redaksi menentukan berjalan atau tidaknya bisnis proses penerbitan 

jurnal yang kini berbasis elektronik. 

 

 

PENUTUP 
  

Proses Peer Review dalam penerbitan jurnal ilmiah memerlukan manajemen dan kerjasama 

yang baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Tujuan akhir dari penerapan 

fungsi manajerial yang dilakukan pemimpin redaksi pada proses peer review ini adalah 

membangun dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki jurnal salah satunya agar 

penerbitan dapat terpenuhi tepat waktu setiap edisi terbit. 

Fungsi manajerial pemimpin redaksi dalam proses peer review terbagi menjadi dua 

yaitu perekrutan section editor dan reviewer dan penugasan section editor dan reviewer. 

Perekrutan section editor dan reviewer terus diupayakan untuk menambah mitra agar 
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penumpukan penugasan dapat berkurang. Hal tersebut mengingat penugasan section editor 

dan reviewer dilakukan di setiap artikel yang masuk ke dalam Jurnal Kajian Komunikasi.  

Pertimbangan dalam merekrut section editor dan reviewer sebagai mitra dalam proses 

peer review dalam pengelolaan jurnal didasarkan pada kompetensi (jumlah publikasi), 

reputasi (Scopus), minat dalam pengelolaan dan penerbitan jurnal, serta relasi yang terjalin. 

Sedangkan fungsi manajerial pemimpin redaksi dalam penugasan section editor dan reviewer 

di dalam proses peer review dalam pengelolaan penerbitan jurnal didasarkan pada bidang 

kepakaran, jumlah penugasan, masa penyelesaian tugas, dan kualitas hasil edit dan review.  
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PENDAHULUAN  

Dalam salah satu karyanya, Poole mengemukakan (2015), Indonesia mempromosikan 

demokrasi sebagai sebuah nilai juga sekaligus warna dari satu rezim tertentu. Sebagai contoh, 

SBY memulai forum tahunan Bali Democracy Forum (2008) yang menjadi platform bagi 

negara-negara Asia Pasifik untuk pengalaman demokrasi9. Identitas Demokrasi dalam politik 

luar negeri tercermin dalam agenda demokrasi.  

Kebijakan luar negeri Indonesia harus diamati dengan cermat dari mulai momentum 

perubahan politik besar sejak tahun 1998. Sejak turunnya rezim Orde Baru Soeharto 

PEMILU telah diselenggarakan pada tahun 1999, 2004, 2009 dan pada tahun 2014. Dalam 

hal kebebasan sipil, Indonesia telah menikmati kebebasan berkumpul dan berorganisasi 

hingga organisasi masyarakat turut tumbuh berkembang10.  

Dalam catatan Emerson (dalam Poole, 2015. p 158), Presiden SBY berusaha untuk 

menampilkan negaranya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dalam urusan luar 

negerinya. Indonesia sering dipandang sebagai negara demokratis yang paling sukses di Asia 

Tenggara, negara muslim terbesar jumlahnya di dunia, dan negara terbesar jumlah 

penduduknya keempat di dunia. Wirajuda (2009) telah menekankan hal ini sebagai aset 

penting bagi hubungan luar negeri Indonesia11.  

We have come to be known as the land where democracy, Islam and modernization 

not only go hand in hand but also thrive together. We intend to keep on earning and 

deserving that recognition by, among other ways, learning from others and sharing 

with them our own experiences in political development12. (Kita dikenal sebagai tanah 

di mana demokrasi, Islam dan modernisasi tidak hanya berjalan seiring tapi juga 

berkembang bersama. Kami bermaksud untuk terus mendapatkan pengakuan itu 

dengan cara saling belajar dan berbagi pengalaman dalam perkembangan politik). 

Karya disertasinya tentang “ Peran Karakteristik Personal SBY dalam Pembuatan 

Kebijakan Luar Negeri Indonesia” (Studi Kasus Pada Penanganan Papua), meneliti Gaya 

Kepemimpinan Presiden Ke-6 RI, dalam menjalani masa transisi demokrasi pasca Orde Baru 

yang melahirkan “ The Yudhoyono Doctrine”.  

Wanggai menguatkan pernyataan Poole dengan menyatakan bahwa tipe 

kepemimpinan Presiden SBY adalah, tipe A Predominant Leader & Foreign Policy 

President. Kerangka model karakteristik personal pemimpin dalam kebijakan luar negeri 

yang dikemukakan Hermann &Hermann (1989), menggolongkan SBY sebagai A Pre 

                                                 
9 Natalegawa, Marty’Annual Press Statement’, p.9. 
10 Anwar, Dewi Fortuna,’The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesia Foreign Policy’, 

Southeast Asian Affairs, vol.2010,2010,pp.126-141 
11 Sukma, Rizal’Indonesia Finds a New Voice’, Journal of Democracy, vol.22,no.4,2011,p.113. 
12 Wirajuda, Hassan’Statement by H.E. Dr. N. Hassan Wirajuda’.2009  
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Dominant Leader. Ini dimaknai sebagai pemimpin yang memiliki otoritas untuk membuat 

pilihan-pilihan kebijakan. Pemimpin ini ditandai oleh sifat mandiri, terbuka dengan dunia 

luar dan berpengaruh di lingkungannya.  

 

PEMBAHASAN  

Hermann menjelaskan betapa penting sifat seorang pemimpin yang membentuk 

kecenderungan bagaimana ia mendengar nasehat dari pihak lain, bereaksi dari informasi yang 

diperoleh dari pihak lain dan menilai resiko-resiko politik yang terkait dengan apa yang akan 

ia tempuh. Dalam konteks tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya, Wanggai menyampaikan 

bahwa SBY adalah tipe yang sangat konsen dengan dunia internasional dan ia menyerap 

informasi yang beragam serta update dari buku-buku, artikel, majalah, dan berita terkini dari 

jaringan TV internasional yang dikonsumsinya secara rutin setiap waktu melalui channel 

Blomberg, CNN & Asia News khususnya.  

Dino Patti Djalal sepakat dengan Wanggai13 menjuluki SBY sebagai foreign policy 

President (Djalal 2008; 32-33). Tipe ini dimaknai sebagai tipe pemimpin yang memberikan 

perhatian besar pada dunia internasional dan memegang kendali diplomasi.  

Bagi Dinno, yang juga merupakan juru bicara Presiden SBY bidang luar negeri saat 

itu, ia berpendapat bahwa SBY adalah salah satu tipe foreign policy Presiden terbaik di dunia. 

Sejumlah inisiatif diplomasi muncul dari ide SBY & Ia memiliki kemampuan di dalam 

memberikan arahan kepada anggota Kabinet, serta wawasan SBY yang luas dalam konteks 

luar negeri. Berulangkali, Dino menjelaskan SBY tampil simultan di berbagai forum 

internasional dengan materi-materi pidato yang Ia siapkan sendiri dan bahkan lengkap 

dengan gagasan konstruktif yang muncul dari ide SBY sendiri. Dalam penilaiannya, SBY 

adalah seorang pemimpin internasionalis yang outward looking, terbuka, moderat dan 

toleran.  

Apabila dianalisis lebih dalam, berdasarkan buah pemikiran Dave Fleet, seorang 

praktisi komunikasi, ada twelve logical section dalam sebuah perencanaan strategi 

komunikasi, 12 poin yang menjadi fokus perhatian dalam sebuah perencanaan komunikasi 

strategis adalah14 : 

1. Context- what happened before ? What’s the history ? 

2. Environtmental scan - what are the key factors that will affect your success ? what 

is the media saying ? 

3. Stakeholders analysis – your stakeholders and their expected reactions. How you 

will manage them ?  

4. Objectives – what do you want to achieve ? should be clear, relevant, measurable)  

5. Strategy – where are you going ? & Why ?  

6. Audience – who are the key audiences ? 

7. Announcement – given the strategy, are you making announcement ? what are you 

announcing ?  

8. Messages – what are you saying about your announcement ? 

9. Tactics – how will you implement your strategy, both before,during and after the 

main announcement (assuming you have one )? 

10. Issues – what problems may you have overcome ? 

11. Budget – what will it cost ? 

12. Evaluation – how will you know if you’ve been succesfull ?.  

                                                 
13 Disertasi Velix Wanggai, 2017 
14 Fleet, 2004 Communication Stategic Planning,  
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Menurut Fleet, duabelas poin diatas dijadikan bahan pertimbangan dalam sebuah 

perencanaan strategi komunikasi atau tidak harus meliputi seluruh poin tersebut diatas, hanya 

memperhatikan beberapa hal yang dianggap relevan dengan strategi yang hendak 

direncanakan. Berdasarkan uraian SBY the Founding Father of Bali Democracy Forum , 

menerapkan poin-poin perencanaan strategi komunikasi. Dari duabelas section diatas, yang 

nampak menonjol dalam strategic communication planning SBY terkait Robert K. Greenleaf 

pada tahun 1970 dalam bukunya The Servant as Leader. Robert K. Greenleaf adalah Vice 

President American Telephone and Telegraph Company (AT&T)., adalah environmental 

scan skill. Keahlian ini yang menempatkan SBY sebagai one of the best foreign policy 

President sesuai dengan yang disampaikan Dino pada alinea sebelumnya.  

Pada tataran praktis, environmentalscan skill ini dapat diidentifikasi dengan 

kemampuan untuk mendengar daari seorang pemimpin. Dimana dalam sebuah proses 

komunikasi, lazimnya banyak orang dilahirkan dengan kemampuan untuk berbicara, namun, 

sedikit orang yang berkesempatan atau memilih untuk tumbuh dan berkembang dengan 

mengasah keahlian untuk mendengar.  

Attraction SBY sebagai komunikator Robert K. Greenleaf pada tahun 1970 dalam 

bukunya The Servant as Leader. Robert K. Greenleaf adalah Vice President American 

Telephone and Telegraph Company (AT&T). ini, yang layak untuk dianalisis lebih jauh 

adalah the power of listening (kekuatan untuk mendengar). Bahasan ini didukung oleh 

literatur Servant Leadership. (Greenleafe, 1970) yang menempatkan the power of listening 

sebagai karakteristik utama dari seorang pemimpin yang mempraktekan servant leadership 

dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya.  

Servant leadership atau kepemimpinan pelayan adalah suatu kepemimpinan yang 

berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati untuk melayani, menempatkan 

kebutuhan pengikut sebagai prioritas, menyelesaikan sesuatu bersama orang lain dan 

membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. 

Konsep Servant Leadership pertama kali dikenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada 

tahun 1970 dalam bukunya The Servant as Leader. Robert K. Greenleaf adalah Vice 

President American Telephone and Telegraph Company (AT&T).  

Menurut Greenleaf, Servant Leadership adalah seseorang yang menjadi pelayan lebih 

dahulu. Dimulai dari perasaan alami bahwa seseorang yang ingin melayani, harus terlebih 

dulu melayani. Kemudian pilihan secara sadar membawa seseorang untuk memimpin. 

Karakeristik Servant Leadership, menurut Spears (2002:27-29), yaitu sebagai berikut: 

1. Mendengarkan (Listening). Servant-leader mendengarkan dengan penuh perhatian 

kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, 

juga mendengarkan suara hati dirinya sendiri.  

2. Empati (Empathy). Pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha 

memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain.  

3. Penyembuhan (Healing). Servant-leader mampu menciptakan penyembuhan 

emosional dan hubungan dirinya, atau hubungan dengan orang lain, karena hubungan 

merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi.  

4. Kesadaran (Awareness). Kesadaran untuk memahami isu-isu yang melibatkan etika, 

kekuasaan, dan nilai-nilai. Melihat situasi dari posisi yang seimbang yang lebih 

terintegrasi.  

5. Persuasi (Persuasion). Pemimpin yang melayani berusaha meyakinkan orang lain 

daripada memaksa kepatuhan. Ini adalah satu hal yang paling membedakan antara 

model otoriter tradisional dengan servant leadership.  
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6. Konseptualisasi (Conceptualization). Kemampuan melihat masalah dari perspektif 

konseptualisasi berarti berfikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang 

lebih luas.  

7. Kejelian (Foresight). Jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, 

realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan.  

8. Keterbukaan (Stewardship). Menekankan keterbukaan dan persuasi untuk 

membangun kepercayaan dari orang lain.  

9. Komitmen untuk Pertumbuhan (Commitment to the Growth of People). Tanggung 

jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional 

karyawan dan organisasi. 

10. Membangun Komunitas (Building Community). Mengidentifikasi cara untuk 

membangun komunitas. 

Uraian sepuluh karakteristik servant leadership mengedepankan the power of 

listening pada poin pertama. Hal ini dimaknai sebagai mementingkan poin mendengar 

menjadi skill yang utama untuk menjadi pondasi dalam menjalankan poin-poin selanjutnya.  

SBY yang pada kajian-kajian sebelumnya diamati sebagai A Pre Dominant Leader & 

foreign policy President sesungguhnya memiliki sisi yang berbeda lainnya apabila dikaji dari 

konsep servant leadership. Tidak berarti utuh menyeluruh dimana sepuluh karakteristik 

servant leadership muncul dalam personal SBY sebagai pemimpin. Logically, dalam kaitan 

Bali Democracy Forum yang akan dibahas dalam penulisan naskah ini adalah The power of 

Listening SBY. 

Dalam olahan konsep strategic communication planning dipertajam dengan pondasi 

servant leadership melalui salah satu karakteristik utamanya yaitu keahlian ‘mendengar’, 

SBY membangun forum demokrasi Bali ini dengan melalui tahapan environmental scan yang 

comprehensive. Implementasi Communication Strategic Planning dalam Bali Democracy 

Forum meliputi :  

1. Context- what happened before ? What’s the history ? 

Dalam bagian ini kelahiran Bali Democracy Forum diinisiasi oleh situasi tantangan 

‘positioning’ peran eksternal Indonesia di kawasan Asia Pasifik, pasca krisis & transisi 

demokrasi. Kronologis sejarah mengajarkan Indonesia untuk mengembangkan identitas 

nasional (demokrasi) yang dapat menjadi diplomatic recognition Indonesia di kawasan 

hingga ke arena global.  

2. Environtmental scan - what are the key factors that will affect your success ? what is the 

media saying ? 

SBY melakukan proses tahapan environmental scan yang procedural dalam kronologis 

kelahiran Bali Democracy Forum tahun 2008. Ketaatannya dalam menjalankan riset 

setiap kali hendak meluncurkan sebuah ide/gagasan adalah sebuah kesadaran yang 

langka dimiliki oleh level pimpinan (kepala negara).  

3. Stakeholders analysis – your stakeholders and their expected reactions. How you will 

manage them ? 

Disinilah SBY & the Dream Team nya berhasil memetakan stakeholder Bali Democracy 

Forum yang utamanya adalah tentu saja, negara-negara inisiator kerjasama regional di 

kawasan Asia Pasifik. Bali Democracy Forum berperan sebagai inkubator tumbuh 

kembangnya kerjasama regional di kawasan dengan menanamkan demokrasi sebagai 

nilai yang disepakati bersama menjadi pondasi peningkatan kerjasama regional untuk 

perdamaian dan kesejahteraan.  
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4. Objectives – what do you want to achieve ? should be clear, relevant, measurable)  

Menuju perdamaian & kesejahteraan (peace & prosperity) menjadi kata kunci dalam 

setiap upaya demokrasi. Demikian juga yang terjadi dalam perkembangan tema Bali 

Democracy Forum dari tahun ke tahun. Perbedaan latar belakang kepentingan masing-

masing negara peserta (maupun pengamat) Bali Democracy Forum tidak menghalangi 

kehadiran mereka bersama dalam rangka memperjuangkan demokrasi sebagai sebuah 

nilai yang disepakati untuk dikembangkan di kawasan sekaligus menjadi ajang promosi 

internasional. Satu tujuan yang ingin dicapai democracy to peace & prosperity.  

5. Strategy – where are you going ? & Why ? 

Strategy Indonesia yang direpresentasikan oleh SBY melalui Bali Democracy Forum 

adalah connectivity, harus ada formulasi bridge yang menghubungkan perbedaan budaya, 

peradaban, kepentingan. Demikian strategy BDF dirancang menjadi arsitektur kawasan 

guna menjembatani berbagai variasi situasi yang dihadapi negara-negara di kawasan 

Asia Pasifik.  

6. Audience – who are the key audiences ? 

KEMLU RI sepakat, berdasarkan pengalaman menjalankan diplomasi public sejak 

reformasi birokrasi KEMLU RI, disadari betul pemahaman tentang proses atau tahapan 

dalam melaksanakan diplomasi publik harus selalu di stimuli kesadaran muncul dari 

level government (G2G) sebelum disampaikan ke level people to people contact (P2P). 

Oleh karena itu penekanan key audience Bali Democracy Forum memiliki orientasi G2G 

dengan harapan para delegasi akan mengembangkan tahapan P2P lebih komunikatif pada 

saat kembali ke negaranya masing-masing untuk implementasi demokrasi yang home 

grown, sesuai dengan kebutuhan dan characteristic of people.  

7. Announcement – given the strategy, are you making announcement ? what are you 

announcing ?  

YES. SBY secara simultan dan berkelanjutan melakukan pemaparan ide serta gagasan 

untuk memberitakan (Announcement)kepada dunia internasional bahwa Indonesia 

dengan identitas demokrasi, Islam & modernity berupaya memajukan arsitektur kawasan 

yang damai dan sejahtera. Hal ini terdokumentasikan dalam sejumlah pidato SBY di 

forum-forum Internasional jelang kelahiran Bali Democracy Forum tahun 2008 hingga 

tuntas periode SBY di tahun 2014. Konsistensi SBY dalam menyampaikan pesan-pesan 

demokrasi untuk perdamaian menjadi sebuah pondasi keberlanjutan Bali Democracy 

Forum diselenggarakan dengan kemajuan setiap penyelenggaraannya.  

8. Messages – what are you saying about your announcement ? 

Pesan demokrasi untuk perdamaian menjadi sebuah magnet yang kuat untuk menjadi 

daya tarik Bali Democracy Forum. Pesan bermuatan global emphaty seolah menjadi 

sebuah atraksi yang mengedepankan kepentingan global guna memajukan kepentingan 

nasional. Pesan What we want? (soft diplomacy) menjadi tagline yang sempurna 

dibandingkan dengan tampilan What I want ? (soft power) yang mulai menurun 

popularitasnya.  

9. Tactics – how will you implement your strategy, both before,during and after the main 

announcement (assuming you have one )? 

Implementasi strategi di tataran praktis melahirkan BDF untuk selalu menghadirkan 

beragam tema dengan perbaikan teknis pelaksanaan dan kebaruan yang dinanti-nanti.  

10. Issues – what problems may you have overcome ? 

Kawasan Asia Pasifik sarat dengan permasalahan dan konflik. Demikian juga dengan 

situasi domestic Indonesia. Challenge untuk mengusung demokrasi sebagai identitas 

nasional menjadi identitas internasional di kawasan Asia Pasifik berhasil menjadikan 

promosi demokrasi bukan hanya menjadi milik Indonesia akan tetapi diterima menjadi 

strategic Issue yang akan diperjuangkan bersama di kawasan.  
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11. Budget – what will it cost ? 

DIPA KEMLU RI menjadi payung anggaran seutuhnya yang menaungi untuk setiap 

pelaksanaan BDF. Tidak ada pihak-pihak lain yang terlibat secara pendanaan dalam Bali 

Democracy Forum. Hal ini menjadi satu langkah strategis SBY untuk memastikan Bali 

Democracy Forum dapat menjaga idealism nilai serta tujuan yang diperjuangkannya 

tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang unmutual understanding.  

12. Evaluation – how will you know if you’ve been succesfull ?.  

Bagian yang esensial lainnya adalah evaluasi Bali Democracy Forum yang selalu 

menghasilkan self critism yang secara mendasar menjadi sangat bermanfaat untuk 

memperbaiki pelaksanaan BDF dengan segala kebaruan yang hadir setiap kali perhelatan 

digelar setiap tahunnya. Tidak heran apabila Bali Democracy Forum well guarantee 

sebagai international media coverage dalam setiap penyelenggaraan lengkap dengan 

kebaruan yang selalu dihadirkan untuk menjadi simbol responsif terhadap atraksi 

dinamika politik global.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa kunci kesuksesan penyelenggaraan 

Bali Democracy Forum dari tahun ke tahun hingga bertahan satu decade, tidak lain 

dikarenakan adanya perencanaan komunikasi yang sistematik dari Direktorat Diplomasi 

Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.  

Upaya-upaya serta langkah-langkah terencana dan didukung oleh kehadiran tim 

penyelenggara yang professional mengantarkan Bali Democracy Forum menjadi ikon 

keberhasilan promosi demokrasi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.  

Strategi public relations politik yang direfleksikan melalui perencanaan komunikasi 

Bali Democracy Forum akan menjadi pondasi yang kuat untuk insan public relations yang 

berkiprah di ranah politik agar semakin terdepan mengambil peran-peran yanag strategis 

guna promosi keunggulan nilai-nilai bangsa di kancah global. 
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PENDAHULUAN  

Komunitas Peace Maker Kupang merupakan salah satu komunitas multikultur orang muda 

lintas agama yang berasal juga dari berbagai latar belakang suku, budaya, pendidikan, 

maupun gender. Komunitas ini hadir sebagai bentuk rasa peduli atas keberagaman yang ada, 

di wilayah kota Kupang sendiri terdapat organisasi maupun komunitas yang berideologikan 

nasionalis, keagamaan, maupun kesukuan seperti GMNI, GMKI, HMI, KMK, OMK dan 

masih banyak lagi sehingga dibentuklah komunitas ini untuk mengurangi rasa curiga dan 

mendeklarasikan tentang cinta damai atas keberagaman sebagai bagian dari harmonisasi 

kehidupan. Selain itu para pengurus dalam komumtas ini secara sukarela memberikan diri 

mereka untuk menjalankan program tanpa dibayar maupun diberi imbalan-imbalan tertentu 

dan mereka sering menyebut diri mereka sebagai relawan bahkan saat merekrut anggota baru. 

Dalam menajalankan peran aktifnya sebagai kaum muda yang bergabung dalam komunitas 

ini, para pemuda atau aktivis di komunitas ini melakukan kegiatan kampanye dan kegiatan 

bakti sosial lainnya yang berhubungan dengan topik-topik hangat seperti berita hoax, isu sara 

dan hal dominan lainnya yang beredar baik ditingkat lokal maupun nasional sebagai bentuk 

partisipasi. Komunitas Peace Maker Kupang ini juga memiliki wacana sebagai bentuk 

partisipasi mereka sebagai orang muda pemerhati dan pecinta keberagaman yaitu komitmen 

aksi sebagai hal konsisten mengadvokasi kebijakan dan siaga membangun serta mengedukasi 

generasi baru yang mencintai perdamaian. Tentunya sebagai komunitas yang beranggotakan 

setiap orang dengan perbedaan latar belakang pendidikan, suku, budaya maupun agama 

menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin dalam komunitas ini.  

Kualitas dari pemimpin dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam 

keberhasilan maupun kegagalan organisasi atau komunitas. demikian juga keberhasilan atau 

kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya 

dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Pemimpin didefiniskan 

sebagai “seseorang yang menduduki suatu posisi dikelompok, mempengaruhi orang-orang 

dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasi 

serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan”. Pemimpin 

dalam komunitas atau organisasi yang multikultur pada dasarnya harus mampu melihat 

bahwa setiap individu dalam sebuah organisasi atau komunitas memiliki keunikan tersendiri, 

perbedaan-perbedaan yang signifikan sebelum atau sesudah orang itu masuk dan bekerja 

dalam komunitas, misalnya latar belakang budaya, agama, warna kulit, ras, maupun segala 

sesuatu yang membedakkan seorang individu dengan individu lainnya. 

Keunikan dan pembeda itu sendiri menjadi kekhasan yang harus dipadukan sebagai 

harmonisasi sebuah komunitas yang multikultural tersebut, sehingga anggota tidak menjadi 

minder bahkan menarik diri dari komunitas. Pemimpin pada dasarnya memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi pandangan para anggota dengan berbagai keputusannya meski tak 

menutup kemungkinan dalam sebuah organisasi yang multikultural terdapat pertimbangan 

atau pendapat-pendapat yang berbeda dan dapat menimbulkan konflik atau tantangan dalam 
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sebuah komunitas. Kesesuaian antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur 

organisasi dipandang sebagai prasyarat kunci untuk kesuksesan prestasi tujuan organisasi 

(Yulk&Van Fleet, 1992). 

"Gaya" (style of leadership) ternyata merupakan ringkasan dari bagaimana seorang 

pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka 

yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar (Saul. W. 

Gellerman, 2003). Gaya kepemimpinan mencakup tentang bagaimana seseorang bertindak 

dalam konteks organisasi tersebut, maka cara termudah untuk membahas berbagai jenis gaya 

ialah dengan menggambarkan jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan oleh atau yang 

cocok bagi satu gaya tertentu (Miftah Thoha, 1995). 

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin berpengaruh terhadap atmosfir atau iklim 

bahkan budaya baik dalam sebuah organisasi maupun komunitas, berkaitan dengan 

komunitas peace maker kupang sebagai wadah pemersatu kaum idealis dan aktivis muda dari 

berbagai latar belakang yang berbeda dalam menjaga keharmonisan keberagaman yang ada, 

sosok seorang pemimpin menjadi faktor utama dalam mendukung internalisasi anggota 

komunitas melalui gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin komunitas ini, ditengah 

hiruk pikuknya masalah atau isu-isu yang berkembang menjadikan komunitas ini harus terus 

pro aktiv dan tentunya menjadi tanggung jawab seorang pemimpin dengan penerapan gaya 

kepemimpinannya untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan positif bersama para anggota 

dalam komunitas multikultural ini.  

Cara berkomunikasi seorang pemimpin pun menjadi bagian dari gaya kepemimpinan 

dalam komunitas multikultur yang paling menonjol atau bisa di interprtasikan langsung 

sebagai bentuk adanya penerapan gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang menunjukkan 

hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam berinteraksi diluar maupun disaat jam kerja. 

Komunikasi menjadi hal yang penting dalam menjalankan tugas dan peran setiap anggota 

dalam komunitas peace maker kupang ini, cara berkomunikasi seorang pemimpin menjadikan 

salah satu bagian dari gaya kepemimpinan untuk menunjukkan fungsinya sebagai seorang 

pimpinan dalam menginstruksi, konsultasi, maupun mendelegasikan tugas agar anggota 

semangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti 

untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin dalam komunitas peace 

maker kupang yang anggotanya multikultural untuk menjaga harmonisasi dalam komunitas. 

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana gaya kepemimpinan yang 

diterapkan pada komunitas multikultural (studi kasus pada Komunitas Peace Maker Kupang-

Nusa Tenggara Timur)? Penelitian ini dilakukan pada komunitas peace maker kupang yang 

beralamatkan di jalan Vetnai No 17 Kota Baru Kupang–Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari 

penelitian ini 1) untuk mengetahui tantangan yang dihadapi komunitas peace maker kupang 

dalam komunitas 2) untuk mengetahui gaya kepemimpinan pemimpin dalam Komunitas 

Peace Maker Kupang 3) untuk mengetahui cara berkomunikasi yang sering dilakukan 

pimpinan kepada bawahan dalam komunitas. 

 

PEMBAHASAN 

Tantangan yang dialami Komunitas Peace Maker Kupang 

Tentunya dalam membangun sebuah hubungan untuk menjalankan tugas dan peran individu 

di komunitas ini terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan hasil temuan 

di lapangan tantangan-tantangan yang dialami komunitas ini terbagi menjadi dua kategori 

yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. 
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Tantangan internal yang dialami oleh komunitas peace maker kupang adalah 

terjadinya konflik perbedaan pendapat, hal itu dikarenakan adanya perbedaan persepsi baik 

secara ideologi dari organisasi sebelumnya, agama, budaya, pendidikan maupun gender 

seperti penolakan terhadap pemahaman mengenai penghargaan atas LGBT. Dengan 

mengangkat tema keberagaman tak pelik melalui perbedaan antara individu seringkali dalam 

menjalankan kegiatan atau programnya hal ini menjadi tantangan tersendiri dan disinilah 

peran pimpinan biasanya akan teraktualisasikan. Selain itu tantangan internal lainnya adalah 

kurangnya pemahaman tentang kemandirian secara ekonomi oleh anggota yang semakin 

bertambah dalam komunitas ini sehingga mengakibatkan ketidakfokusan dalam menjalankan 

program karena komunitas ini bersifat sukarela tanpa adanya gaji atau pemberian imbalan.  

Tantangan selanjutnya adalah tantangan secara eksternal yaitu anggapan pihak luar 

seperti masyarakat ketika komunitas ini melakukan kegiatan, dimana masyarakat 

menganggap kegiatan ini tidak perlu dilakukan karena dinilai tidak ada 

kebermanfaatannya.Masyarakat menilai bahwa keadaan sedang baik-baik saja sehingga tak 

perlu diadakan kegiatan tentang menghargai keberagaman namun tantangan ini hanya bersifat 

ucapan bibir tak ada tindakan selanjutnya, tantangan selanjutnya adanya persepsi masyarakat 

bahwa komunitas ini merupaka aliran atau agama baru sehingga sebelumnya sulit 

mendapatkan anggota namun setelah diberi penjelasan akhirnya banyak pemuda di wilayah 

kota Kupang yang turut berpartisipasi dalam kegiatan dan menjadi bagian dari komunitas ini 

selain itu kesulitannya pengadvokasian suatu kebijakan atau pembangunan rumah sakit atau 

tempat ibadah.  

Gaya Kepemimpinan dalam Komunitas Peace Maker Kupang 

Dalam menjalankan komitmen aksi dan program kerja dalam komunitas pecinta damai ini, 

tentu banyak tantangan yang harus dilalui oleh para individu yang ada didalam komunitas ini 

baik secara internal maupun eksternal. Pemimpin pun dituntut untuk menjalankan perannya 

semaksimal mungkin agar para anggota tetap merasa nyaman dan termotivasi untuk terus 

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh pimpinan melalui gaya 

kepemimpinan yang diterapkan, sebagai pemimpin dalam komunitas ini berdasarkan hasil 

wawancara peneliti menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin 

dalam komunitas ini menjadi salah satu alasan para anggota merasa nyaman dan semangat 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka selain dikarenakan atas kesadaran dan 

kepedulian mereka terhadap keberagaman.  

Pemimpin dalam komunitas ini selalu mencoba untuk lebih dekat dengan anggotanya 

bahkan disaat anggotanya mengalami suka maupun duka, bila ada anggotanya yang menikah 

atau berduka cita sang pemimpin akan berkunjung untuk merasakan kebahagiaan maupun 

dukacita yang dialami anggota, pemimpin dalam komunitas ini juga menerapkan sistem 

semua anggota komunitas adalah pemimpin dimana pemimpin komunitas ini berupaya untuk 

mendorong atau memotivasi setiap anggotanya untuk berkembang dan menjadi seorang 

pemimpin saat berhadapan dengan media maupun masyarakat dengan diberikannya keluasan 

untuk menyampaikan maupun menerima informasi tanpa harus melalui pemimpin dengan 

batasan atau sesuai aturan, pemimpin komunitas peace maker kupang ini juga selalu 

mengapresiasi setiap pendapat maupun kemampuan setiap anggota dengan anggapan bahwa 

setiap anggota memiliki kemampuan dan pemimpin selalu berusaha mendengarkan setiap 

pendapat yang kemudian dimusyawarahkan bersama tanpa menutup kemungkinan adanya 

pengkoreksian untuk ditarik sebuah kesimpulan asal tujuannya demi kepentingan bersama, 

dalam pengambilan keputusan terhadap penyelesaian masalah secara internal seperti 

perbedaan pendapat pemimpin memandu untuk berpikir logis dan bermanfaat melalui diskusi 

dan musyawarah, selain itu apabila terjadi konflik antara dua orang anggota biasanya 
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dilakukan pertemuan antara pemimpin dan anggota lalu dibicarakan bersama dengan agar 

masing-masing anggota menyadari letak kekeliruan tanpa menyalahkan. Selain itu untuk 

masalah terkait pengembangan sumber daya manusia yang ada di komunitas ini seperti 

tantangan kurangnya kemandirian secara ekonomi melalui perumusan bersama sang 

pemimpin bersama anggota, dilibatkannya anggota lainnya untuk ikut serta dalam kegiatan 

pelatihan ekonomi kreatif, salah satunya adalah pengembangan pemberdayaan anak muda 

karang taruna yang pesertanya adalah anggota dari komunitas ini.  

Sedangkan untuk tantangan secara eksternal dilakukan pendekatan oleh pemimpin 

secara kekeluargaan dan dibantu oleh anggota lainnya melalui komunikasi dengan 

masyarakat untuk menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya suatu program sedangkan 

untuk pengadvokasian suatu kasus seperti pembangunan rumah sakit maupun rumah ibadah, 

pemimpin memberikan penjelasan melalui pemetaan potensi-potensi masyarakat dan pihak 

yang dapat di dekati sehingga memudahkan komunitas ini melalukan advokasi. Dimana pihak 

yang sebelumnya gengsi di dekati untuk dipikirkan kembali oleh masyarakat antara korelasi 

gengsi dan kebutuhan banyak umat. Untuk memastikan hal itu dapat berjalan dengan baik 

sang pemimpin melakukan koordinasi dengan masyarakat tertentu secara terus menerus 

melalui pendekatan kekeluargaan. 

Berdasarkan uraian di atas dari hasil pengumpulan data ditemukan fakta bahwa 

pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan kekeluargaan yang menyentuh langsung 

kehidupan pribadi anggotanya dan bersikap layaknya seorang ayah menuntun anak-anaknya 

bahkan saat menyelesaikan masalah dengan pihak eksternal terkait advokasi atau 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tertentu agar masyarakat lebih paham dan menghargai 

tentang keberagaman. 

Cara Berkomunikasi Pimpinan dengan Anggota Komunitas Peace Maker 

Komunitas peace maker kupang menuntut adanya keteladanan yang terlihat sebagai bentuk 

dari penghargaan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengembangkan 

hubungan diperlukan panutan dari seorang pimpinan agar anggota lainnya dapat 

menggunakan patokan dari keteladanan tersebut saat menjalani aktivitas melaksanakan 

kegiatan tanpa harus menimbulkan rasa minder maupun individual pada anggota kelompok 

lain. Dari hasil data lapangan peneliti menemukan bahwa sang pemimpin menggunakan 

bentuk komunikasi bersifat dua arah. Komunikasi dua arah ini diartikan sebagai bentuk 

komunikasi yang menimbulkan feed back atau respon dan didalam kasus gaya kepemimpinan 

pemimpin komunitas feed backnya secara terus menerus. Selain itu agar lebih dekat antara 

pimpinan dan bawahan, pemimpin komunitas ini menggunakan komunikasi yang fleksibel 

disesuaikan dengan keadaan anggota dimana komunikasinya tidak monoton artinya ada 

saatnya untuk serius dan ada saatnya untuk santai, komunikasi pemimpin bagi anggota dinilai 

bersahabat dengan guyonan atau komunikasi yang sering digunakan humoris sehingga seperti 

tidaka ada batasan layaknya sebuah keluarga namum tetap saling menghormati dan 

menghargai dan hal ini ditanggapi baik oleh anggota namun secara keselurhan komunikasi 

yang sering digunakan lebih bersifat informal atau tidak kaku, sehingga anggota lebih 

percaya diri dalam menyampaikan argumentasi atau pandangan mereka. 

 

PENUTUP  

Pada dasarnya setiap organisasi maupun komunitas memiliki tantangannya sendiri, melihat 

dari kasus penelitian ini dapat dikategotikan tantangan secara internal dan eksternal. 

Tantangan internal sendiri lebih pada keragaman pendapat dalam menjalankan suatu program 

komunitas dan kurangnya pengembangan kemandirian ekonomi anggota. sedangkan secara 
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eksternal adanya persepsi pesimis masyarakat terkait komunitas yang dianggap tak memiliki 

kebermanfaatan, kurangya pengetahuan akan komunitas ini sehingga dianggap aliran baru 

dan rasa gengsi oleh masyarakat terhadap kepedulian atas advokasi suatu tindakan yang 

memberi nilai bagi banyak orang seperti pembangunan rumah ibadah atau rumah sakit. Gaya 

kepemimpina dari pemimpin komunitas ini mampu membuat anggotanya merasa nyaman dan 

semakin termotivasi untuk menjalankan tugas yang diberikan, gaya kepemimpina 

kekeluargaan mejadikan anggota lebih kohesif dan mau terus bergerak secara sukarela dalam 

mengkampanyekan indahnya keberagaman di wilayah kota Kupang. Cara berkomunikasi 

pemimpin dengan anggota komunitas bersifat dua arah dan yang dinilai fleksibel, bersahabat 

dan informal dengan ciri khas guyonan dari pemimpin menjadikan anggota lebih terbuka dan 

merasa nyaman ketika menyampaikan gagasan atau ide mereka. 
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PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini banyak bermunculan startup di Indonesia, ini menjadi bukti bahwa kawula 

muda Indonesia sudah semakin kreatif dalam hal membangun bisnis, tidak sedikit startup 

Indonesia menjadi unicorn di Asia bahkan di dunia seperti: Gojek, Tokopedia, OLX, 

Kredivo. Hal ini tidak lepas dari peran pendiri startup yang terus konsisten dan berinovasi 

dalam membangun startupnya agar terus bertahan di tengah-tengah persaingan dunia bisnis. 

Untuk mengmbangkan startup diperlukan seorang pemimpin yang bisa memanage 

startupnya dengan baik, bisa membuat keputusan yang tepat untuk startupnya agar tidak 

salah langkah kedepannya, bisa memberikan solusi dan mengatasi masalah internal 

startupnya, peran pemimpin ini menjadi jantung bagi sebuah perusahaan, dalam hal ini CEO 

startuplah yang menjadi jantung untuk startupnya, bagaimana menjadi pemandu arah yang 

baik untuk karyawannya agar bisa bekerja secara efektif. 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian upaya anggota organisasi danmenggunakan semua sumber daya organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Stoner, 1968). Manajemen adalah keadaan 

terdiri dari proses yang ditunjukkan oleh garis mengarah kepada proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana keempat proses tersebut 

saling mempunyaifungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dapat 

disimpulkan bahwa Manajemen Kantor adalah suatu kegiatan untuk merencanakan dan 

memproyeksikan sebuah perusahaan agar tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut 

tercapai. 

Hal terpenting yang dimiliki suatu organisasi adalah sumber daya manusia, karena 

sumber daya manusia adalah investasi terpenting bagi organisasi (Hani Handoko, 1995). 

Agar sebuah organisasi dapat mencapai kinerja yang maksimal perlu adanya perlakuan yang 

adil yang memuaskan sumber daya manusia. Semua organisasi harus mampu berkompetisi 

agar dapat berkembang dan bertahan dalam persaingan global. Strateginya adalah dengan 

cara memperkuat sumber daya manusianya dengan cara memberikan pelatihan agar kualitas 

dari sumber daya tersebut meningkat dan dapat membuat organisasi/perusahaan tersebut 

berkembang. Kualitas sumber daya manusia ini di tentukan oleh pemimpin, bagaimana 

pemimpin ini melakukan pendekatan terhadap karyawan. Bernardin (2001,143) dalam 

Sudarmanto (2009:8) kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas 

fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. Sehingga 

kinerja adalah hasil-hasil yang telah dicapai seseorang dengan waktu tertentu dan dengan 

ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang ia kerjakan. 

Startup   adalah   perusahaan   yang   baru   saja    didirikan    dan    berada    dalam   

fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Startup saat ini 

banyak digemari oleh setiap kalangan karena merupakan bisnis yang sangat potensial di 

zaman sekarang, pada umumnya yang masuk dalam kategori startup adalah sebuah bisnis 

yang menggunakan media digital, teknologi dan informasi. Dari definisi tersebut dapat kita 
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simpul bahwa bisnis startup adalah suatu bisnis yang baru berkembang dengan rentang 

waktu yang kurang dari 5 tahun. 

Saat ini pertumbuhan perusahaan startup semakin berkembang, hal ini dikarenakan 

peduduk Indonesia sudah melek terhadap dunia digital, teknologi dan informasi. Dari hasil 

survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada 

tahun 2017, dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta orang, 54,68% atau 

143,26 juta jiwa sudah menggunakan internet sebagai media sumber informasi dan media 

dalam berbisnis, berdasarkan karakter kota/kabupaten sebesar 72,41% dari kota, 49,49% 

dari kabupaten, sedangkan berdasarkan usia penetrasi pengguna internet tertinggi dari usia 

19-34 tahun sebesar 49,52%. Itu artinya bahwa sebagian besar pemilik startup adalah 

kalangan muda. Berbicara tentang startup berarti berbicara tentang keberhasilan dalam 

membangun dan mengembangkan bisnis/proyek, dalam membangun sebuah bisnis tidak 

lepas dengan target yang harus dicapai oleh setiap angoota dan stakeholder di dalamnya, 

karena dari target ini dapat memproyeksikan apakah perusahaan startup yang kita bangun 

berkembang pesat atau tidak (APJII, 2018). 

Dalam proses mambangun sebuah startup tentu tidak sedikit startup yang di bangun 

berhasil menjadi sebuah startup yang berkembang dan sukses, ada beberapa faktor dalam 

kegagalan tersebut, ada faktor ekternal dan faktor internal dari startup itu sendiri, faktor 

eksternalnya salah satunya bisa berupa input dan income dari bisnisnya tidak sesuai dengan 

target yang ditentukan sehingga startup tersebut tidak bertahan, sedangkan internalnya 

adalah sebuah praktek manajemen yang tidak tepat sehingga startup tersebut gagal. 

Kepemimpinan menjadi sebuah ujung tombak startup agar bisa berkembang, tumbuh 

menjadi sebuah startup 

yang besar. Seperti dalam sebuah teori yang bernama path goal theory dimana seorang 

pemimpin menjadi nahkoda bagi organisasi agar bisa mengarahkan organisasi tersebut 

sesuai dengan visi dan misi. 

Dalam penelitia ini ingin meneliti sebuah project management startup dari perspektif 

komunikasi organisasi, bagaimana seorang CEO mengembangkan startupnya dan juga 

penulis ingin meneliti bagaimana membangun sebuah startup dan menjalankan sebuah 

project management di dalam sebuah startup, agar startup yang dibangun dapat terus 

berkembang dan dapat menjadi salah satu startup unicorn di Indonesia, oleh karena itu 

penulis mengambil contoh pada sebuah startup incubator di Bandung yang bernama 

RASI.co, dengan ini penulis mengambil judul “project management pada sebuah 

startup” 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Cara pemimpin sebagai pengelola perusahaan startup. 

2. Penerapan manajemen yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan startup. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian secara teori dan kelimuan, untuk dijadikan rujukan 

pengembangan terhadap ilmu pengetahuan, kususnya dalam bidang komunikasi organisasi. 

Maanfaat penelitian ini dari segi praktiknya adalah untuk pengembangan serta rujukan 

terkait project managemen untuk startup lainnya. 
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PEMBAHASAN 

Untuk mengoperasikan startup nya agar terus berkembang, Adrian hafidzh selaku founder 

dari RASI.CO menerapkan beberapa cara, menurut Adrian cara ini cukup ampuh untuk 

mengembangkan startupnya yang ia bangun Bersama teman-temannya, ada 3 cara yang ia 

gunakan agar startupnya bisa bertahan dan terus berkembang diantaranya: 1. OKR, 2. 

Handling problem, 3. Communicating task. 

1. OKR (Objective Key Result) 

Secara singkat OKR adalah kerangka kerja untuk mendefinisikan dan melacak tujuan dan 

hasil. Menurut Adrian OKR sendiri adalah sistem sederhana untuk membuat urutan dan 

tujuan yang terukur dan dinamis. Dalam penerapannya Adrian membagi tiga bagian untuk 

menjalankan OKR ini, diantaranya: 

a. Objective 

Dalam bagian ini menurut Adrian tujuan perusahaan/organisasi kita harus inspiratif dan 

berkesan, bersifat kualitatif, dan dapat di deskripsikan tentang apa yang akan kita 

capai. Dalam pemetaannya haruslah: short sentence, fits the team objective ambitious 

b. Key result 

Dalam bagian ini menurut Adrian bagaimana caranya pemimpin 

perusahaan/organisasi dapat mengukur kemajuan perusahaan tersebut dan tahu 

apakah perusahaan itu berhasil atau gagal. Dalam penerapannya haruslah: bersifat 

kuantitatif, terukur, 3/Objective 

c. Things to do 

Menurut Adrian dalam bagian ini adalah hal apa saja yang akan kita lakukan untuk 

mencapai key result dan objective tersebut, dan dalam penerapannya sebagai berikut: 

terukur, tanggung jawab, tracking per minggu 

 Bagan OKR 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

449 

 

Pada gambar diatas adalah sebuah bagan dari OKR dalam perspektif visi dan misi 

perusahaan, visi dan misi ini mengandung tujan besar sebuah perusahaan untuk mencapai 

tujuan besar tersebut ada beberapa target yang harus berisikan penjabaran hasil yang dapat 

diukur, dari key result tersebut ada beberapa hal yang harus di kerjakan untuk tujuan besar 

dari visi misi tersebut. 

Selain cara kerja OKR tersebut ada juga kerangka waktu dari OKR tersebut dalam 

setahun seperti pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 2 Bagan time frame OKR 

Dari began diatas visi dan misi adalah tujuan besar suatu perusahaan yang bersifat 

long term, objective adalah terget tahunan suatu perusahaan yang di bagi menjadi 4 

(quarterly objective) dan di setiap quarterly objective tersebut ada 1 atau 2 key result yang 

harus di penuhi, dan dari setiap key result ada beberapa hal yang harus di kerjakan. 

2. Handling problem 

Dalam handling problem ini bagaimana Adrian selaku founder dari rasi.co mengatasi 

masalah-masalah yang sedang dihadapi dan kemungkinan masalah-masalah yang akan 

muncul di kemudian hari. Versi dari rasi.co mengkategorikan masalah-masalah dalam 

perusahaannya menjadi tiga jenis masalah, diantaranya: Problem, Lag, error will happen 

at your project. 

Dari ketiga kategori tersebut menurut Adrian reaksi kita terhadap tim kita akan 

berdampak pada hasil yang akan di dapat. Langkah pertama yang aharus dilakukan dalam 

handling problem ini adalah 

a. Menentukan masalah 

Dalam menentukan masalah yang dihadapi ada beberapa pertanyaan mendasar 

mengenai masalah tersebut, dibawah ini merupaka contoh dari masalah kerusakan 

peralatan dan perlengkapan kantornya diantaranya: Berapa banyak kerusakan? Dalam 

kondisi apa? Seberapa teratur peralatan telah diservis? Apa yang terjadi ketika 

kerusakan terjadi? Kapan &amp; di mana perincian terjadi? Peralatan apa yang rusak? 

b. Memisahkan penyebab masalah 
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Dalam bagian ini dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh perusahaan, Adrian 

membagi dan memisahkan masalah tersebut agar bisa di selesaikan dengan tepat, 

seperti contoh dalam kasus pada startupnya yaitu “sales bulan lalu tidak achieve 

target”, berikut cara rasi.co dalam memisahkan penyebab masalah tersebut: Kenapa 

terjadi? Kenapa gak bener? Apa saya load yang menghabiskan waktu? Kenapa itu 

terjadi? 

Diatas itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan muncul pada saat kita 

ingin memisahkan penyebab masalah tersebut. 

c. Asking how might we 

Dalam handling problem setelah menentukan masalah, dan membagi penyebab 

masalah, rasi.co melakukan hal “kita harus bagaimana?” itu adalah sebuah pertanyaan 

mendasar untuk memecahkan masalah dalam perusahaan. Bagian ini adalah 

pemecahan masalah yang di hadapi oleh sebuah perusahaan termasuk rasi.co itu 

sendiri. Tips dari Adrian selaku founder rasi.co dalam handling problem ini adalah 

avoid vicious cycle, be care and candor, use the momentum. 

3. Communicating task 

Sebagai pemimpin perusahaan startup rasi.co harus bisa mengkomunikasikan kerjaannya 

kepada bawahannya dengan tepat dan dengan berbagai pendekatan agar pada saat 

memerintah tugas kepada bawahannya tidak ada yang merasa tersinggung, ada bebera 

papendekatan kepada karyawan versi rasi.co, diantaranya: KnowIndividual 

Preferences, Communication guide assignment, A guide to delegate the job 

 

PENUTUP 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bagaimana cara rasi.co dapat me- manage 

startupnya agar terus bertahan dan berkembang, dalam me-manage startupnya rasi.co 

menggunakan tiga cara yaitu dengan menerapkan Objective key result agar visi dan misi 

dari startupnya tercapai, selain itu agar dapat membuat rencana kerja yang jelas dan sesuai 

dengan tujuan besar dari visi dan misi startupnya tersebut, dari penerapan OKR tersebut 

secara tidak langsung membuat kinerja karyawan meningkat, selain OKR dalam mengatasi 

permasalahan yang ada di startupnya rasi.co membagi kedalam tiga yaitu: menentukan 

masalah, memisahkan penyebab masalah, dan langkah terakhir adalah bagaimana/langkah 

apa yang akan diambil rasi.co dalam memecahkan masalah tersebut, dan bagaimana cara 

rasi.co untuk mengkomunikasikan tugas kepada karyawannya dan bagaimana cara 

pendekatan rasi.co kepada karyawannya di bagi menjadi tiga bagian yaitu: know individual 

preference, communication guide assignment, dan a guide to delegate the job. 

Saran untuk peneliti selanjutnya semoga artikel ini bisa menjadi rujukan/sumber 

referensi bagi penelitian selanjutnya, dan bisa di perdalam lagi mengenai kepemimpinan dan 

project management dan bisa menjadi contoh untuk yang ingin membangun startup baru 

agar bisa bertahan dan berkembang ditengah-tengah persaingan, dan agar para CEO dapat 

menjalankan manajemen proyek ini dengan baik dan tepat sesuai visi dan misi. 
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PENDAHULUAN  

Organisasi terbentuk dari sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, oleh karena 

itu sangat dimungkinkan terjadinya konflik yang disebabkan adanya miskomunikasi dari 

adanya perbedaan pola pikir, nilai-nilai, kepercayaan, tujuan maupun kebutuhan masing-

masing individu dalam organisasi tersebut. Konflik sebenarnya merupakan hal yang wajar 

terjadi ketika ada peristiwa interaksi antar manusia. Seorang peneliti (Rahim, 2002) 

menyatakan sebuah organisasi dimana hanya mempunyai sedikit atau sama sekali tidak ada 

konflik di dalamnya maka organisasi tersebut dapat bersifat stagnan atau tanpa perubahan. Di 

sisilain, konflik dalam organisasi yang tidak terkontrol dapat memiliki efek disfungsional.  

Sebagian dari kita berpandangan bahwa konflik berkaitan dengan hal-hal yang 

bersifat negatif, padahal tidak demikian halnya. Konflik akan menjadi hal yang bersifat 

negatif ketika tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat berakibat pada ketidakpercayaan 

terhadap pemangku jabatan (leader) atau ketidakproduktifan dalam organisasi yang akan 

merugikan organisasi itu sendiri, bahkan dapat menyebabkan krisis atau kehancuran bagi 

organisasi. Konflik dalam suatu organisasi dapat menjadi sesuatu yang bersifat positif jika 

kita mengelolanya dengan benar. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pondy(dalam 

Luthans, 1981)“Conflict is not necessarily bad or good, but must be evaluated in terms of its 

individual and organizational functions and dysfunctions. In general, conflict generates 

pressures to reduce conflict, but chronic conflict persists and is endured under certain 

condition, and consciously created and managed by the politically astute administrator”.  

Dalam menghadapi era globalisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan 

teknologi berjalan begitu cepatnya, serta persaingan pun tumbuh semakin ketat, secara 

langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap dinamika dalam sebuah 

organisasi, apalagi sekarang kita dihadapkan pada era teknologi 4.0 yang “memaksa” kita 

untuk mau tidak mau mengikutinya atau jika tidak kita akan tertinggal jauh dari yang lainnya. 

Politeknik STTT Bandung atau Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung 

merupakan perguruan tinggi di bidang tekstil milik pemerintah yang berada di bawah 

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Politeknik STTT Bandung mempunyai 

jumlah pegawai sebanyak 108 orang ASN yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan, 

serta 38 orang yang merupakan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 

atau yang sering disebut dengan pegawai honorer. 

Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi dalam bidang tekstil, Politeknik STTT 

Bandung juga dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang tengah terjadi, baik 

perkembangan dalam bidang teknologi maupun perkembangan dalam dunia pendidikan 

tinggi itu sendiri. Hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi organisasi karena 

dengan adanya perubahan yang begitu cepat maka individu-individu dalam organisasi pun 

dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, terutama perubahan dalam 

pola pikir dan etos kerja.Suatu perubahan baik perubahan besar maupun kecil akan membawa 

konsekuensinya tersendiri, salah satunya adalah munculnya berbagai tanggapan dari para 
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anggota organisasi, dalam hal ini dosen maupun tenaga kependidikan serta tenaga PPNPN. 

Tanggapan tersebut dapat berupa tanggapan positif maupun negatif. Tanggapan-tanggapan ini 

dapat memunculkan rumor, dan ketika rumor itu menjadi besar maka akan terjadi potensi 

konflik dalam organisasi. 

Konflik yang dikelola dengan baik akan dapat menghasilkan pemikiran dan inovasi 

baru bagi organisasi yang dapat berpengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan 

organisasi, bahkan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Namun konflik yang 

tidak dikelola dengan baik dapat menjadi masalah, bahkan menghancurkan organisasi.Untuk 

dapat mengelola konflik ini maka dibutuhkanlah apa yang dinamakan dengan manajemen 

konflik. Oleh karena itu penelitian ini akan mengambil topik strategi manajemen konflik di 

Politeknik STTT Bandung. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi manajemen 

konflik yang diterapkan Politeknik STTT Bandung? Oleh karena itu tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui strategi manajemen konflik yang diterapkan Politeknik STTT 

Bandung. 

 

 

PEMBAHASAN  

Tujuan utama dalam mempelajari komunikasi dalam organisasi adalah memperbaiki 

organisasi. Memperbaiki organisasi biasanya ditafsirkan sebagai “memperbaiki hal-hal untuk 

mencapai tujuan manajemen” (Pace, R. W. & Faules, 2015).  

Kesenjangan komunikasi dalam organisasi yang makin melebar merupakan ancaman 

bagi efektifitas kerja yang disebabkan adanya salah paham yang tidak terjembatani. (Drucker, 

1982)menyatakan empat dasar dalam komunikasi manajerial: (1) Komunikasi adalah daya 

tangkap. Orang hanya dapat menangkap apa yang disampaikan sejauh kemampuannya saja. 

Batas daya tangkap manusia biasanya bersifat budaya dan emosional, (2) Komunikasi adalah 

harapan. Orang menangkap pesan sesuai apa yang diharapkan akan mengertinya dan orang 

akan menolak pesan yang tidak sesuai harapannya, (3) Komunikasi mengadakan tuntutan-

tuntutan. Komunikasi selalun menuntut agar penerima pesan menjadi seseorang, berbuat 

sesuatu, dan mempercayai sesuatu. Jika pesan dalam komunikasi sesuai dengan penerima, 

maka komunikasi itu menjadi kuat. Sebaliknya, jika pesan tidak sesuai dengan nilai-nilai 

yang dianut penerima maka pesan tidak akan diterima sama sekali (4) Komunikasi dan 

informasi bertentangan dan bahkan sebagian berlawanan, namun saling bergantungan. Bahwa 

keefektifan suatu sistem informasi bergantung pada kesediaan dan kemampuan untuk 

memikirkan lebih lanjut informasi yang diperlukan, oleh siapa dan dengan tujuan apa, 

kemudian pada penciptaan komunikasi secara sistematis antara berbagai pihak dari sistem 

tersebut, dalam kaitan dengan arti tiap-tiap masukan dan keluaran tertentu. 

Komunikasi dalam organisasi mencakup bukan hanya bagaimana mendapatkan 

informasi tetapi juga bahwa informasi yang disampaikan harus dipercayai, dipertimbangkan 

dengan benar, sampai pada para pengambil keputusan dan pada akhirnya menghasilkan 

tindakan yang tepat. 

Konflik dapat diartikan sebagai perbedaan nilai-nilai, harapan, proses dan hasil antara 

dua pihak atau lebih atas isu-isu relasional.Konflik dapat terwujud dalam beragam bentuk, 

mulai dari gerakan non-verbal yang halus sampai pertengkaran secara terbuka, dari sindiran 

halus sampai kecaman terbuka.Konflik muncul ketika kesenjangan atau perbedaan yang ada 

dikomunikasikan. Menurut (Rahim, 2002) bahwa (1)konflik dapat muncul ketika suatu pihak 

diwajibkan untuk terlibat dalam suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau 

minatnya, (2) ketika pilihan perilaku individu bertentangan atau tidak sesuai dengan pilihan 

perilaku orang lain, (3) ketika suatu pihak menginginkan sumber daya bersama yang terbatas, 
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sehingga tidak semua keinginan pihak yang terlibat dapat dipenuhi sepenuhnya, (4) ketika 

suatu pihak memiliki sikap, nilai, keterampilan, dan tujuan yang menonjol dari tingkah 

lakunya tetapi dianggap eksklusif dari sikap, nilai, keterampilan, dan tujuan yang dimiliki 

oleh yang lain, (5) ketika dua pihak memiliki preferensi perilaku ekslusif sebagian mengenai 

tindakan bersama mereka (6) ketika dua pihak saling bergantung dalam kinerja fungsi atau 

kegiatan. 

Sementara Hoban(dalam Nwosu, J. C. & Makinde, 2014), menyatakan hal-hal yang 

menjadi penyebab dan dapat memicu konflik dalam organisasi, adalah (1) Kebutuhan, yaitu 

individu atau kelompok dalam suatu organisasi mempunyai sesuatu yang dianggap penting 

untuk kesejahteraan mereka, dan ketika kebutuhan tersebut diabaikan maka akan dapat 

memunculkan konflik, (2) Nilai, adalah kepercayaan atau prinsip-prinsip yang dianggap 

sangat penting oleh seorang individu. Nilai-nilai individu, kelompok atau antara 

manajemendan staf dari suatu organisasi harus membuatnya jelas dan nilai yang tidak sesuai 

terselesaikan. Ketika hal tersebut tidak berjalan dengan baik maka dapat mengakibatkan 

konflik, (3) Persepsi, yaitu pemahaman yang diberikan oleh individu dalam suatu organisasi 

terhadap suatu situasi atau isu di sekelilingnya dapat berbeda, dan hal ini dapat menyebabkan 

timbulnya konflik dalam organisasi, (4) Kekuasaan, cara orang menentukan dan 

menggunakan kekuasaan menjadi pengaruh yang penting terhadap jumlah dan jenis konflik 

yang terjadi, terutama ketika kekuasaan itu digunakan untuk membuat orang lain mengubah 

tindakan mereka atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan (pribadi) yang tidak adil, (5) 

Perasaan dan emosi, terdapat banyak orang membiarkan perasaan dan emosi mereka menjadi 

pengaruh besar atas bagaimana mereka menghadapi konflik. Konflik juga bisa terjadi karena 

orang mengabaikan perasaan dan emosi mereka sendiri atau orang lain. Selain itu konflik 

juga dapat terjadi ketika dalam menghadapi masalah tertentu perasaan dan emosi masing-

masing individumenanggapinya secara berbeda, (6) Kode Etik, Etika dan Prinsip, dalam 

suatu organisasi kode etik, etika dan prinsip-prinsip berjalan untuk membantu orang-orang 

menahan diri dari perilaku yang saling bertentangan, namun ketika itu tidak berjalan 

sebagaimana mestinya maka konflik akan muncul tidak peduli adanya semua upaya lainnya 

yang telah dilakukan untuk membuat keadaan menjadi damai. 

Istilah manajemen konflik mengacu pada serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku 

maupun pihak luar dalam suatu konflik. Menurut (Ross, 1995) manajemen konflik 

merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ke tiga dalam rangka 

mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin 

menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin 

menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif.  

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi manajemen konflik 

dilakukan dengan maksud untuk menjembatani dan menekan masalah agar tidak menjadi 

konflik yang berakibat fatal bagi organisasi. 

Strategi manajemen konflik menurut(Rahim, 2002) adalah (1) Meminimalkan konflik 

afektif di berbagai tingkatan dalam organisasi.Konflik afektif mengacu pada 

ketidakkonsistenan dalam hubungan inter personal yang terjadi ketika anggota organisasi 

menyadari bahwa perasaan dan emosi mereka tidak sesuai terhadap beberapa masalah yang 

terjadi. Konflik afektif dapat menyebabkan anggota organisasi menjadi bersifat negatif, 

mudah marah, saling curiga dan merasa kesal. Hal ini jika dibiarkan akan dapat menggangu 

kinerja organisasi, (2) Mencapai dan mempertahankan jumlah konflik substantif pada level 

sedang.Konflik substantif terjadi ketika dua atau lebih anggota organisasi tidak setuju pada 

tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Dalam hal ini manajemen konflik sebaiknya 

dirancang untuk mengembangkan norma-norma budaya organisasi untuk mendukung 

perselisihan di antara anggota kelompok dalam organisasi dalam hubungannya dengan tugas 

dan masalah manajemen terkait, tanpa menghasilkan konflik afektif. Hal ini dilakukan untuk 
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menjaga eksistensi konflik substantif pada level sedang, (3) Memilih dan menggunakan 

strategi manajemen konflik yang tepat.Berbagai gaya perilaku dalam menangani konflik 

seperti mengintegrasikan, mewajibkan, mendominasi, menghindari, dan berkompromi dapat 

dipilih dalam menangani konflik yang terjadi. Anggota organisasi akan membutuhkan 

pelatihan dan pengalaman untuk dapat memilih gaya tersebut secara tepat untuk menghadapi 

berbagai situasi konflik dalam organisasi. 

Sementara (Nwosu, J. C. & Makinde, 2014) mengemukakan lima tahapan 

dalamstrategi mengelola konflik, yaitu (1) Menganalisa konflik.Dalam tahapan ini dilakukan 

analisa terhadap sumber dan tipe konflik yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan penting akan 

muncul pada tahapan ini seperti halnya kelompok mana yang terlibat, siapa yang mereka 

wakili, bagaimana mereka diatur, apa yang menjadi kekuatan mereka, atau bagaimana sejarah 

hubungan yang ada dalam kelompok tersebut.Selain itu penting pula untuk mengetahui 

bagaimana konflik tersebut dapat timbul, kemudian mengidentifikasi dan menggambarkan isu 

utama dan kedua. Langkah selanjutnya adalah menganalisa konflik dari pandangan bahwa 

konflik merupakan hal negatif menjadi pandangan bahwa konflik merupakan hal yang 

bersifat positif. Kemudian melakukan telaah apakah konflik tersebut dapat dinegosiasikan, 

serta memetakan bagaimana masing-masing posisi kelompok yang terlibat, apa yang menjadi 

pehatian dan kepentingan mereka, (2) Menentukan strategi managemen.Pemahaman yang 

tepat terhadap sumber dan tipe konflik akan mempengaruhi pengambilan strategi 

penyelesaian konflik yang tepat. Kadangkala negosiator yang bersifat netral dibutuhkan disini 

untuk dapat mencapai konsensus dari pihak-pihak yang berkonflik, (3) Pra-negosiasi.Pada 

langkah ketiga ini diperlukan pendekatan di lapangan atau proses melobi, yang harus 

dilakukan sebelum proses negosiasi, (4) Negosiasi.Negosiasi, dimana merupakan proses 

masing-masing pihak mencari penyelesaian konflik, adalah langkah lain dalam manajemen 

konflik yang meletakkan masalah pada perspektif penyelesaian permanen/tetap. Negosiasi 

melibatkan kepentingan dari berbagai pihak, pilihan solusi untuk memuaskan berbagai 

kepentingan, evaluasi yang melibatkan diskusi dari pilihan-pilihan yang ada serta 

menentukan pilihan terbaik, menuliskan kesepakatannya dan pada akhirnya berkomitmen 

terhadap kesepakatan yang telah dibuat, (5) Post negosiasi.Setelah negosiasi selesai, masing-

masing pihak perlu untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Beberapa langkah 

kunci termasuk didalamnya adalah ratifikasi dan implementasi kesepakatan. Kemitraan yang 

telah terbentuk perlu memiliki rencana untuk memonitor progress, mendokumentasikan 

kemajuan yang dibuat, menyelesaikan masalah, menegosiasikan kembali persyaratan dan 

merayakan keberhasilan. 

Menurut informan Bapak Budi Handoko konflik yang terjadi di lingkungan Politeknik 

STTT Bandung sebagian besar disebabkan adanya miss komunikasi, baik konflik yang terjadi 

antara manajemen Politeknik STTT dengan dosen atau tenaga kependidikan, konflik yang 

terjadi diantara unit-unit organisasi yang ada, maupun konflik yang terjadi antara individu 

dengan individu di lingkungan organisasi. Misalnya konflik yang terjadi karena kebijakan 

manajemen tidak diinformasikan dengan baik kepada seluruh pegawai, bagaimana ruang 

lingkup kebijakan tersebut, pengaruhnya bagi pegawai, bagaimana kebijakan tersebut 

diimplementasikan serta bagaimana kebijakan tersebut nantinya dievalusi.Hal ini berarti 

komunikasi yang dilakukan berjalan kurang efektif. “Sebagian besar kegiatan-kegiatan yang 

kita lakukan akan menyangkut pertukaran informasi diantara orang-orang”, proses inilah 

yang oleh (Mitchell, 1978) disebut sebagai komunikasi interpersonal. Termasuk didalamnya 

adalah diskusi tatap muka, melalui memo, panggilan telepon, laporan-laporan, surat atau 

bentuk lainnya dimana informasi disampaikan atau bertukar. Dalam proses inilah terjadi 

hambatan yang pada akhirnya memunculkan konflik yang sering terjadi dalam suatu 

organisasi. 
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Menghadapi dan menangani suatu konflik bukan merupakan hal yang mudah, 

dibutuhkan suatu cara yang dapat menghasilkan win-win solution diantara pihak-pihak yang 

bersengketa. Cepat tidaknya penyelesaian suatu konflik sangat tergantung dari keterbukaan 

pihak yang berkonflik terhadap masalah yang menjadi sumber konflik dan juga kemauan 

untuk menyelisaikan perselisihan yang terjadi. Menurut (Sumaryanto, 2010) berikut hal-hal 

yang dilakukan sebelum menyelesaikan konflik: (1) mengusahakan memperoleh semua fakta 

tentang hal yang dikeluhkan (2) mengusahakan memperoleh informasi dari kedua belah pihak 

(3) menyelesaikan konflik yang terjadi secepat mungkin. Hal ini selaras dengan apa yang 

dikemukan oleh informan penelitian, yaitu Bapak Budi Handoko bahwa setiap kali terjadi 

konflik atau tanggapan yang bernada negatif terhadap kebijakan yang diambil 

manajemen,atau terjadi konflik antar individu yang menyangkut kinerja dan berpotensi 

menjadi lebih besar, maka pertama kali yang dilakukan manajemen adalah memperoleh 

semua informasi dan fakta tentang hal yang menjadi ketidakpuasan atau penyebab 

konflikdosen atau pegawai Politeknik STTT. Informasi dan fakta lapangan yang dihimpun 

harus berasal dari kedua belah pihak agar informasi yang diperoleh berimbang,tujuannya 

adalah untuk meminimalkan kesalahan pada saat pengambilan keputusan nantinya. Selain itu 

hal yang ditekankan oleh Bapak Budi Handoko adalah apabila terjadi konflik dalam 

organisasi cepat-cepatlah diselesaikan agar konflik tidak berkembang menjadi semakin besar 

yang pada akhirnya akan merugikan organisasi. 

Namun demikian dalam pandangan Bapak Budi Handoko selaku jajaran manajemen, 

konflik tetap diperlukan dalam organisasi termasuk pada Politeknik STTT ini. Konflik 

menurut beliau dapat digunakan untuk memacu kinerja anggota organisasi. Seperti 

dicontohkan oleh beliau bahwa pada pelaksanaan program baru dual system yang 

pelaksananya adalah jurusan-jurusan di Politeknik STTT pada awalnya banyak memunculkan 

konflik terutama menyangkut dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dipunyai, 

karena merupakan program baru berarti pekerjaan bertambah dan usaha keras untuk 

mewujudkannya. Tetapi ketika salah satu jurusan dalam waktu singkat dapat melaksanakan 

program baru dual system tersebut dan mendapat apresiasi terus-menerus dari jajaran top 

manajemen, sehingga jurusan lain pun pada akhirnya terpacu untuk dapat melaksanakan 

program baru tersebut secepatnya sehingga tujuan organisasi terhadap terlaksananya program 

baru tersebut dapat tercapai. Menurut beliau konflik yang diperlukan dalam organisasi adalah 

konflik yang berada pada level sedang sehingga konflik tersebut masih memungkinkan 

dikelola dengan baik. 

Seperti pada tahapan manajemen konflik yang telah dijelaskan sebelumnya, tahapan 

penyelesaian konflik pada Politeknik STTT juga tidak berbeda jauh. Bapak Budi 

mengemukan bahwa tahap pertama dalam menghadapi konflik adalah menganalisa masalah 

dalam konflik tersebut, apa dan siapa sumbernya serta bagaimana tipe konflik tersebut, 

apakah perlu penanganan segera atau merupakan tipe konflik yang tidak akan berpengaruh 

besar terhadap organisasi. Tipe konflik yang penanganannya bersifat segera menurut beliau 

adalah konflik yang berkaitan erat dengan mutu atau pelayanan mutu, karena pada prinsipnya 

apapun konflik yang terjadi tidak boleh mengganggu pelayanan mutu Politeknik STTT.  

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi manajemen. Dalam hal ini menurut 

beliau pemahaman yang tepat terhadap sumber dan tipe konflik akan mempengaruhi 

pengambilan strategi penyelesaian konflik, seperti apakah konflik tersebut harus diselesaikan 

secara langsung oleh pihak manajemen atau dapat melalui perantara misalnya jurusan atau 

kepala bagian masing-masing. Dalam tahap ini juga ditentukan bagaimana metode 

penyelesaian konflik, apakah dilakukan dengan komunikasi interpersonal seperti halnya 

dengan memanggil langsung individu atau kelompok atau bagian yang berkonflik tersebut, 

atau dengan mengadakan rapat terbatas, atau melalui rapat rutin manajemen yang 

dilaksanakan satu bulan sekali.  
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Selanjutnya tahap pra-negosiasi atau pendekatan di lapangan atau proses lobying 

sebelum penyelesaian konflik sesungguhnya dilaksanakan. Bapak Budi mengemukakan 

seringkali pemakaian “negosiator” diperlukan dalam proses penyelesaian konflik ini. 

Negosiator ini biasanya merupakan orang yang dekat dengan pihak yang berkonflik, dan 

biasanya merupakan orang yang disegani atau mempunyai kekuasaan atau pihak yang 

berkonflik, seperti informal leader, ketua jurusan ataupun kepala bagian. Sementara pada 

proses negosiasi yang merupakan pelaksanaan dalam penyelesaian konflik, dimana masing-

masing pihak berusaha berkomunikasi satu sama lainnya untuk menemukan solusi bagi 

permasalahan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan strategi yang sudah ditentukan 

sebelumnya, apakah dengan komunikasi interpersonal, rapat manajemen atau saluran 

penyelesaian konflik lainnya. Setelah penyelesaian konflik didapat, langkah terakhir adalah 

post-negosiasi, dalam hal ini jajaran manajemen meminta semua pihak untuk dapat 

melaksanakan keputusan dan kesepakatan yang telah dibuat. Bila perlu bisa diagendakan 

pertemuan selanjutnya untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan tersebut apakah berjalan 

dengan baik atau tidak. 

Selain strategi yang telah dipaparkan diatas, Politeknik STTT juga mengadakan 

kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir atau tindakan pencegahan konflik dalam 

organisasi, yaitu dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan evaluasi program institusi 

secara rutin setiap tahun baik bagi dosen maupun tenaga kependidkan dan tenaga PPNPN. 

Kegiatan ini biasanya diselenggarakan di luar lingkungan kantor, yang dilanjutkan dengan 

kegiatan team building dan outbond yang bertujuan untuk memupuk kebersamaan antara 

anggota organisasi sehingga tercipta hubungan yang baik. Dengan hubungan yang baik 

diantara anggota organisasi diharapkan ketika ada perbedaan atau ketidaksetujuan yang 

terjadi dalam interaksi sehari-hari, maka dapat dilakukan komunikasi yang baik sehingga hal 

tersebut tidak menjadi konflik dalam hubungan di dalam organisasi. 

 

 

PENUTUP 

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam interaksi sehari-hari dalam 

suatu organisasi. Namun dengan konflik yang dikelola dengan baik, maka atmosfir di 

lingkungan pekerjaan akan menjadi nyaman bagi para pegawai dalam menyelesaikan tugas-

tugas atau pekerjaan mereka, serta tidak akan ada ketidaknyamanan, ketakutan maupun 

intimidasi yang dapat mengganggu mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa Politeknik STTT Bandung telah menerapkan manajemen 

konflik dalam penyikapi perbedaan dan ketidaksetujuan yang timbul dalam organisasi. Selain 

itu, Politeknik STTT juga telah melakukan upaya pencegahan konflik dengan memupuk rasa 

kebersamaan melalui kegiatan team building yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. 

Kondisi lingkungan kerja yang kondusif pada akhirnya akan dapat mendorong produktifitas 

kerja para pegawai Politeknik STTT yang akan bermuara pada kemajuan organisasi. 

Terakhir, sebagai saran peneliti menyarankan agar pengelolaan konflik yang sudah 

ada pada Politeknik STTT tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi, yaitu dengan 

mengintensifkan sarana komunikasi yang telah ada agar konflik dalam organisasi dapat 

diminimalisir dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat berfungsi secara lebih efektif. 
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PENDAHULUAN 

Konflik pada sebuah organisasi adalah sebuah hal yang pasti akan muncul. Setiap anggota 

pada sebuah organisasi memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga perbedaan pendapat 

pasti ada. Ketika sebuah organisasi punya agenda, maka hal pertama yang akan dilakukan 

adalah persamana persepsi setiap anggota. Sebuah agenda pada organisasi mustahil berjalan 

sesuai harapan jika persepsi antara satu anggota, dengan anggota yang lain berbeda. Jika ada 

perbedaan asumsi dalam melihat sebuah persoalan, disitulan titik muncul sebuah 

permasalahsan atau konflik pada sebuah organisasi. 

Konflik akan muncul dengan alamiah ketika ada dua pendapat atau lebih antara 

anggota organisasi, dan tidak ada titik temunya. Dalam menghadapi konflik, peran pemimpin 

akan menjadi krusial. Seorang pemimipin harus selalu berusaha untuk tidak berpartisipasi 

dalam elemen yang mengobarkan dan menguncing konflik yang terjadi. Pemimpin harus 

dihindari sikap dan perilaku favoritisme dan favoritisme yang merugikan 

organisasi. Demikian juga, pemimpin tidak boleh membiarkan konflik berlanjut sehingga 

tujuan organisasi sulit dicapai. Pemimpin yang efektif harus mampu menyelesaikannya 

konflik yang sedang berlangsung dengan sikap dan perilaku untuk membantu setiap anggota, 

tanpa menciptakan kesan nikmat untuk menguntungkan atau merugikan satu pihak, untuk 

mewujudkan kepentingan organisasi atau kepentingan bersama. 

Sebuah konflik yang dikelola dengan baik, tidak akan memberikan efek negatif 

terhadap organisasi. Sebuah organisasi ketika berdiri, khususnya organisasi kemahasiswaan, 

tentu memiliki landasan baku yang mendasarai organisasi tersebut. Objek mini riset pada 

artikel ini adalah sebuah organisasi perhimpunan profesi mahasiswa Sosial Ekonomi 

Pertanian, yang memiliki cakupan jaringan nasional. Konflik pada organisasi yang memiliki 

ranah yang luas seperti ini, tentu rentan akan terjadinya konflik. Sebagai contoh, ketika 

melakukan wawancara langsung dengan salah satu steereing commite (Ketua, Sekertaris 

Umum atau Bendahara), konflik pada organisasi berskala nasional ini sering terjadi antara 

anggota biasa dan SC (steereing commite). 

Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia 

(POPMASEPI), memiliki struktur kepengurusan bertingkat, mulai dari kepengurusan 

nasional hingga wlayah. Namun, ada hal yang cukup unik dari POPMASEPI ini. Sudah 

beberapa tahun terakhi, pemilihan SC ditingkat wilayah selalu berasal dari Universitas yang 

sama. Dengan alasan penghematan anggaran koordinasi antara SC, kebijakan ini dimaklumi. 

Namun, pada SC yang hanya dari satu Universitas ini, membuat universitas lain tidak dapat 

merasakan atmosfer dari POPMASEPI. Anggota dari Universitas lain yang Universitasya 

memiliki jurusan Sosial Ekonomi Pertaian atau Agribisnis, hanya menerima intruksi atau 

kabar terkait kegiatan yang akan datang pada POPMASEPI, ataupun kegiatan yang sudah 

berlangsung dan terlaksana. 

mailto:ichsan18002@mail.unpad.ac.id


ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

460 
 

Hasil observasi lapangan menemukan bahwa, beberapa keanggotaan pada sebuah 

Universitas pada POPMASEPI bisa diputus, jika Himpunan Mahasiswa Agribisnis dari 

Universitas yang bersangkutan tidak patuh administrasi. Sebagai contoh, kas POPMASEPI 

sepenuhnya berasal dari sumbangan atau iuran anggotanya. Semua program kerja ditopang 

dari anggotanya. Pada Bab 7 Pasal 14 AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga) POPMASEPI jelad dituliskan bahwa segala kegiatan POPMASEPI dibiayai dengan 

dana yang berasal dari iuran anggota, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan 

Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Deklarasi Dasar, Anggaran Rumah Tangga 

Organisasi. Maka dari itu, POPMASEPI tidak akan terikat dengan pihak lain dan cenderung 

independen dan mandiri dalam pembiayaan keperluan organisasinya. Ada juga tawaran 

kerjasama yang pernah diterima POPMASEPI dari ranah politik (salah satu calon wakil 

Presiden RI), dengan tegas POPMASEPI menolaknya. 

Kembali ke perihal konflik, POMASEPI sering ditimpa konflik pada penyampaian 

intruksi, ketika ketua wilyaha memberikan intruksi, sering anggota himpunan pada beberapa 

universitas tidak menindaklanjutinya, yang paling sering menjadi penyebab konfllik adalah 

pembayaran iuran anggota himpunan. Sering kali ketua wilayah mengambil jalan memutus 

sementara keanggotaan, dengan alasan pembayaran iuran adalah kontribusi yang paling 

minim dari anggota himpunan pada sebuah universitas. Besaran iurran pada POPMASEPI 

cenderung sedikit, hanya berkisar minimal 15.000 IDR per-anggota himpunan Universitas. 

Dari sini bisa dilihat bahwa peran pemimpin organisasi dalam berurusan dengan 

konflik harus menunjukkan sikap dan perilaku yang bertujuan menyelamatkan organisasi, 

yang jika memungkinkan hindari efek buruk dari anggota organisasi. Suatu aspek penting 

dari kehidupan berorganisasi yang menyangkut hubungan di antara mereka kelompok dalam 

organisasi adalah bahwa gejala hubungan yang buruk dengan mudah dapat dikenali. Hal ini 

menyangkut “kemacetan dalam alur kerja atau kurangnya koordinasi antar kelompok adalah 

biasanya mudah diamati”.  

Komunikasi atau kegagalan untuk bertukar informasi cukup mungkin merupakan efek 

yang mengikuti kurangnya koordinasi. Kesalahan/penundaan sering menyebabkan 

ketegangan dan perasaan negatif muncul secara bersamaan. Jika kelompok harus bergantung 

pada masing-masing lain untuk menyelesaikan pekerjaan, gejalanya lebih dramatis. Konflik 

kelompok adalah diekspresikan dengan cara yang sama seperti kontradiksi 

interpersonal. Kritik, perselisihan, kesadaran dan pengabaian yang disengaja orang lain 

merupakan indikator yang jelas sulit hubungan, sebagai lawan untuk menunjukkan hubungan 

yang memuaskan. 

Tujuan dari penulis artikel mini riset ini adalah untuk mengetahui konflik seperti apa 

yang ada pada POPMASEPI dan bagaimana POPMASEPI menanggunalinya, penulis 

berharap simpulan dan saran yang penunlis buat bisa memberikan kritikan yang baik, bukan 

hanya bagi POPMASEPI, tapi juga organisasi lain yang pasti akan mengalami konflik. 

Konflik dapat diinterpretasikan oleh perbedaan dan perselisihan. Konflik dapat dilihat 

dari berbagai macam sudut pandang, yaitu: 

1. Tampilan Tradisional, pandangan ini mengasumsikan bahwa semua konflik adalah suatu 

hal yang buruk dan negatif, identik pada istilah kekerasan yang berbahaya, tetapi harus 

dihindari dan diatasi. Menurut pandangan ini, konflik adalah hal yang harus dihindari, 

ada beberapa hal yang menjadi dasar pandangan ini: (1) Konflik pada dasarnya tidak 

baik, tidak perlu muncul dan harus diselesaikan; (2) Konflik/pertentangan timbul dari 

proses komunikasi non-liris, kurangnya kepercayaan, dan ketiadaan keterbukaan dari 

pihak-pihak yang saling berhubungan; (3) Lingkungan memiliki peran besar untuk 

melawan kemungkinan pertentangan; (4) Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya 

merupakan makhluk yang mempunyai atribut positif, bekerja sama, dan bisa dipercaya. 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

461 
 

2. Tampilan Interaksi Manusia, pandangan ini menyatakan bahwa konflik adalah hasil 

alami dan tak terelakkandalam setiap kelompok  

3. Tampilan Interaksional, pandangan ini menyatakan bahwa konflik bukan hanya kekuatan 

positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat penting bagi suatu kelompok untuk 

tampil efektif, karena pandangan ini sering disebut sebagai pandangan modern. Konflik 

biasanya memiliki konotasi positif dan negatif, tergantung bagaimana caranya melihat 

sifat konflik dan pengaruhnya terhadap efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Sebagai 

hasil dari dua cara pandang yang berbeda ini, pandangan tentang konflik muncul, yaitu, 

opini tradisional atau kuno dan pendapatan modern. Ada juga sejumlah masalah yang 

mungkin dikhawatirkan oleh pihak-pihak yang bertikai, pertama adalah Fakta, situasi 

atau masalah yang ada pada saat itu, Kedua Metode, cara terbaik untuk mencapai tujuan, 

ketiga Tujuan, apa yang harus dicapai dan yang keemapt adalah Nilai, mendukung 

kualitas dan tujuan jangka panjang. Dengan demikian realitas konflik dapat dibagi 

menjadi empat poin, pertama adanya dua atau lebih pihak secara individu atau dalam 

kelompok yang terlibat dalam interaksi yang berlawanan, Kedua ada kontradiksi dalam 

mencapai tujuan dan atau keberadaan norma atau nilai yang berlawanan, ketiga adanya 

interaksi yang dicirikan oleh perilaku yang sudah disiapkan untuk saling 

“menghilangkan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain” untuk mendapatkan 

kemenangan tersebut sebagai, status, tanggung jawab, kebutuhan dan sebagainya, dan 

yang terakhir adanya tindakan yang saling berhadapan karena konflik.  

Suatu cara lazim berperilaku adalah cara yang agak tetap dan sulit berubah karena 

hal itu nyaman dan alami. Ketika dua orang bersama-sama memiliki keingingan untuk 

mengklaim kebutuhan dari sumber daya langka, mereka biasanya memikirkan diri 

sendiri dan orang lain. Maka gaya konflik merupakan penggabungan banyak kepentingan 

yang dimiliki setiap individu untuk menggapai tujuan pribadi, dan kepentingan yang 

banyak tersebut dimiliki dalam pencapaian tujuan orang lain. Kepentingan-kepentingan 

ini dapat dilukiskan dengan dua sel yang dihasilkan dengan campuran kepentingan untuk 

mencapai tujuan. Berikut lima gaya konflik pribadi yang menggunakan istilah-istilah dari 

tulisan Hall (1969), Blake dan Mouton (1980) dan Thomas (1975). (Pace dan Faules, 

2013, hlm. 370) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 1. Gaya Konflik Pribadi (dalam Pace dan Faules, 2013) 
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1. “Pesaing atau pejuang gigih”. Individu yang menggunakan gaya ini mendahulukan 

kepentingannya sendiri, dan pada umumnya dengan mengorbankan anggota-anggota lain 

di kelompok. Pejuang gigih memandang kekalahan sebagai kelemahan dan suatu citra 

diri yang ambruk. 

2. Kolaborator/pemecah masalah. Orang yang menggunakan gaya ini berusaha membuat 

kondisi yang memprioritaskan tujuan semua anggota tercapai. Orang pemecah masalah 

berupaya menemukan solusi yang dapat diterima semua individu. 

3. Kompromiser atau pendamai penyiasat. Ini adalah tipe orang yang berasumsi setiap 

orang yang terlibat dalam konflik mampu menerima kekalahan dan sering 

mengembangkan pola “mengalah”. 

4. Akomodator atau penolong ramah. “Akomodator adalah tipe yang kurang tegas namun 

cukup kooperatif, mengabaikan kepentingannya sendiri demi keperluan orang lain. Ia 

merasa bahwa keselarasan harus ditegakkan dan kemarahan atau friksi adalah buruk. 

5. “Penghindar atau penurut impersonal”. Ini adalah tipe orang yang melihat konflik 

sebagai tidak produktif dan sedikit menghukum. Penghindar menghindari situasi yang 

tidak nyaman dengan menolak untuk terlibat. 

 

PEMBAHASAN 

Merujuk pada referensi yang penulis miliki, setidaknya ada lima bentuk konflik organisasi 

yang masuk dalam rana konflik pribadi, yaitu; Pertama bahwa “Pesaing atau prajurit yang 

gigih. Orang yang memiliki gaya ini mengejar mereka sendiri kepentingan agak tidak adil 

dan umumnya dengan mengorbankan anggota dewan di kelompok”. Kedua “Kolaborator atau 

pemecah masalah. Orang yang menggunakan gaya ini mencoba menciptakan situasi yang 

memungkinkan tujuan semua kelompok tercapai, pemecah masalah sedang mencoba temukan 

solusi yang dapat diterima semua orang. Kemenangan atau kekalahan bukanlah cara pandang 

pada suatu konflik”. Ketiga, “Kompromiser atau penyiasat pedamai. Orang yang 

menggunakan gaya ini berasumsi itu setiap orang yang terlibat dalam konflik mampu 

menerima kekalahan, dan ia mencari untuk menemukan posisi yang bisa dieksekusi, pola 

"mengalah" sering berkembang”. Keempat, “Akomodator atau pembantu yang ramah, 

Individu yang menggunakan gaya ini kurang lugas namun kooperatif, mengabaikan 

kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Ramah (helper) merasa bahwa keselarasan 

harus diutamakan. Ketika keputusan sudah diambil, pengakomodasi dapat mendukung 

keputusan dan berharap suatu hari nanti, dia telah menyatakan beberapa keberatan”, dan yang 

Kelima, “Penghindaran/konformitas pribadi, individu yang menggunakan gaya ini cenderung 

melihat konflik sebagai tidak produktif dan sedikit hukuman”. Jadi mensiasatinya dengan 

menjauhi berbagai situasi yang tidak nyaman dengan menolak untuk terjun 

langsung. Hasilnya biasanya berupa reaksi impersonal terhadap keputusan dan sedikit 

komitmen untuk tindakan di masa depan. Terkadang ketika konflik terjadi, kita cenderung 

melakukan dan mengatakan hal-hal yang mengabadikan konflik daripada mengurangi atau 

menghilangkannya, meskipun seringkali sulit dilakukan. 

 

Konflik pribadi yang baik diambil oleh "integrasi" untuk mencapai konsensus. Dasar 

disini ialah “bahwa perbedaan dalam berpikir, merasa, dan berperilaku mungkin dipecahkan 

menggabungkan pandangan semua pihak ke dalam keputusan atau rencana“. Upaya koperasi 

bisa dicapai dengan mencari, mengisolasi dan menjelaskan bidang perjanjian dan 

pertentangan, sehingga secara sistematis mempersempit bidang perbedaan dan memperbesar 

bidang penerimaan. Menurut Wayne, Peterson & Burnet dalam buku tehnik efektif 

komunikasi, dua bidang perbedaan perlu dikelola, yaitu perbedaan pemahaman dan 
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perbedaan perasaan. Untuk memproses dalam pengertian yang berbeda bisa dikelola dengan 

tiga cara: 

1. Dengan menemukan apa yang dimaksud orang atau pihak lain. Seringkali pernyataan 

sederhana tentang apa yang dimaksud dengan menghindari advokasi oposisi. 

2. Dengan memeriksa bukti dan alasan basah. Konflik dan konflik sering terjadi 

berkembang karena dua orang mukin mengusulkan alasan data yang sama dan membuat 

kesimpulan berbeda. Anda mungkin ingin mencari sumber bukti menentukan keakuratan 

bukti. 

3. Dengan mengidentifikasi nilai atau tujuan yang lebih mendasar, yang terkadang disebut 

tujuan yang unggul. Ketika perselisihan didasarkan pada perbedaan preferensi atau nilai, 

pemahaman dapat meningkat dengan mengidentifikasi lebih banyak nilai fundamental 

yang diterima semua pihak. 

Untuk perbedaan berdasarkan perasaan dapat dikelola dalam lima cara: 

1. Dengan meningkatkan harga diri orang-orang yang menentang Anda. A fundamental 

sumber resistensi emosional adalah kehilangan muka. Tidak ada yang ingin terlihat 

bodoh, tidak logis, atau hilang. Kurangi perasaan tanpa emosi dengan memberikan 

dukungan ego atau cara meningkatkan harga diri. 

2. Dengan menciptakan atmosfir penelitian. Mintalah anggota kelompok untuk memeriksa 

masalah dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Perlawanan sering terjadi karena 

alternatif belum ditinjau. 

3. Dengan melibatkan setiap anggota kelompok dalam diskusi. Kendala emosional dan 

perasaan negatif meningkat ketika kita merasa tidak diundang atau tidak didorong untuk 

melakukannya sebuah kontribusi. Hindari membungkam siapa pun, terlepas dari apa pun 

yang mungkin terjadi telah dikatakan. 

4. Menggunakan ringkasan untuk menunjukkan kepada kelompok apa yang telah dicapai 

dan apa yang telah dicapai belum tercapai. Ringkasan dapat membantu untuk 

merealisasikan komentar dan mengurangigeneralisasi dan pembesar-besaran. Anggota 

grup diizinkan untuk menanggapi ringkasan yang lebih obyektif yang akhirnya akan 

mengalihkan komentar emosional. 

5. Dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan. Peserta harus 

memiliki kesempatan untuk membuat pernyataan yang sangat emosional tanpa argumen 

atau penolakan. Banyak perselisihan dapat diselesaikan hanya dengan mengijinkan orang 

lain bebas mengekspresikan perasaan mereka. 

 

Keputusan adalah sebuah tindakan yang harus diambil, namun tindak lanjut dari keputusan 

ini dapat mempengaruhi frekuensi konflik. Maka dari itu kombinasi antara logika, perasaan 

dan informasi penting untuk meredam konflik demin mencapai tujuan bersama. Konflik yang 

ada idealnya digunakan secara cerdas dan bijak. 

Ada lima cara untuk meminimalkan konflik grup: 

1. Pastikan bahwa informasi untuk memecahkan masalah ditemukan dan diberikan kepada 

kelompok-kelompok terlibat. Kelompok lain secara teratur berkumpul untuk 

mempelajari area masalah dan membuat perjanjian bersama 

2. Kesamaan setiap anggota kelompok dengan jumlah bagian pekerjaan 

3. Buat kelompok lebih dekat satu individu dengan individu yang lain. Ciptakan situasi 

kelompok yang menentang untuk mengatasi masalah tanpa masalah, dan memungkinkan 

mereka untuk membuat persepsi yang berbeda, namun memikiki tujuan atau goal yang 

sama 

4. Temukan musuh bersama. Suatu organisasi, swasta atau pemerintah, dapat terbentuk 

kelompok-kelompok yang saling bertentangan dan kelompok-kelompok lain bersatu 
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untuk mencari dan melawan musuh-musuh mereka. Ini bisa membawa hubungan yang 

lebih dekat antar kelompok dan mengurangi konflik 

5. Kenali lagi atau prioritaskan tujuan awal dari organisasi. Ini adalah upaya untuk 

menemukan tujuan bersama untuk setiap kelompok dalam organisasi. 

Huse dan Bowditch (1973) dalam Pace dan Faules (2013) menyarankan lima cara 

meminimalkan konflik dalam suatu organisasi, diantaranya adalah pastikan bahwa informasi 

untuk mengatasi masalah ditemukan dan diberikan kepada kelompok-kelompok yang terlibat. 

Wakil-wakil dari kelompok-kelompok yang berlainan dapat bertemu secara teratur untuk 

mengkaji masalah dan membuat rekomendasi bersama. Langkah selanjutnya adalah “Pergilir 

orang-orang di antara kelompok yang berbeda“. Sebagian kelompok terlalu terspesialisasikan 

untuk menggunakan metode ini untuk mengurangi konflik, namun beberapa bidang kerja. 

Kemudia buatlah agar kelompok-kelompok berhubungan dekat satu sama lain.  

Hadirkan kelompok-kelompok yang menentang untuk menjelaskan masalah dan 

izinkan mereka untuk berbagi persepsi. Untuk mempererat persatuan, lebih baik segera 

menemukan musuh bersama. Sebuah perusahaan pesaing, pemerintah atau kelompok lain 

dapat membuat kelompok konflik bersatu dan bekerjasama untuk melawan musuh eksternal 

tersebut, dan yang terakhir jangan pula identifikasi atau kembangkan suatu perangkat tujuan 

bersama. Ini merupakan gagasan menemukan suatu tujuan bersama yang unggul bagi 

kelompok yang bersangkutan. 

 

 

PENUTUP 

Pada konflik yang dialami POPMASEPI, adalah sebuah konflik pribadi yang dimulai pada 

salah asumsi saat menyampaikan informasi antara ketua atau jajarannya yaitu SC (Steereng 

Commite) dengan anggotanya, khususnya anggotanya yang berbeda daerah dan unversitas. 

Intensitas pertemuan harus ditingkatkan, jika dana menjadi kendala untuk berdiskusi tatap 

muka, memaksimalkan media sosial bisa menjadi alternatif. Pemutusan sementara 

keanggotaan sebuah himpunan pada sebuah universitas yang dinaungi POPMASEPI adalah 

bagaimana cara mereka (POPMASEPI) mengelola konflik dengan cara meredamnya. Namun, 

alangkah lebih bijak jika menyatukan integritas bersama terhadap kemajuan POPMASEPI 

bisa dilakukan dengan komunikasi yang lebih persuasif sebagai langkah awal menajamen 

konflik, dari pada langsung memberikan sanksi sepihak, dan cenderung otoriter. 
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PENDAHULUAN 

Dunia kerja merupakan dunia yang menjadi dambaan bagi setiap individu yang terutama 

telah menyelesaikan pendidikannya. Seperti yang terjadi pada saat ini, setiap sarjana akan 

berusaha mendapatkan pekerjaan di tempat yang sesuai dengan keahlian mereka. Pada zaman 

sekarang seorang wanita sudah tidak kalah dari pria dalam hal berkarir, baik dalam dunia 

perkantoran ataupun bisnis. 

Tetapi pada kenyataannya dunia kerja tidak selalu indah dan menyenangkan bagi 

kaum wanita. Hingga hari ini masih banyak wanita yang menjadi korban pelecehan dan 

kekerasan seksual yang biasanya dilakukan oleh kaum pria. Kekerasan dan pelecehan seksual 

ini dapat berupa verbal atau non-verbal yang biasanya dilakukan secara sengaja dan tidak 

terlihat. Pelecehan ini biasanya hanya melibatkan pelaku dan korbannya saja (Perempuan, 

Komnas; Sabrina, 2017). 

Indonesia yang terkenal akan keindahan alamnya ini kini dalam kondisi yang 

memperhatinkan dimana saat ini Indonesia sedang darurat pelecehan dan kekerasan seksual. 

Berdasarkan data oleh Komisi Nasional Perempuan, tercatat adanya 4.475 kasus kekerasan 

seksual yang terjadi ada kaum perempuan di tahun 2014, 6.499 kasus pada tahun 2015, dan 

5.785 kasus pada tahun 2016 (Brilio, 2018)dan pada 2017 tercatat ada 5.649 kasus (CNN, 

2018). 

Berdasarkan pemantauan berita oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia 

(MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pelecehan dan kekerasan seksual paling 

banyak terjadi di Pulau Jawa dengan persentase sebesar 73%, kemudian Sumatera 13%, 

Papua 5%, Bali-NTB-NTT 4%, Sulawesi 3% dan terakhir Kalimantan 2% (Brilio, 2018). 

Besarnya tingkat kekerasan seksual di Pulau Jawa bisa jadi dikarenakan Pulau Jawa 

merupakan Pulau yang paling banyak didatangi oleh perantau dari berbagai daerah. 

Indonesia yang memiliki nilai-nilai sopan santun pada setiap budayanya pun tidak 

menutup kemungkinan terjadi kasus pelecehan dan kekerasan seperti ini. Berdasarkan jenis 

kelamin, pelaku pelecehan dan kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh kaum pria 

yang menyebabkan kaum wanita lebih banyak menjadi korban yang persentasenya mencapai 

87%. Tetapi kaum pria tidak selalu menjadi pelaku dalam kasus pelecehan, tercatat sebesar 

13% kaum pria juga menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual seperti yang dialami 

oleh kaum wanita (Brilio, 2018). 

Dampak negatif yang ditumbulkan dari kasus ini setidaknya ada tiga, yaitu pertama 

dampak secara fisik yang biasanya dapat dilihat secara langsung, kedua dampak sosial yaitu 

respon sekitar mengenai kasus, terakhir yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis ini 

merupakan dampak yang paling sulit disembuhkan karena dapat merusak otak dan 

mengganggu fungsi dan perkembangannya karena trauma serta stres yang dialami oleh 

korban. Tercatat menurut studi, sebesar 79% korban pelecehan dan kekerasan seksual 

mengalami trauma mendalam (Brilio, 2018). 
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Pelecehan dan kekerasan seksual yang masih sangat tinggi di Indonesia dan bahkan 

menjadi suatu femomena darurat kekerasan seksual ini menarik perhatian penulis untuk 

meneliti lebih dalam. Pada penelitian ini peneliti ingin mengangkat salah satu kisah 

pelecehan seksual yang dialami oleh seorang wanita dalam konteks dunia pekerjaan disalah 

satu perusahaan di Sumatera. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelecehan tersebut terjadi, 

apa yang memicunya, dan bagaimana tindakan atau sangsi apa yang diberikan kepada pelaku. 

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana suatu organisasi menanggapi kasus 

pelecehan dan kekerasan seksual. Kasus ini dapat dikatakan sebagai konflik yang terjadi di 

dalam organisasi yang melibatkan kaum wanita sebagai korban dan kaum pria pelaku. 

Konflik merupakan suatu proses yang terjadi ketika individu, suatu kelompok, atau organisasi 

merasakan atau mengalami frustasi dalam mencapai tujuan dan mengatasi masalah 

(Shockley-Zalabak, 2006). 

Pelecehan dan kekerasan juga menjadi suatu konflik yang kini menjadi pembahasan 

tersendiri mengingat banyaknya terjadi kasus-kasus pelecehan baik verbal ataupun non-

verbal di dalam organisasi. Pelecehan dan kekerasan seksual adalah situasi dimana satu orang 

terus-menerus berperilaku menyinggung moral seksual orang lain atau menciptakan kondisi 

kerja berdasarkan hubungan seksual (Shockley-Zalabak, 2006). 

Pelecehan dan kekerasan seksual ini dapat berupa verbal yang tidak pantas dan 

perilaku non-verbal yang memperlihatkan gestur berbentuk ganggungan seksual pada fisik 

seperti menyentuh, mencumbu, membelai, atau tindakan yang menggunakan perilaku fisik 

untuk menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat (Shockley-Zalabak, 2006). Zalabak 

mengatakan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual juga dapat dilakukan memalui media 

atau teknologi komunikasi. Saat terjadinya konflik ini, bagaimana organisasi tersebut dapat 

terlibat langsung dalam penyeselesaian konflik, tindakan apa yang mereka lakukan, kemudian 

sangsi apa yang mereka berikan kepada pelaku. 

Penyelesaian konflik tentu harus dengan kecekatan dan ketelitian agar dapat 

diselesaikan secara baik. Zalabak (2006) memaparkan tujuh tahap dalam penyelesaian 

konflik yang produktif (productive conflict), yakni: 1) self-analysis issues, 2) setting a 

meeting to work on the problem, 3) difining the problem, 4) developing solution, 5) 

narrowing the choices for action, 6) committing to solution, 7) monitoring the process. 

Ketujuh proses penyelesaian konflik ini bertujuan untuk menemukan akhir dari 

permasalahan, menemukan siapa yang terlibat dan yang bertanggungjawab, serta dapat 

memberikan jalan keluar kepada pihak-pihak yang terlibat. 

 

 

PEMBAHASAN 

Kejadian pelecehan seksual yang menjadi permasalahan disini ialah pelecehan seksual yang 

terjadi di dalam dunia pekerjaan, mengingat dunia pekerjaan merupakan dunia yang penuh 

dengan aturan dan ketegasan. Tetapi aturan dan ketegasan tersebut tidak menutup 

kemungkinan terjadinya pelecehan seksual. Tidak dapat dipungkiri berdasarkan hasil data 

oleh Komnas Perempuan dan MaPPi tercatat sebesar 87% korban pelecehan seksual adalah 

wanita. 
Wilayah terjadinya pelecehan nomor urut satu dipegang oleh Pulau Jawa (73%) dan 

nomor urut dua oleh sumatera (13%) (Brilio, 2018). Pada penelitian ini peneliti mengangkat 

sebuah kisah pelecehan seksual yang dialami oleh salah satu karyawan di PT.APB yang 

bergerak dibidang transportasi dan logistik di Sumatera, yang berinisial IDH. Melalui kisah 

ini ketegasan sebuah organisasi akan terlihat. 

IDH yang menjadi koban pada kasus pelecehan ini adalah karyawan baru di divisi 

dispatcher (operator), transportasi atau driver. Pada divisi inilah IDH mengalami pelecehan 
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seksual oleh salah satu rekannya yang juga pembimbingnya. Rekan-rekan kerja IDH ini 

didominasi oleh pria. Hal inilah yang menurut IDH dapat memicu terjadinya pelecehan, 

seperti pernyataannya berikut. 

“kalau di tempat kerja saat ini, mungkin karena mayoritas perkerjanya 

laki-laki, perempuan bisa dihitung bahkan cuma satu atau dua. Pada 

awal masuk, itu santai, perkenalan, kebetulan sudah ada beberapa yang 

dikenal juga. 

Hasil wawancara IDH memperlihatkan bahwa dia melakukan tahap penyelesaian 

konflik dimana melibatkan diri dalam menganalisis kasus yang menimpanya. Dia berusaha 

mencari penyebab terjadi konflik. Disini menuntut perasaan kita pada saat terjadi konflik, 

dapatkah kita mendeskripsikan konflik tersebut, dan bagaimana kita mengobservasi semua 

pihak yang terlibat (Shockley-Zalabak, 2006). 

Tempat kerja yang didominasi oleh kaum pria menjadi tantangan tersendiri bagi kaum 

wanita karena dituntut kewaspadaan dalam menjaga diri. Kejadian yang menimpa IDH ini 

terjadi setelah dia bekerja selama dua minggu di PT.APB divisi dispatcher. Pada divisi 

dispatcher ini terdapat empat anggota, tiga anggota senior pria yaitu PN, SMO, JT, dan satu 

orang anggota junior wanita yaitu IDH.  

Ketiga anggota senior tersebut memiliki tugas untuk membimbing IDH selama 

beberapa bulan. Pembimbingan ini dilakukan bergantian setelah lima hari oleh ketiga anggota 

senior tersebut, seperti penjelasan oleh IDH yaitu“Pertama kali masuk, mungkin masih biasa. 

2-3 hari sama PN, 5 hari kemudian saya ketemu sama SMO, 5 hari kemudiannya lagi saya 

baru ketemu sama JT”. 

IDH yang memiliki sifat humble dan open disalah artikan oleh satu senior di dalam 

divisi dispatcher tersebut. Salah satu anggota tersebut adalah JT (52), telah berkeluarga. JT 

salah menanggapi sikap dari IDH dan menaruh ketertarikan. Karena hal inilah JT menjadi 

lebih agresif kepada IDH (28). Memang tidak semua orang menerika sikap humble dan open 

sebagai sikap yang biasa, banyak orang yang menjadi salah paham dan membuat orang lain 

menjadi nyaman. Berikut penjelasan IDH mengenai hal ini: 

“JT itu mungkin diantara tiga senior saya yang punya sifat seperti masih 

merasa muda. Karena mungkin saya pegawai baru yang memiliki sifat 

yang welcome, mau berkenalan, dan berkomunikasi dengan siap aja, JT 

ini (salah satu mentor ini) mempunyai tanggapan yang berbeda. 

Sementara sikap “open” saya disini bukan berarti “open” yang negatif 

melainkan positif.” 

IDH mengatakan bahwa sikap aneh tersebut muncul setelah dia dua minggu bekerja. 

JT mulai memberikan sikap-sikap aneh seperti memberi perhatian yang tidak wajar. Tetapi 

dia masih menanggapinya secara biasa karena berfikir sebatas perhatian orang tua kepada 

anak. Disini IDH terus mencari penyebab dari konlik ini dan apa sebenarnya motif dari JT 

melakukan tindakan pelecehan tersebut (Shockley-Zalabak, 2006).  

“...2 minggu kerja, baru terlihat ada yang aneh. Mulai timbul kayak 

perhatian…, ….dia mulai berani. Dari verbalnya dia mulai berani bilang, 

“eh kok makin cantik banget sih hari ini”, saya dalam hati langsung 

“kenapa sih ni orang”. Dari non-verbalnya, seperti senyum-senyum, 

mulai mendekati. Waktu itu saya sedang di depan komputer trus dia tiba-

tida datang megang bahu dan berbisik “kok masih cantik banget sih”. 
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Zalabak (2006) mengatakan pelecehan dan kekerasan seksual ini dapat melalui verbal 

yang tidak pantas dan bentuk perilaku non-verbal yang memperlihatkan gestur dengan bentuk 

ganggungan seksual pada fisik seperti menyentuh, mencumbu, membelai, atau tindakan yang 

menggunakan perilaku fisik untuk menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat. Zalabak 

mengatakan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual juga dapat dilakukan melalui media atau 

teknologi komunikasi yang membawa unsur-unsur seksualitas kedalam dunia kerja. 

Pernyataan oleh IDH diatas sesuai dengan pemaparan oleh Zalabak (2006) bahwa 

pelecehan tersebut dapat terjadi dalam bentuk verbal dan non-verbal. Pada kasus ini, JT 

menjadi sangat agresif dengan berani memegang bahu dan berbisik kepada IDH. JT juga 

secara gamblang memberikan respon atau tanggapan yang terdengar melecehkan. Kasus ini 

terjadi dalam sebuah organisasi dan memperlihatkan bagaimana sikap salah satu anggota 

organisasi tersebut. JT melakukan aksinya berkali-kali yang membuat IDH menjadi sangat 

tidak nyaman dalam bekerja. 

Sikap JT semakin menjadi-jadi karena semakin berani memperlihatkan bahwa dia 

tertarik kapada IDH melalui kalimat-kalimat pelecehan yang semakin banyak, “kok cerah 

kali hari ini, kok beda, kok cantik kali cayang aku ni” secara langsung dan “hai sayang, 

kamu udah lama ga masuk, kemana aja”, dan “aku tak bisa tanpamu” melalui media chat. 

Pelecehan berlanjut hingga di luar kantor malalui chat-chat yang tidak pantas. 

Ekpresi yang diberikan JT (52) kepada IDH (28) saat melakukan tindakan pelecehan 

verbal dan non-verbal adalah ekspresi “gatel”. Hal ini semakin terlihat ketika IDH 

berinteraksi dangan kekasihnya melalui telepon. JT terlihat cemburu, diam, dan langsung 

membuat status-status “galau” di media sosialnya. Sesuai pernyataan IDH, “mimik gatel. 

Disitu langsung menilai nih, oh ini udah ga bener nih. Dan keliatan kali itu pada saat saya 

lagi nelfon/curhat tentang pacar saya, dia langsung memasang ekpresi cemburu, diam, dan 

membuat status-status di media sosialnya.” 

Sikap aneh JT ini juga terjadi dalam konteks pekerjaan. Dia sering mengalah kepada 

IDH. Disini IDH merasa apa yang dilakukan oleh JT tidak profesional, apalagi posisinya 

yang sebagai senior dan mentor. Selain itu, JT semakin sering berusaha untuk melakukan 

kontak fisik pada IDH dengan berbagai alasan. Hal ini membuat IDH (28) semakin tidak 

nyaman dan membuat IDH sering melakukan video call dengan kekasihnya sebagai bentuk 

perlindungan diri. Berikut penjelasan IDH, 

“dia selalu mengalah terus sama saya dalam urusan pekerjaan, setelah 

itu mulailah tangannya main, saya sebagai orang normal merasa risih 

dong. Saat saya lagi nulis, terus dia mengambil pulpen itu secara sengaja 

menyentuh tangan saya. Pada saat itu saya langsung menghindar dan 

bilang “apa sih!”…” 

Kontak fisik yang dilakukan oleh JT (52) ini telah dilakukan berkali-kali seperti tiba-

tiba mendekat, merangkul dan paling parah ketika JT merangkul IDH hingga hampir 

mengenai bagian dada IDH. Tindakan dan sikap JT ini pada akhirnya memaksa IDH (28) 

untuk langsung mengambil sikap tegas dengan menepis tangan JT.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebesar 47% pelecehan seksual dilakukan oleh 

rekan kerja dan sebesar 34 % dilakukan oleh para atasan. Tindakan pelecehan seksual sering 

kali kata-kata yang mengandung unsur seksual yang bermaksud memuji sebesar 20%, yang 

bermaksud mencaci sebesar 16%, pelecehan melalui pandangan yang bermaksud memuji 

sebesar 10%, pemaksaan untuk berkencan sebesar 7%, dan tindakan menyentuh yang 

berunsur seksual sebesar 5% (Shah, Ishak Mad; Ching, 2001). Berdasarkan data ini dapat 

dilihat bahwa tindakan yang dilakukan JT tersebut memang berunsur seksual dan bermaksud 

melecehkan. 
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Konflik ini merubah sikap dan sifat IDH dalam melihat orang lain dan cara 

berinteraksinya. IDH menjadi lebih waspada, menarik diri dan tidak seramah sebelumnya. 

Dia memperhatikan orang lain sebelum berbicara dan menentukan sikap seperti apa yang 

dapat dia terapkan kepada orang tersebut. 

IDH (28) mengatakan bahwa motif yang mendorong pelaku pelecehan JT (52) adalah 

adanya motif rasa suka yang tidak wajar mengingat umur dan JT telah berkeluarga. 

Pernyataan IDH ini didukung oleh pernyataan rekannya yaitu WN yang berada di divisi 

dispatcher di PT.CR. WN yakin bahwa JT memiliki motif lain karena memperlihatkan sikap 

malu-malu. Sesuai pernyataan WN berikut: 

“saya sudah memperhatikan gerak-gerik JT, terus karena semakin aneh 

saya langsung spontan nanya, “JT, Bapak ni suka sama IDH ya?” terus 

dia menjawab seperti malu-malu gitu. Terus daya bilang, “ga usah 

bohong lagi, nampak dari gerak-gerik tu”. Tapi si JT tetap ngelak. Trus 

saya bilang lagi, “alah ngga-ngga tapi iya juga, kerja pake perasaan”. 

Dan ternyata motifnya itu, memang mau mendekati karena mau serius 

dan bukan sekedar iseng gitu.” 

Pelecehan seksual ini memberikan dampak negatif bagi korbannya jika tidak ditangani 

secara baik. Penyelesaian konflik yang baik akan memberikan ketenangan psikologis bagi 

korebannya di tempat kerjanya (Kurnianingsih, 2003). Konflik ini menjadi pertanyaan besar 

bagi peneliti untuk mengetahui tindakan apa yang telah diambil oleh PT.APB. Ketegasan 

tentunya sangat diperlukan disini untuk memberikan keadilan kepada korban dan sangsi 

kepada pelaku. Hal ini juga akan memperlihatkan seberapa kredibel orang-orang yang 

terdapat di dalamnya. 

Peneliti juga melakukan wawancara pada koordinator (SG) atau atasan divisi 

dispatcher mengenai sikap apa saja yang diambil dalam menyikapi konflik ini. Konflik ini 

sangat rentan membuat karyawan menjadi tidak termotivasi dalam bekerja. Karyawan 

menjadi tidak konsentrasi dan komunikasi menjadi terhambat karena rasa kepercayaan telah 

hilang. SG mengatakan, PT.APB telah mengambil keputusan mengenai konflik ini.  

Dia mengatakan, JT akan diberi sangsi berupa dipindah tugaskan ke daerah lain. 

Sangsi ini langsung di turunkan oleh pemilik PT.APB sendiri. Tetapi dalam pemutusan 

pemindahan tersebut juga harus dengan persetujuan project manager (TR), disini TR dinilai 

kurang tegas dalam mengambil keputusan,“...Tapi, yang paling saya sayangkan itu pada saat 

PM (Project Manager) setelah mengetahui kejadiannya tetapi masih tidak tegas.” 

Proses penyampaian kasus pelecehan seksual ini dimulai dari SG (koordinator) 

langsung menyampaikan kepada RS (CEO), yang kemudian hasilnya didiskusikan dengan 

TR (project manager), dan sebelum hasil disampaikan kepada pelaku dan korban, SG 

berusaha untuk mencari akar dari permasalahan ini muncul.  

Pencarian dimulai dengan mewawancarai IDH (korban) dan JT (pelaku) secara 

terpisah, sesuai dengan pernyataannya: “ya, saya mencari akar permasalahannya dulu, saya 

coba tanya-tanya ke IDH sama JT menurut versi mereka masing-masing supaya ga ada 

kesalahpahaman dan infomasi yang missed aja”. 

Tindakan ini diambil untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan membantu 

mengambil keputusan dan memberikan sangsi yang sesuai kepada JT (pelaku). Pertama, SG 

sebagai koordinator divisi dispatcher melakukan pembicaraan tatap muka dengan JT. SG 

memperingati dan meminta untuk JT berhenti bersikap tidak senonoh, dan berkomunikasi 

sopan terhadap IDH, seperti pernyataan berikut, “saya ngomong,JT, ya jaga sikaplah, 

pandai-pandai komunikasilah”. 
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JT hanya mengiyakan tanpa keseriusan. Setelah SG berbicara dan memperingati JT, 

IDH dipanggil untuk dapat saling bermaaf-maafan. Setelah peringatan dan penyelesaian 

pertama tersebut, ternyata JT tetap malakukan tindakan pelecehan yang sama. Maka dari itu 

dilakukan pertemuan kedua untuk menyelesaikan konflik ini. SG langsung memanggil IDH 

dan JT untuk membicarakan mengenai konflik ini lebih serius. Sesuai dengan ungkapan IDH 

berikut: 

“udah. Yang kedua itu langsung ngomong bertiga. Saya langsung bilang 

semuanya, saya ga suka sama sikap Bapak, sikap, cara bicara, terutama 

cara komunikasi Bapak ke saya, itu saya ga suka. Bapak sepertinya tidak 

bisa menghargai saya.” 

Tetapi sikap JT sama sekali seperti tidak mengindahkan penyelesaian konflik ini. JT 

menganggap bahwa tindakannya wajar dan tidak aneh. Selama penyelesaian kedua tersebut, 

JT menunjukan sikap yang sangat tidak pantas dan tidak menghargai SG selaku atasan dan 

IDH selaku korban. IDH mengatakan, “ya dia masih ketawa-ketawa, nyantai, sok-sok. 

Karena dia merasa kasus ini ga akan sampai ke atas. Tapi yang dihadapinya berbeda 

orangnya”. 

Setelah penyelesaian kedua tersebut, JT sama sekali tidak jera dan terus melakukan 

pelecehan terhadap IDH. Maka dari itu diadakan pertemuan ketiga, pertemuan ini untuk 

memberitahu sangsi yang diberikan kepada JT. Penyelesaian yang melalui tiga tahap ini 

adalah usaha PT.APB dalam memberikan sangsi yang tepat dengan bukti-bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan. RS selaku CEO PT.APB menginginkan akar permasalahan dapat 

temukan dan bukti-bukti bahwa JT melakukan pelecehan dapat dikumpulkan. SG 

menyatakan bahwa,“RS awalnya bilang coba dilihat dulu, diperhatiin, dicari buktinya”.  

Bukti-bukti yang memperkuat perlakuan JT telah terkumpul dan dapat menjadi 

tameng bagi IDH dalam pemutusan sangsi yang akan diberikan kepada JT. Pencarian saksi 

juga dilakukan sebelum pertemuan ketiga. SG berusaha mencari saksi yang dapat dipercaya 

yaitu YG dari PT.CR dan WN dari PT.SPR (pihak eksternal) untuk memperkuat keputusan 

pemindahan tugas bagi JT. Berikut penyataan SG, 

“saya nyoba nyari saksi, nanya ke YG (koordinator PT.CR). Ini juga 

untuk meyakinkan untuk memindahkan JT itu. Dan saat itu YG nya 

langsung bilang menurut saya pindahkan. Karena komunikasi sudah tidak 

bagus dan saya juga melihat sebagai orang tua berbeda sikap dia ke 

IDH.” 

Pernyataan dari saksi-saksi tersebut membuat keputusan pemindah tugasan JT 

menjadi bulat. Sebelum pengumuman pemindahan tersebut, ada beberapa pihak yang kembali 

terlibat dan dipanggil untuk memberikan pernyataan terakhir, yaitu SG (koordinator 

PT.APB), TR (project manager PT.APB), YG (koordinator PT.SPR), WN (dispatcher 

PT.SPR), JT (pelaku /dispatcher PT.APB), dan IDH (korban/dispatcher PT.APB). Terlihat 

disini bahwa penyelesaian konflik pelecehan di PT.APB ini melibatkan pihak eksternal demi 

mencegah adanya keberpihakan antara saksi dan pelaku. 
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Gambar 2 Struktur Organisasi PT.APB 

 

PENUTUP 

Konflik pelecehan seksual yang terjadi di PT.APB ini menuntut keterlibatan berbagai pihak. 

Pihak yang terlibat yaitu SG (koordinator PT.APB), TR (project manager PT.APB), YG 

(koordinator PT. SPR), WN (dispatcher PT.SPR), JT (pelaku/dispatcher PT.APB), dan IDH 

(korban/dispatcher PT.APB). Penyelesaian konflik oleh PT.APB yaitu:1) mencari akar 

permasalahan dan motif pelaku oleh IDH, yang melibatkan self-analysis of the issues dan 

defining conflict dimana keterlibatan diri sendiri untuk mencari dan mendefinisikan 

permsalahan yang ada; 2) pelaporan konflik yang terjadi oleh IDH kepada SG; 3) pelaporan 

konflik oleh SG kepada RS, disini melibatkan setting a meeting to work on the problem yaitu 

usaha untuk melibatkan segala pihak di dalam penyelesaian konflik dan developing conflict 

yaitu usaha untuk mencari jalan keluar dan strategi terhadap konflik pelecehan seksual ini; 4) 

penyelesaian tahap satu oleh SG pada JT (memberikan peringatan); 5) pencarian saksi dan 

bukti terkait pelecehan seksual oleh IDH dan SG; 6) penyelesaian tahap dua oleh SG terhadap 

JT dan IDH, yang masih menggunakan setting a meeting to work on the problem; 7) 

penyelesaian tahan tiga oleh SG dan TR yang melibatkan berbagai pihak internal dan 

eksternal (mengumumkan sangsi yang diberikan kepada JT yaitu pemindahan tugas ke daerah 

lain, disini PT.APB menggunakan narrowing the choices for action untuk menentukan dan 

menyepakati sangsi yang diberikan kepada JT dimana keputusan dibuat serinci mungkin 

berdasarkan bukti-bukti yang ada yang akan diterapkan (committing a solutions) dan 

memonitor setiap proses penyelesaian konflik pelecehan seksual (monitoring the process) 

(Shockley-Zalabak, 2006). 
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PENDAHULUAN 

Stress kerja adalah salah satu konsekuensi dalam setiap perilaku dan situasi di lingkungan 

kerja yang memberikan beban secara psikologis dan fisik yang berlebihan pada seseorang. 

Job stress, yang umumnya didefinisikan sebagai perasaan pekerja terkait dengan kekerasan, 

ketegangan, kecemasan, frustrasi dan kekhawatiran timbul dari pekerjaannya (Jin, Sun, Jiang, 

Wang, & Wen, 2018). Stress dapat muncul akibat tekanan yang muncul terkait dengan 

pekerjaannya, misalnya terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan, mengerjakan beberapa 

tugas dalam satu waktu, dikejar tenggat waktu dan intervensi dari teman sejawat maupun 

atasan. 

Banyak faktor penyebab terjadinya stress di tempat pekerjaan yang kerap kali disebut 

dengan istilah stressor atau tekanan. Tekanan yang menerpa karyawan dapat berwujud fisik 

maupun psikis, namun tekanan yang wajar dapat memberikan pemicu semangat kerja 

karyawan (Robbins, 2002). Tingkatan stress pada tahapan tertentu akan menjadi pemicu 

timbulnya penurunan semangat kerja, penuruan kondisi fisik dan mental yang akhirnya akan 

mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan. 

Kondisi fisik yang dapat mempengaruhi tingkat stress karyawan dapat berupa 

penerangan ruangan yang terlalu gelap, sirkulasi udara yang tidak memadai, aroma ruangan, 

kebersihan ruangan, dan sistem sekat sekat di tempat pekerjaan. Lingkungan pekerjaan 

merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian karyawan baik dari segi kenyamanan 

dalam bekerja, maupun akses kemudahan fasilitas pendukung pekerjaan. Mereka menyukai 

lingkungan pekerjaan kondusif, minim gangguan dan nyaman. 

Kondisi psikis yang dapat mempengaruhi tingkat stress karyawan dapat berupa gaya 

kepemimpinan atasan, gaya komunikasi atasan dengan bawahan, gaya komunikasi antara 

karyawan dan atmosfir pekerjaan. Selain itu tipe tipe pekerjaan dapat menimbulkan stress 

dalam pekerjaan misalkan tipe pekerjaan yang bersifat monoton, mekanis dan bekerja 

seorang diri akan memicu stress. Tekanan atau stress terkadang diperlukan oleh karyawan, 

karena mereka lebih menyukai tipe pekerjaan yang menantang yang dapat memberikan 

kesempatan untuk menggunakan kemampuan dan keahliannya. Selain itu karyawan 

menyukai tipe pekerjaan yang bervariasi, tidak monoton, diberikan kebebasan, serta 

pekerjaan yang menantang seperti kerjar target (Robbins, 2002). 

Pekerjaan monoton tanpa tantangan sama sekali atau terkalu mudah dapat 

menimbulkan kebosanan diantara para karyawan, namun jika tantangan terlalu tinggi akan 

menimbulkan frustasi kerja dan perasaan gagal yang akan mempengaruhi kinerja. Di bawah 

kondisi tantangan yang wajar, produktivitas kinerja karyawan akan meningkat dan akan 

menimbulkan semangat kerja dan kepuasan. 

Karyawan merupakan faktor vital dalam keberlangsungan sebuah jalannya 

perusahaan. Semua sistem yang bergantung pada kinerja karyawan dalam pelaksanaannya 

harus menyiapkan alternatif jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan terkait dengan human 

error (Kanki et al., 2017). Jika stress tidak dikelola dengan baik maka tidak mustahil tingkat 
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human error dalam pekerjaan akan tinggi, karena itu perlu disiapkan sebuah manajemen yang 

baik yang memiliki fitur yang dapat mengelola stress yang terkait dengan pekerjaan. 

Bekerja bagi karyawan bukan hanya sekedar mencari uang semata, mereka 

menginginkan sesuatu yang lebih daripada itu (Gul, Usman, Liu, Rehman, & Jebran, 2018). 

Bagi sebagian karyawan, tempat bekerja adalah rumah kedua mereka, tempat mereka 

berinteraksi sosial, karena itu tidak mengherankan memiliki teman sejawat yang ramah dan 

mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan tingkat stress. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana manajemen stres 

yang dilakukan di perusahaan Ciputra World Jakarta untuk meningkatkan produktivitas dan 

semangat kerja karyawannya. 

  

 

PEMBAHASAN 
 

Pada umumnya di suatu perusahaan seorang karyawan dapat mengalami stress yang biasa 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti : 

a) Perusahaan tidak mengapresiasi hasil pekerjaan dari seorang karyawan yang merasa 

sudah melakukan yang terbaik untuk perusahaan sehingga karyawan tersebut dapat 

menjadi stress. 

b) Tidak adanya peningkatan jabatan atau gaji yang dirasakan oleh karyawan yang sudah 

bekerja dengan jangka waktu yang cukup lama. Hal ini juga dapat menjadi salah satu 

penyebab stress yang dirasakan seorang karyawan perusahaan. 

c) Seorang karyawan yang mendapatkan pimpinan atau atasan yang kurang mengerti 

bawahannya, seperti selalu mencari-cari kesalahan anak buah. 

d) Tidak adanya program pengembangan karyawan yang diberikan, sehingga karyawan 

yang bekerja tidak akan mengetahui kejelasan dari masa depan perusahaan tersebut. 

e) Kurangnya kegiatan kebersamaan yang dapat membangun keakraban dari tiap karyawan 

perusahaan seperti outing, gathering, outbound, dsb. 

Gangguan psikologis dalam pekerjaan seperti tidak semangat kerja, kebosanan, 

merasa tidak dihargai, merasa lelah sepanjang waktu, sulit tidur dan sulit mengontrol emosi 

merupakan beberapa ciri ciri karyawan mengalami stress di tempat pekerjaan. Hal ini 

disebabkan oleh jam kerja yang lebih tinggi dan panjang, tuntutan pekerjaan psikologis yang 

lebih berat, kontrol pekerjaan yang lebih tinggi, lebih banyak kekerasan di tempat kerja, dan 

prevalensi yang lebih tinggi dari kerja shift. Selian itu kondisi lingkungan juga 

mempengaruhi misalnya pengalaman kekerasan di tempat kerja, keadilan di tempat kerja 

yang lebih rendah, dan ketidakamanan kerja (Cheng & Cheng, 2017). 

Ketika mengalami stress tentunya seseorang tidak akan tampak seperti biasanya, ada 

hal yang membuat dia berbeda dari sebelumnya, mungkin hal tersebut lebih mengarah ke hal 

yang negatif (Arnold, Edwards, & Rees, 2018). Meskipun sejauh ini belum ditemukannya 

karyawan yang mengalami stress di Perusahaan Ciputra World 1 Jakarta. Akan tetapi, pada 

umumnya sangat mudah untuk melihat karyawan yang mengalami stress, ada beberapa tanda 

apabila seorang karyawan sedang mengalami stress, yaitu : 

a) Kinerja dalam bekerja menurun, kerja menjadi tidak fokus dan karyawan tersebut terlihat 

menjadi pemurung. 

b) Menjadi tidak disiplin dalam hal yang berkaitan dengan absensi kerja seperti sering 

terlambat atau tidak hadir tanpa alasan yang jelas / bisa diterima. 

c) Menjadi seorang yang lebih emosional, contoh : apabila ia seorang pimpinan/atasan, 

sering memarahi anak buahnya tanpa sebab dan alasan yang jelas. 

Kemudian indikator stress lainnya dapat berupaka gejala fisiologikal, psikologikal dan 

perilaku (Robbins, 2002). Gejala fisiologikal dapat berupa:sakit perut, detak jantung 
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meningkat dan sesak nafas, tekanan darah meningkat, sakit kepala, serangan jantung. 

Simptom-simptom pada fisiologikal memang tidak banyak ditampilkan, karena menurut 

Robbins (2007) pada kenyataannya selain hal ini menjadi kontribusi terhadap kesukaran 

untuk mengukur stres kerja secara objektif. Hal yang lebih menarik lagi adalah simptom 

fisiologikal hanya mempunyai sedikit keterkaitan untuk mempelajari perilakuorganisasi. 

Gejala psikologis dapat berupa: kecemasan, ketegangan, kebosanan, ketidakpuasan 

dalam bekerja, irritabilitas, menunda-nunda pekerjaan. Gejala-gejala psikis tersebut 

merupakan gejala yang paling sering dijumpai, dan diprediksikan dari terjadinya 

ketidakpuasan kerja. Pegawai kadang-kadang sudah berusaha untuk mengurangi gejala yang 

timbul, namun menemui kegagalan sehingga menimbulkan keputusasaan yang seolah-olah 

terus dipelajari, yang biasanya disebut dengan learned helplessness yang dapat mengarah 

pada gejala depresi Bodner & Mikulineer (dalam Robbins, 2007) 

Yang terkahir gejala perilaku meliputi : meningkatnya ketergantungan pada alkohol 

dan konsumsi rokok, melakukan sabotase dalam pekerjaan, makan yang berlebihan ataupun 

mengurangi makan yang tidak wajar seperti perilaku menarik diri, tingkat absensi meningkat 

dan rerformansi kerja menurun, gelisah dan mengalami gangguan tidur, berbicara cepat. 

Hal tersebut merupakan tanda – tanda yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

penentuan apakah seseorang memiliki gejala stress atau tidak (Troesch & Bauer, 2017). 

Sesama karyawan haruslah saling pengertian atau saling memperhatikan satu sama lainnya, 

agar terciptanya hubungan yang baik dan agar terhindarnya dari stress.  

Dalam mengatasi karyawan yang sedang mengalami stress, perusahaan sebaiknya 

melakukan counceling. Counceling ialah saat dimana seorang karyawan diajak berbicara 

empat mata yang dapat dilakukan di kantor, baik secara formal maupun non formal (diluar 

kantor) dan juga dapat dilakukan ketika sedang lunch / dinner.Tahap selanjutnya ialah 

dengan melakukan couching. Couching dilakukan ketika sudah diketahui apa penyebab 

seorang karyawan mengalami stress. 

Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang erat antara stres kerja dan turnover 

intention(Chung, Jung, & Sohn, 2017). Turnover intentions pada dasarnya adalah sama 

dengan keinginan berpindah karyawan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya.  

Dalam menghadapi stress Perusahaan Ciputra World 1 memiliki strategi manajemen 

untuk mengatasi stress yang terjadi pada karyawan nya dengan cara melakukan antisipasi 

sehingga fenomena stress dalam bekerja tidak pernah dialami karyawan Ciputra World 1 

Jakarta. Antisipasi yang dilakukan ialah dengan memberikan berbagai macam program yang 

dapat membangun tingkat kredibilitas karyawan tersebut seperti Training Program, 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang ikut melibatkan karyawan, kegiatan atau 

aktivitas olahraga karyawan, gaji yang sesuai dan diatas rata-rata perusahaan sejenis, 

memberikan kesejahteraan karyawan & keluarganya (kesehatan & program pensiun), Outing 

karyawan (outbound training, family gathering), program training karyawan in house 

maupun external, donor darah, Futsal, Yoga Class, Fitness, pengajian, buka puasa bersama 

anak-anakpanti asuhan, Natal bersama anak-anak jalanan, jalan santai bersama (Car Free 

Day), sepeda santai & gunung, acara ulang tahun perusahaan, dsb. 

Dalam Pengambilan Keputusan, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan elemen-

elemen yang mempengaruhi sebuah keputusan. Karena sebuah keputusan tidak bisa langsung 

diambil tanpa mementingkan kondisi yang ada. 

Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Perusahaan 

Ciputra World 1 selalu memproses pengambilan keputusan menjadi beberapa tahap, seperti 

apa yang dengan melakukan Penyelidikan dan mempelajari lingkungan untuk menentukan 

kondisi dan keputusan apa yang akan diambil, data mentah ini sangat penting untuk dapat 

dijadikan sebuah petunjuk dalam mengidentifikasi masalah yang ada, kedua adalah dengan 

Perancangan dalam mengembangkan arah tindakan yang mungkin diambil, hal ini meliputi 
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proses memahami masalah dan proses untuk pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir 

adalah dengan Pemilihan atau tahap final dalam pengambilan keputusan, ini adalah tahap 

terakhir dimana pilihan tersebut ditentukan dan pada akhirnya dilaksanakanlah Pengambilan 

Keputusan yang sesuai. 

Solusi untuk menanggulangi permasalahan job stress pada karyawaan yaitu diadakan 

beberapa program sebagi berikut: 

Mengadakan training pada karyawan; training ini bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan para karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada diri 

karyawan. Dengan meningkatnya rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki maka 

akan menimbulkan rasa semangat kerja yang baru dalam pekerjaannya. Program ini 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengadakan kegiatan training bagi karyawan, 

namun hasilnya sepadan dengan dana yang dikeluarkan. Karyawan menjadi lebih semangat 

dalam bekerja dan akan meningkatkan produktifitas kerjanya. 

Sistem penghargaan; penghargaan atau kompensasi yang diberikan perusahaan pada 

karyawan baik penghargaan yang sifatnya instrinsik maupun ekstrinsik. Penghargaan 

instrinsik adalah penghargaan yang diterima oleh perorangan untuk diri mereka sendiri, 

sedangkan penghargaan ekstrinsik berupa penghargaan nonfinansial (Robbins, 2002). Dengan 

memberikan penghargaan bagi karyawan baik berupa pujian, piagam, asuransi jiwa dan 

kesehatan, kenaikan jabatan, pemilihan karyan berprestasi, maupun pemberian bonus, dan 

kenaikan gaji, akan meningkatkan semangat kerja, motivasi dan bahwan meneka perasaan 

stress di tempat pekerjaan. Sistem penghargaan yang dilakukan melihat bagaimana 

kepribadian si karyawan, karena masing masing memiliki motivasi yang berbeda dalam 

bekerja, ada yang beroreintasi status dalam pekerjaan, mengejar materi atau uang, mengejar 

kepuasan diri dan lain lain. 

Outing karyawan; Mengadakan out bound training family gathering, untuk 

menjernihkan pikiran karyawan dan menjalin hubungan baik antar karyawan. Kemudian 

mengadakan kegiatan acara donordarah, futsal, ulang tahun perusahaan, car free day dsb, 

namun tidak semua karyawan dapat ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan, karena itu 

perusahaan mengadakan acara yang bervariasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan 

karyawan, sehingga setiap karyawan dapat ikut berpartisipasi. 

Produktivitas dan kinerja karyawan secara umum dipengaruhi oleh faktor individu 

dan faktor lingkungan. Faktor individu dapat berupa job stress yang dirasakan akibat tekanan 

pekerjaan yang mempengaruhi fisik dan mental karyawan. Stress kerja bagaikanpedang 

bermata dua, atau secara sederhana stres kerja dapat mendorong, mendukung atau 

mengganggu pelaksanaan kerja. Stress kerja dalam tataran wajar dapat meningkatkan kinerja 

pegawai melalui target harian, target bulanan dan target tahunan sehingga karyawan merasa 

dipacu untuk memnuhi target, akan tetapi jika target terlalu tinggi, maka akan membuat 

karyawan depresi(Cahyana & Jati, 2017; Fan, Moen, Kelly, Hammer, & Berkman, 2018). 

Stres yang tidak teratasi akan berpengaruh terhadap kinerja. Pada tingkat tertentu stres itu 

perlu, apabila tidak ada stres dalam pekerjaan, para karyawan tidak akan merasa ditantang 

dengan akibat bahwa kinerja akan menjadi rendah. Sebaliknya dengan adanya stres, pegawai 

merasa perlu mengerahkan segala kemampuan untuk berprestasi tinggi dan dengan demikian 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

 

 

PENUTUP 

Pada umumnya di suatu perusahaan seorang karyawan dapat mengalami stress yang biasa 

disebabkan oleh beberapa hal seperti hasil pekerjaan tidak diapresiasiperusahaan, tidak 

adanya peningkatan jabatan atau gaji, pimpinan atau atasan yang kurang mengerti 
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bawahannya, seperti selalu mencari-cari kesalahan anak buah, tidak adanya program 

pengembangan karyawan yang diberikan,kurangnya kegiatan kebersamaan yang dapat 

membangun keakraban dari tiap karyawan perusahaan seperti outing, gathering, outbound, 

dsb. 

Manajemen stress yang dilakukan di perusahaan melalui beberapa strategi 

diantaranya: dalam mengatasi karyawan yang sedang mengalami stress, perusahaan 

sebaiknya melakukan counceling. Counceling ialah saat dimana seorang karyawan diajak 

berbicara empat mata yang dapat dilakukan di kantor, baik secara formal maupun non formal 

(diluar kantor) dan juga dapat dilakukan ketika sedang lunch / dinner.Tahap selanjutnya ialah 

dengan melakukan couching. Couching dilakukan ketika sudah diketahui apa penyebab 

seorang karyawan mengalami stress 

Dalam Perusahaan Ciputra World 1 Jakarta sendiri, tidak ditemukan terdapat 

karyawanyang pernah mengalami fenomenastress.Dikarenakan dalam menghadapi stress 

Perusahaan Ciputra World 1 terlebih dulu melakukan antisipasi dengan memberikan berbagai 

macam program yang dapat membangun tingkat kredibilitas karyawan tersebut seperti 

Training Program, Corporate Social Responsibility (CSR) yang ikut melibatkan karyawan, 

gaji yang sesuai dan diatas rata-rata perusahaan sejenis, memberikan kesejahteraan karyawan 

& keluarganya, dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan karyawan bersama perusahaan. 
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PENDAHULUAN 

Konflik merupakan suatu peristawa yang selalu terjadi baik konflik dengan diri sendiri 

maupun dengan dengan orang lain. Konflik jika terjadi dalam satu wadah dengan orang yang 

sama maka bisa dikategorikan sebagai konflik internal dalam suatu organisasi. Konflik tidak 

selalu diharuskan dipandang sebagai hal yang negatif dan memiliki citra buruk, konflik justru 

apabila dikelola dengan baik dengan managemen konflik yang baik maka organisasi tersebut 

akan mengalami perkembangan ke arah yang positif. Konflik yang terjadi biasanya terjadi 

dikarenakan adana perbedaan pendapat antara sesama individu-individu yang ada di dalam 

suatu organisasi yang sama jika itu konfik internal. Konflik juga bisa dijadikan sebagai 

parametir suatu organisasi untuk mengukur seberapa besar organisasi bisa memanage konflik 

yang terjadi. Peran pemimpin dalam suatu organisasi dalam memanage konflik akan sangat 

berpengaruh terhadap citra dan kinerja para anggota organisasi yang ada di dalamnya. 

Konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan. Konflik sering muncul dan 

terjadi pada organisasi, ada beberapa pandangan dari pakar mengenai konflik. Dalam 

kehidupan yang dinamisantarindividu, baikdalam organisasi ataupun di masyarakatyang 

heterogen, konflik selalu terjadi ketika kepentingan saling berbenturan. Konflik dapat terjadi 

pada siapa dan dimana saja dengan tidak mengenal status dan kedudukan. Seseorang yang 

tidak mampu mengelola konflik akan menjadi senjata makan tuan bagi kinerja kualitas 

dirinya sendiri dan akhirnya berdampak juga bagi kinerja perusahaan (Wartini, 2015). Saat 

perkembangan iptek yang terjadi, kemudian banyak perubahan sosial dan pertumbuhan 

kebudayaan yang tidak sama, sehingga mulai muncul ketidak harmonisan, disintegrasi dan 

disorganisasi masyarakat, sehingg menyebabkan berbagai konflik terbuka (Dosen, Stie, & 

Abstraksi, 2014) 

Ada beberapa jenis konflik yang umum dan sering muncul dalam suatu organisasi 

atau perusahaan antara lain: (1) konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang (person-

role conflict), (2) konflik antar peranan (inter-role conflict), (3) konflik yang timbul karena 

seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang (intersender conflict), (4) konflik yang 

timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan (intrasender conflict) 

(Sunarta, SE, 2010). 

Menurut (Robbins, 2003) perpendapatada tiga sudut pandangan mengenaikonflik, 

yaitu pandangan tradisional,pandangan interaksonis dan pandanganhubungan manusia. 1) 

Pandangan tradisional ini menganggap bahwa konflik dipandang sebagai hasil disfungsional 

akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antara orang-orang 

dan kegagalan para manager untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan. 

Semua konflik adalahburuk, dipandang secara negatif dandisinonimkan dengan istilah 

kekerasan,perusakan dan ketidakrasionalan sertamemiliki sifat dasar yang merugikandan 

harus dihindari dan dihilangkan. 2) Pendekatan interaksionis mendorongterjadinya konflik 

atas dasar bahwakelompok yang kooperatif, tenang,damai serasi cenderung menjadi 

statis,apatis dan tidak tanggap terhadapkebutuhan yang akan perubahan dan inovasi. 3) 
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Pandangan hubungan sesama manusiamenyatakan bahwa konflik merupakanperistiwa yang 

sangat wajar melihat di dalam semuakelompok dan organisasi. Konflik itu tidak terelakan, 

aliranhubungan manusia menganjurkanpenerimaan konflik. Konflik tidakdapat disingkirkan 

dan terkadang konflik membawa manfaatpada kinerja kelompok.Oleh karenanya,sumbangan 

utama daripendekatan interaksionis ini adalahmendorong pimpinansuatu kelompok 

untukmempertahankan suatu tingkat yang minimum berkelanjutan dari konflik. Oleh 

karenanya, dengan adanya pandangan ini menjadikan sebuah penjelasan bahwa untuk 

mengatakan bahwa konflik itu seluruhnya baik atau buruk ternyata kurang tepat. 

Secara negatif konflik dapat mengakibatkan (1) komunikasi organisasi terhambat, (2) 

kerjasama organisasi menjadi terhalang, (3) aktivitas produksi dan distribusi terganggu, (4) 

memunculkan saling curiga, salah paham, dan intrik, (5) individu yang berkonflik merasakan 

cemas, stres, apatis, dan frsutasi, (6) stres yang berkepanjangan menyebabkan orang yang 

sedang berkonflik akan menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan (Sunarta, SE, 

2010) 

Konflik tidak perlu dihilangkan, akan tetapi perlu dikembangkan karena merupakan 

sebagai bagian dari kekhilafan manusia yang menjadikan seseorang lebih dinamis dalam 

menjalani kehidupan. Adanya konflik disebabkan akibat komunikasi yang tidak teratur, tidak 

adanya kepercayaan serta tidak adanya sifat keterbukaan dari pihak-pihak yang saling 

bersangkutan dan berhubungan. Dalam realitas kehidupan keragaman telah meluas dalam 

wujud perbedaan status, kondisi finansial ekonomi, realitas sosial. Konflik sangat erat 

kaitannya dengan perasaan manusia. Perasaan-perasaan tersebut sewaktu-waktu bisa memicu 

timbulnya kemarahan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan 

kegiatannya sehari-harinya secara langsung, dan dapat menurunkan produktivitas kerja secara 

tidak langsung (Sumaryanto, 2010) 

Beberapa contoh konflik yang terjadi ketika dikelola dengan mangemen yang baik 

justru menjadi hal yang sangat berharga bagi suatu organisasi, artinya konflik terjadi menjadi 

batu loncatan untuk menjadikan suatu organisasi mengalami kemajuan menjadi lebih baik. 

Konflik justru bisa dijadikan sebagai alat unutk mengukur sejauh mana suatu organisasi 

tersebut bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut. 

Menurut (Robbins, 1996) mengemukakan bahwa ada dua jenis konflik, yaitu jenis 

yang pertama konflik fungsional dan yang kedua adalah konflikdisfungsional. Pertama 

Konflik fungsional adalahsebuah konfrontasi di antara kelompokyang menambah keuntungan 

kinerjaorganisasi. Kedua Konflik disfungsional adalahsetiap konfrontasi atau interaksi di 

antarakelompok yang merugikan organisasi ataumenghalangi pencapaian tujuanorganisasi. 

Konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, atau 

dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. 

Konflik sebagai perbedaan pendapat dan sudut pandangan diantara kelompok-kelompok 

masyarakat yang akan mencapai nilai atau tujuan yang sama.  

Konflik jika tidak dimanege dengan baik maka hal tersebut akan berdampak buruk 

bagi dirinya sendiri yang mengalami konflik dan juga berdampak kompleks yaitu menjalar 

pada adanya penurunan tingkat bkoordinasi dan komunikasi dalam organisiasi. Peran 

pemimpin sangat penting dalam mengahadapi situasi konflik semacam ini. Konflik yang 

terjadi ketika pemimpin suatu kelompok atau organisasi bisa mengatasinya dengan baik maka 

konflik tersebut akan menjadikan suatu batu loncatan yang akan membawa kelompuk atau 

organisasi tersebut kepada suatu tinggkatan yang lebih tinggi dan lebih baik dari sebelumnya. 

Individu atau seseorang yang memiliki derajat kepribadian conscientiousness yang 

tinggi berasosiasi dengan gaya managemen konflik compromising. Individu dengan 

kepribadian extraversion yang tinggi cenderung menggunakan mengelola konflik dengan 

gaya integrating dan menghindari tipe avoiding. Derajat kepribadian agreeableness yang 

tinggi berasosiasi positif dengan gaya managemen konflik compromising dan integrating. 
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Kepribadian neuroticism yang tinggi berasosiasi positif dengan tipe managemen konflik 

avoiding(Safitri, Burhan, & Zulkarnain, 2013). Akibat positif konflik organisasi antara lain: 

(1) organisasi menjadi lebih dinamis, (2) sebagai pengalaman berharga, (3) pimpinan lebih 

berhati-hati dalam mengambil keputusan, (4) melahirkan pribadi yang kreatif, kritis, dan 

inovatif, (5) menumbuhkan sikap toleransi. (Sunarta, SE, 2010) 

Managemen konflik merupakan suatu pendekatan yang diciptakan oleh pimpinan 

organisasi untuk mengoptimalkan konflik melalui proses identifikasi, klasifikasi, analisis 

penyebab, serta penyelesaian masalah. Dengan mengaplikasikan managemen konflik dalam 

organisassi yang baik dan tepat diharapkandapat mengatasi masalah yang muncul dalam 

organisasi dan selanjutnya diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas 

kinerja karyawan (Lina Nur Hayati, 2014) 

Kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan 

organisasi. Kemudian yang terakhir timbulnya pertentangan dari masing-masing individu 

atau kelompok yang bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Robbins 

(2003) menjelaskan konflik terjadi melalui lima tahap, yaitu tahap oposisi atau 

ketidakcocokan potensial, tahap kognisi dan personalisasi, tahap maksud, tahap perilaku dan 

tahap hasil. 

Keterlibatan managemen dalam mengelola perilaku yang buruk dalam sebuah 

perusahaan sangat dibutuhkan dalam hal mengurangi bentuk konflik yang terjadi. Konflik 

yaitu persengketaan antara dua atau lebih pihak yang memperebutkan kelangkaan kedudukan 

atau kelangkaan sumber melalui tindakan merusak, melukai atau cara-cara lain yang saling 

mengendalikan atau mengontrol yang mengakibatkan rusaknya relasi pihak pihak yang 

terlibat tersebut. Berdasarkan sumbernya, konflik dalam organisasi muncul karena beberapa 

sebab seperti: (1) konflik individu, (2) konflik antar individu, (3) konflik kelompok, (4) 

konflik antar kelompok, (5) konflik organisasi, dan (6) konflik kelompok dengan organisasi. 

Konflik dapat bersifat negatif (merugikan) tetapi sekaligus dapat pula bersifat positif 

(menguntungkan), tergantung bagaimana mengelolanya. (Sunarta, SE, 2010) 

Pengalama kita hidup, stres tidak akan pernah bisa kita hindari. Terimalah bahwa 

dalam hidup kita selalu akan muncul yang namanya stres. Tidak ada seorangpun yang bisa 

secara total menghindari stres. Begitu juga dengan konflik, tidak satu masyarakat pun yang 

tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, 

konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Muspawi, 

2014). Oleh karena itu, pimpinan atau manager tidak hanya wajib menekan dan memecahkan 

konflik yang terjadi, tetapi juga wajib untuk mengelola konflik sehingga aspek-aspek yang 

membahayakan dapat dihindari dan ditekan seminimal mungkin, dan aspek-aspek yang 

menguntungkan dikembangkan semaksimal mungkin (Julianto, 2014) 

Keluarga Remaja Islam Mesjid Salman Institut Teknologi Bandung (KARISMA 

ITB), lahir di Bandung pada tanggal 18 Maret 1981, adalah organisasi lanjutan dari Program 

Mentoring (1978-1980) dan Program Pembinaan Remaja (1980-1981) di Salman ITB. 

KARISMA yang berada dibawah naungan Yayasan Pembina Mesjid (YPM) Salman ini, 

merupakan unit aktivitas pertama yang tumbuh di Salman yang kemudian menjadi cikal bakal 

unit-unit aktivitas yang lain di Salman, seperti halnya Bioter dan Pustena. Pada tahun 1986, 

KARISMA pernah memperoleh Penghargaan dari What Working in the World (WWW) 

dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Dunia yang diselenggarakan oleh UNICEF 

sebagai salah satu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) di Indonesia, yang bersamaan dengan 

itu KARISMA pun mendapatkan Surat Penghargaan dari Menteri Luar Negeri, Prof. Muchtar 

Kusuma Atmaja, sebagai bukti keberhasilan prestasi diatas. 

Tujuan KARISMA ITB yang merupakan lembaga pembinaan remaja dan mahasiswa 

muslim serta lembaga pendidikan nonformal, mempunyai tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan tersebut adalah “TERBENTUKNYA GENERASI RABBANI YANG SEIMBANG 
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IMAN, ILMU DAN AMAL SERTA MAMPU MENJADI RAHMAT BAGI SEKALIAN 

ALAM”. KARISMA dalam beberapa tahun ini telah dan sedang berusaha untuk mewujudkan 

Jaringan Dakwah Remaja. Jaringan ini diharapkan bisa menciptakan kondisi dakwah remaja 

yang kondusif dan terkoordinasi. Konsep Jaringan Dakwah Remaja ini mempunyai prinsip 

dasar bahwa KARISMA: 1)Mengoptimalkan perannya dalam proses dakwah kepada remaja. 

2) Mengajak dan membantu pihak lain untuk mengoptimalkan perannya masing-masing 

dalam proses dakwah kepada remaja Pihak lain yang dimaksud adalah: a) Pemerintah b) 

LSM dakwah remaja lainnya c) Pihak sekolah d) ROHIS 

Pada periode 36 tepatnya pada tahun 2016 sampai 2017 KARISMA ITBmemang 

sudah mejadi aturan dalam organisasi bahwa perganian kepemimpinan dilakukan satu tahun 

satu kali. Pergantian pemimpin seperti biasa dilakukan setiap tahunnya. Pengangkatan 

pemimpin di KARISMA ITB dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan metode 

sidang umum pelaksanaannya di akhir setiap periode. satu tahun satu kali namun memang 

sudah menjadi kultur dari dulu dalam organisasi ini bahwa ketua dari KARISMA ITB selalu 

mahasiswa yang melakukan studi di kampus ITB, namun pada tahun 2016 muncul keunikan 

tersendiri dimana ketua KARISMA ITB diketuai oleh Faisal Alwi dimana beliau adalah 

mahasiswa yang berasal dari UNPAS. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keunikan tersendiri 

dan menjadi hal yang baru bagi KARISMA ITB dan memberikan corak baru bagi organisasi 

KARISMA ITB. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil pembahasan setelah peneliti melakukan wawancara dengan ketua KARISMA ITB 

periode 36 yaitu saudara Faisal Alwi mengenai bagaimana penanganan manageman konflik 

yang ada selama beliau menjabat selama satu tahun yaitu pada tahun 2016-2017. Cara 

menanggulangi atau memanej konflik yang terjadi adalah dengan mempertemukan ketua 

departemen masing-masing supaya dapat menyelesaikan persoalannya masing-masing. tidak 

sehat secara kordinasi itu ketika divisi dengan divisi secara langsung bertemu dan 

menyelesaikan tanpa melibatkan ketua departemen. 

Permasalahan baru yang lainnya pun muncul ketika koordinasi komunikasi yang 

dilakukan mengalami kendala di alur komunukasi sehingga memperbesar kemungkinan atau 

potensi untuk berpeda pendapat dan sudut pandang, tidak adanya kesepakatan dan 

pemahaman bersama membuat program kerja seolah-olah tidak maksimal. Dengan adanya 

media sosial seperti line, whats up, dan twitter disatu sisi hal tersebut memudahkan seluruh 

anggota struktural organisasi dalam mengalirkan arus komunikasi namun disisi lain karena 

pesan yang dialirkan tersebut berada di media diginal maka tidak sedikit yang menjadikan 

pesan tersebut menjadi multitafsir. 

Managemen konflik yang terjadi di periode sebelumnya memiliki ciri khas 

diantaranya ketika ingin memutuskan sesuatu maka si pemimpin melakukan keputusan 

sendiri dengan penuh ketegasan dan pertimbangan. Sedangkan pada periode 36 ini Faisal 

sebagai ketua KARISMA ITB ini memiliki cara yang berbeda dalam memanage konflik yang 

terjadi. Faisal ketika dihadapkan dengan konflik kemudian diharuskan untuk memutuskan 

sesuatu maka dia selalu memerlukan atau melibatkan orang lain (orang kepercayaannya) 

dalam memutuskan sesuatu. 

Pada zaman kepemimpinan sebelumnya, untuk menanggulangi persoalan-persoalan 

yang sifatnya struktural dalam organisasi maka organisasi selalu mengadakan evaluasi selama 

satu semester satu kali, acara tersebut dinamakan Latihan Kepemimpinan Organisasi (LKO). 

Namun pada periode 36 ini Faisal berupaya untuk lebih mengintensifkan LKO karena melihat 

semakin kesini potensi untuk mis komunikasinya pun semakin besar, maka LKO dilakukan 

satu bulan satu kali. 
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PENUTUP 

Simpulan dari penelitian ini mengenai managemen konflik di KARISMA ITB pada periode 

36 yang diketuai oleh Faisal Alwi diantaranya adalah adanya beberapa cara atau strategi yang 

dilakukan oleh Faisal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama 

kepemimpinannya. Selama kepemimpinan beliau di KARISMA ITB beliau telah memberikan 

berbagai macam kemajuan terutama dibidang struktural organisasi dimana beliau memiliki 

strategi dalam menyelesaikan konflik internal dan juga mengantisipasi agara konflik internal 

tersebut tidak kembali terjadi. 

Strategi-strategi dalam menyelesaikan persoalan manajamen konflik yang ada di 

internal kepengurusan KARISMA ITB diantaranya adalah dalam sebuah kasus ketika ada 

persoalan konflik internal dalam aliran informasi dari beberapa divisi dimana adanya mis 

komunikasi antara divisi yang bersangkutan, maka Faisal mengatasai persoalan tersebut 

adalah dengan cara mempertemukan mereka para kepala departemen terlebih dahulu karena 

menurut pandanga beliau ketika hanya mempertemukan antara divisi-divisi yang 

bersangkutan ternyata sebenarnya hal itu bisa juga menyelesaikan masalah karena memang 

mereka langsung yang mengalami persoalan, namun akan tidak sehat secara struktural karena 

atasan mereka tidak dipertemukan, oleh karena itu disetiap ada persoalan maka mereka para 

divisi pun beserta para kepela departeman harus ikut serta dalam pertemuan yang membahas 

persoalan tersebut. 

Strategi-strategi Faisal selama dalam kepemimpinannya beliau selalu mengantisipasi 

hal-hal yang sifatnya konflik yang terjadi di internal KARISMA ITB. Faisal meneruskan 

program sebelumnya yang memang sudah dilakukan oleh kepemimpinan di periode-periode 

sebelumnya. Program OKT selalu dilakukan namun intensitasnya yang sangat jarang, hanya 

satu semester satu kali dilakukan. Namun ketika Faisal memimpin di KARISMA ITB maka 

beliau mengintensifkan program OKT tersebut karena melihat seiring berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi maka muncul aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk 

berkomunikasi seperti line, whats up, facebook. Namun seiring dengan perkembangan tadi 

maka muncul persoalan baru juga yaitu adanya mis komunikasi. Mis komunikasi ini juga 

terjadi karena adanya beberapa noise atau gangguan dalam proses komunikasi, seperti adanya 

perbedaan tafsir dalam chat yang ada di grup, kemudian adanya kesalah fahaman dalam 

percakapan baik anatara divisi, divisi dengan departemen atau bahkan anatara divisi, 

departemen dan ketua. Menyadari adanya potensi permasalahan yang ada di internal tersebut 

maka Faisal mencoba membuat sebuah inovasi dengan melakukan OKT dengan lebih intensif 

yaitu satu bulan satu kali sehingga seluruh program selalu mengalami evaluasi secara berkala 

dengan skala satu bulan satu kali. 

Dalam proses komunikasi khususnya dalam komunikasi organisasi maka perlu adanya 

suatu aturan dan kordinasi yang teratur dan sistematis. Alur komunikasi yang terkoordinir 

rapi dan sistematis tersebut akan meminimalisir hal-hal yang tidak diingainkan dalam sebuah 

organisasi. Pendekatan budaya komunikasi pun sangat penting untuk meningkatkan 

keefektifan informasi yang sampai kepada subjek dalam suatu organisasi. Faisal, membawa 

warna KARISMA ITB ke dalam budaya komunikasi dan majamenen organisasi yang baru 

dimana hal tersebut tentu saja memberikan sebuah dampak yang sangat besar bagi organisasi 

tersebut. Faisal yang berhasil memecahkan atau mematahkan mitos dimana Ketua atau 

pimpinan KARISMA ITB harus mahasiswa ITB ternyata bisa dipatahkan. Sebagian orang 

mungkin ada yang meragukannya, namun Faisal menjawab keraguan tersebut dengan proses 

kepemimpina yang ia bangun dan koordinir. 

Hingga akhirnya Faisal dengan segala kekurangan yang ia miliki dan dengan kerja 

keras yang terus ia lakukan untuk kemajuan dan menyelesaikan amanah tersebut akhirnya 

membuahkan hasil. Semua keraguan yang muncul baik dari internal atau pun eksternal 

organisasi lambat laun mulai berbalik menjadi mendukung dan saling bersinergi untuk 
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kemajuan organisasi, konflik-konflik yang terjadi dengan izin Allah semuanya bisa teratasi 

dengan baik dan lancar. Semua terjadi tentu saja karena berkat kerja keras Faisal dan juga tim 

yang ada di organisasi KARISMA ITB yang solid. Sampai sekarang Faisal masih aktif di 

keorganisasisan KARISMA ITB namun beliau bsekarang menjadi sebagai penanggung jawab 

KARISMA ITB dari internal struktural karena kinerjanya yang masih dibutuhkan oleh 

organisasi KARISMA ITB dalam banyak hal. 

Saran yang bisa peneliti berikan adalah semoga dengan studi kasus ini bisa 

menjadikan sebuah pelajaran khususnya untuk para orang-orang yang suka dan hidupnya 

berada dalam lingkungan organisasi yang kenatal maka alangkah baiknya untuk memberikan 

sebuah terobosan-terobosan terbaru untuk mengatasi konflik khususnya konflik internal. 

Managemen konflik bersifat dinamis karena seiring dengan perkembangan zaman maka akan 

muncul juga persoalan-persoalan yang baru sehingga kita dituntut untuk terus berfikir kreatif 

untuk bisa mencari solusi-solusi dalam mengatasi persoalan konflik tersebut. Selain itu kita 

juga dituntut untuk berfikir antisipatif, artinya selain mencari solusi kita juga harus mencari 

strategi-strategi antisipatif sehingga persoalan-persoalan yang berpotensi munculnya konflik-

konflik internal maka kita sudah memiliki strategi untuk mengatasi persoalan konflik-konflik 

tersebut. 

Saran lainnya pun untuk para peneliti selanjutnya semoga bisa menjadi bahan 

referensi untuk memperoleh data dalam mengkaji atau meneliti tentang managemen konflik. 

Semoga penelitian inisedikitnya bisa menambah ilmu pengetahuan yang ada dan juga 

memperkuat argumen-argumen yang sebelumnya sudah ada khususnya yang berkaitan 

dengan management konflik. Peneliti tentu saja ingin mendapatkan kritikan yang membangan 

dansaran yang mendukung penelitian ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya.  
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PENDAHULUAN  

Institusi pendidikan dapat menjalankan aktivitas secara baik jika unsur-unsur di dalamnya 

bekerja secara sistematis, serasi dan selaras.Kinerja pegawai akan menciptakan lembaga 

pendidikan yang berdaya saing unggul, produktivitas tinggi dan pelayanan yang memuaskan. 

Faktor-faktor yang mendukung kinerja pegawai harus diperhatikan agar kinerja pegawai 

dapat menjadi optimal, salah satu faktor yang dapat menurunkan kinerja pegawai yaitu 

adanya konflik yang terjadi pada sebuah organisasi. Maka dari itu tugas institusi untuk 

mengelola dan menyelesaikankonflik yang terjadi pada pegawai. Sistem komunikasi dan 

informasi yang tidak menemui sasaran menimbulkan salah paham, hal ini salah satu 

penyebab konflik dalam organisasi. Dalam organisasi, saling memiliki ketergantungan dalam 

proses kerjasama, terjadi perbedaan persepsi dan pandangan diantara individu atau kelompok 

individu dalam menerjemahkan tujuan organisasi sehingga menimbulkan konflik. Sebuah 

organisasi merupakan suatu wadah yang menampung dan berisi orang dengan sikap, 

pemikiran dan perilaku yang berbeda. 

UPT PerpustakaanUniversitas Padjadjaran pada tahun 2016 beralih dari Jl. Dipati 

Ukur No.46 Bandung ke Jatinangor, menempati gedung baru yaitu Grha Kandaga. 

Perpindahan lokasi menyebabkan perubahan denah tempat kerja masing-masing individu, 

peralatan kerja dan suasana kerja. Bentuk gedung dan ruangan di Grha Kandaga berbeda 

dengan gedung perpustakaan yang dulu. Gedung di Grha Kandaga memiliki ruangan yang 

kecil-kecil dan sempit. Hal ini menyebabkan pengaturan rak buku menjadi sulit. Jika tidak 

dikelola dan dipetakan secara baik maka hal ini dapat menyebabkan konflik pada sebuah 

organisasi.1 

Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi ber-Badan Hukum (PTNBH) 

memiliki kewenanganotonomi yang luas, baik otonomi akademik maupun non akademik. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi, Universitas Padjadjaran melaksanakan 

perubahan OTK (Organisasi dan Tata Kerja) seperti yang tersebut dalamPeraturan Rektor 

Nomor 47 Tahun 2016 yang salah satunyaperubahan adanya Direktorat Sumber Daya 

Akademik dan Perpustakaan. 

UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran sebelum adanya perubahan OTK yang 

dilakukan Universitas Padjadjaran dipimpin oleh kepala perpustakaan saat ini dipimpin 

langsung oleh Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan. Berbeda dengan kepala 

perpustakaan, Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan (SDAP) mempunyai 

wewenang yang lebih luas dan lebih besar yaitu mengelola penyelenggaraaan kegiatan untuk 

menyusun jadwal perkuliahan terpadu,pengelolaan perpustakaan, pengelolaan asrama, 

pengelolaan penerbitan Unpad Press, pengelolaan Laboratorium Sentral, dan 

mengembangkan sistem kearsipan di lingkungan Universitas Padjadjaran. Wewenang dan 

tanggung jawab yang luas dan besar di Direktorat SDAPberdampak pada kegiatan 

pengelolaan di UPT Perpustakaan antara lain menyebabkan koordinasi yang lebih lama, 

                                                           
1Wawancara dengan Koordinator UPT Perpustakaan Sri Rakhmiyati,S.Sos.,M.I.Kom. 
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dikarenakan terbiasa dengan pola lama yang bersifat hierarkis, di mana terdapat kepala 

perpustakaan sebagai pimpinan langsung dan jabatan strukturalsebagai pimpinan yang 

dianggap sebagai jembatan komunikasi pegawai dengan pimpinan yang lebih tinggi. 

Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja 

organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional pemerintah pada tahun 2016 

mengarahkanPNS untuk menduduki jabatan fungsional.Banyak pegawai berminat untuk alih 

fungsi menjadi pejabat fungsional. Jabatan fungsional pustakawan mulai dilirik pegawai di 

lingkungan Universitas Padjadjaran, dan jumlah pustakawan meningkat signifikan pada tahun 

2018 yaitu 138 orang.. Jumlah pustakawan yang bertambah banyak menyebabkan rotasi di 

lingkungan Universitas Padjadjaran, tidak terkecuali UPT Perpustakaan. Banyak pegawai 

dari fakultas dipindah tugaskan ke UPT Perpustakaan. Rotasi pegawai bisa berdampak positif 

maupun negatif, seringkali rotasi pegawai menimbulkan konflik dalam sebuah organisasi. 

Konflik merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari terjadi karena perbedaan 

persepsi dan pandangan,merupakan sesuatu hal yang perlu untuk dikelola agar dapat 

memberikan kontribusinya bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Konflik bila dikelola 

dengan baik dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas pegawai. Tugas pimpinan 

adalah mengelola konflik dengan baik, sehingga dapat bermanfaat guna mendorong 

perubahan dan adanya penemuan baru. Sebaliknya jika konflik tidak dapat dikendalikan 

mengakibatkan persaingan tidak sehat, produktivitas menurun, dan kinerja organisasi rendah. 

Menurut(Mangkunegara, 2005:21) Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi 

antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, dan organisasi 

dengan kenyataan yang diharapkan.Konflik menurut(Robbins, & Judge, 2007:446)merupakan 

sebuah proses mempengaruhi dan dipengaruhi secara negatif yang dimulai ketika satu pihak 

merasa bahwa pihak lain tentang sesuatu yang diketahui pihak pertama. Sedangkan J.A.F & 

Freeman (dalam(Wahyudi, 2008:17) berpendapat bahwa konflik organisasi adalahmencakup 

perselisihan soal tujuan, nilai, status, persepsi atau kepribadian, disebabkan sumberdaya yang 

langka atau, adanya perbedaan pendapat dan pandangan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Greenberg & Baron (dalam Marwansyah & Mukaram, 2000:191) penyebab 

konflik adalah (1) Persaingan untuk memperoleh sumber daya yang langka, (2) 

Ketidakjelasan tanggung jawab dan wewenang, (3) Interpendensi dan kejadian yang muncul 

dari saling ketergantungan, (4) Sistem Imbalan, (5) Diferensiasi/ pembedaan di dalam sebuah 

organisasi. 

Jenis konflik dalam organisasi menurut pihak-pihak yang saling bertentangan 

Handoko (dalam Wahyudi, 2008:31)yaitu membedakan menjadi 5 : (1) Konflik dalam diri 

individu, yang terjadi bila seorang individu diharapkan untuk melakukan lebih dari pada 

kemampuannya, adanya ketidakpastian pekerjaan yang dia harapkan untukmelaksanakannya, 

bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan. (2) Konflik antar individu dalam 

organisasi yang sama, bisa juga konflik antara manajer dan bawahan, karena perbedaan-

perbedaan kepribadian.(3) Konflik antara individu dan kelompok, berhubungan dengan 

bagaimana individu menanggapi tekanan aturan dan norma-norma yang disepakati baik 

aturan eksplisit maupun implisit dalam kelompok organisasi, misal seorang individu 

melanggar norma-norma sehingga dikucilkan, dan diasingkan.(4) Konflik antar kelompok 

dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar unit kerja. (5) 

Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi sehingga 

mengarahkan timbulnyapengembangan produk baru, teknologi, dan jasa, harga-harga lebih 

rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. 

Konflik dalam sebuah organisasi dapat menjadi konstruktif, namun bisa menjadi 

destruktif, untuk mengurangi dan mengatasi konflik destruktif dalam organisasi, perlu 

dilakukan manajemen konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat 

dihindarkan dalam kehidupan organisasi, bahkan konflik selalu hadir dalam setiap hubungan 
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kerja antar individu dan kelompok. Konflik dapat berdampak positif ataupun negatif 

bergantung pada pendekatan manajemen konflik yang dilakukan. (Wahyudi, 2008:93) 

Menurut Thomas & Kilmann (dalam Wirawan, 2010:139) manajemen konflik 

merupakan strategi untuk mengidentifikasi dan mengelola perbedaanyang mempekerjakan 

organisasi dan individu, sehingga mengurangi beban dan pengeluaran dari konflik yang tidak 

dikelola. 

Selanjutnya manajemen konflik dapat ditinjau dari dua dimensi yaitu (1) kebersamaan 

yaitu mengukur seberapa jauh yang bersangkutan dalam konflik dapat bekerjasama dalam 

menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi;(2) ketegasan adalah seberapa jauh pihak yang 

terlibat dalam konflik dapat bersikap tegas dalam mempertahankan keinginannya untuk 

memenangkan dirinya dalam konflik yang dihadapi.Thomas &Kilmann (dalam Wirawan, 

2010:145) 

Ada beberapa pandangantentang konflik yaitu pandangan tradisional berpendapat 

bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi organisasi, 

pandangan perilaku berpendapat bahwa konflik merupakan suatu kejadian atau peristiwa 

yang biasa terjadi dalam kehidupan organisasi, yang bisa bermanfaat (konflik fungsional) dan 

bisa pula merugikan organisasi (konflik disfungsional). Ketiga, pandangan interaksi 

berpendapat bahwa konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat terhindarkan dan 

sangat diperlukan bagi pemimpin organisasi. (Mangkunegara, 2013:155) 

 Robbins & Judge (2007:452) mengindentifikasikan lima cara penanganan konflik 

yaitu (1) Competing (asertif dan tidak kooperatif), hasrat untuk memenangkan kepentingan 

seseorang, dengan mengabaikan dampaknya terhadap pihak lain yang terlibat konflik. (2) 

Collaborating (asertif dan kooperatif), suatu situasi di mana pihak-pihak yang berkonflik 

berkeinginan untuk memuaskan kepentingan semua pihak yang terlibat. (3) Avoiding (tidak 

asertif dan kooperatif), hasrat untuk menarik diri dari atau memendam konflik. (4) 

Accommodating (tidak asertif dan kooperatif), kehendak satu pihak yang terlibat konflik 

untuk mendahulukankepentingan pihak lain di atas kepentingannya sendiri. (5) 

Compromising (diantara asertif dan kooperatif), suatu situasi di mana setiap pihak yang 

terlibat konflik berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti konflik dan manajemen 

konflik di UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran denganrumusan penelitian adalah (1) 

Bagaimana gambarankonflik di UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran, (2) Bagaimana 

manajemen konflik yang dilakukan pegawai UPT Perpustakaan Universitas 

Padjadjaran.Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk (1) Mengetahui dan menggambarkan 

konflik di UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran, (2) Mengetahui manajemen konflik 

yang dilakukan pegawai UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran. 

Dalam penelitian (Fatikhin, Hamid, & Mukzam, 2017:9) diperoleh hasil konflik 

berpengaruhterhadap kinerja, konflik kerja dalam organisasiakan menurunkan kinerja 

pegawai.Menurut (Femi, 2014:15)merekomendasikan bahwa konflik harus 

diharapkan,direncanakan, dihadapi, tidak dipendam, dan diselesaikan dengan strategi 

manajemen konflik yang memadai untuk meminimalkan konflik. Strategi dalam 

meminimalkan konflik adalah (1) Jika tujuan organisasi tidak jelas dan didefinisikan secara 

longgar, konflik kemungkinan akan terjadi. Pimpinan harus menganalisis atas masalah yang 

ada sehingga tidak menimbulkan konflik; (2) Perencanaan ke depan untuk menangani 

konflik, setelah menganalisissumber, intensitas dan fokus konflik, bagaimana cara 

mengatasinyaKonflik haruslah rencana yang melibatkan pengembangan suatu bingkaibekerja 

di dalam untuk melihat konflik secara obyektif; (3) Menghadapi konflik, meskipun konflik 

biasanya tidak kita sukai, itu tidak bisa dihindari. Sebagian orang berharap konflik akan 

hilang jika itu diabaikan. Konflikyang diabaikan cenderung terjadi lebih buruk. Cara terbaik 

menghadapi konflik adalah menghadapinya; (4) Permukaan masalah nyata, konflik yang 
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tidak muncul ke permukaandapat berdampak negatif pada organisasi seperti informasi yang 

terdistorsi atau dirahasiakan, dan kurangnya inisiatif untuk memecahkan masalah; (5) 

Menyelesaikan konflik, semua pegawai yang terlibat konflik harus bekerjasama untuk 

mencapai solusi atas konflik yang muncul. 

Sedangkan dalam penelitian lain diperoleh hasil bahwa ada hubungan positif antara 

manajemen konflik dan kinerja organisasi. Meskipun konflik sering dipandang negatif, 

konflik mampu meningkatkan inovasi dan produktivitas organisasi, sehingga meningkatkan 

kinerja organisasi. Konflik membangun semangat kerja tim dan kerja sama di antara pegawai. 

Manajemen harus mengembangkan strategi yang beragam tetapi tepat untuk menyelesaikan 

dan mengelola konflik yang muncul sebelum naik ke tingkat yang tidak terkendali, 

manajemen harus fleksibel dalam penerapan gaya manajemen konflik. Konflik harus segera 

dihadapkan dan ditangani kapan pun terjadi daripada dihindari.Penyebaran informasi dan 

pemberian perintah yang jelas secara formal menginstruksikan pegawai dengan penggunaan 

memo, dan surat edaran, efektif mengurangi konflik. Prosedur yang jelas akan mencegah 

kesenjangan komunikasi, sehingga pegawai memiliki pemahaman yang jelas dan interpretasi 

yang benar atas informasi dan instruksi.(Ajikeet.al., 2015:270).  

 

 

PEMBAHASAN  

UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran mengalami banyak perubahan, perpindahan lokasi 

perpustakaan, perubahan kepemimpinan, dan rotasi pegawai yang dilakukan Universitas 

Padjadjaran. Dengan adanya perubahan-perubahan baik struktur organisasi, maupun lokasi 

tersebut mungkin saja menimbulkan konflik. Sebuah organisasi terdiri dari individu yang 

memiliki pandangan yang tidak selalu sama dan saling memiliki ketergantungan dalam 

proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu agar konflik berdampak positif 

bagi kelangsungan organisasi salah satunya dengan mengetahui sumber-sumber penyebab 

timbulnya konflik.Selain hal tersebut diperlukan upaya untuk menangani konflik secara 

serius agar keberlangsungan suatu organisasi tidak terganggu yaitu adanya manajemen 

konflik.Berdasarkan hasil penelitian, masa kerja pegawai pada UPT Perpustakaan Universitas 

Padjadjaran disajikan pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 1Masa Kerja Pegawai di UPT Perpustakaan 

Universitas Padjadjaran 

Masa Kerja f % 

< 2 tahun 9 30 

2 - 5 tahun 11 36,7 

> 5 tahun 10 33,3 

Total 30 100% 

Sumber: Hasil penelitian, 2018 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat masa kerja responden di UPT Perpustakaan 

Universitas Padjadjaranbahwa sebagian responden bekerja kurang dari dua tahun dengan 

frekuensi sebanyak 30%, 2-5 tahundengan frekuensi sebanyak 36,7%, dan respponden yang 

bekerja lebih dari lima tahun sebanyak 33,3%. Masa kerja pegawai di UPT Perpustakaan 

Universitas Padjadjaran sebagian besar telah bekerja lebih dari dua tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian, rangkuman konflik dan manajemen konflik pada UPT 

Perpustakaan Universitas Padjadjaran disajikan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2 Rangkuman Konflik Kerja UPT Perpustakaan 

Universitas Padjadjaran 
Indikator Jumlah 

pernyataan 

Total Skor Nilai 

pernyataan 

tertinggi 

Nilai 

pernyataan 

terendah 

Sumber Daya langka 4 389 600 120 

Wewenang dan tanggung jawab 4 405 600 120 

Saling ketergantungan 3 366 450 90 

Sistem imbalan 3 342 450 90 

Pembedaaan di sebuah 

organisasi 

2 239 300 60 

Jumlah 16 1714 2400 480 

Sumber: Hasil penelitian, 2018 

 

Untuk menilai kriteria dimensi konflik kerja pada UPT Perpustakaan Universitas 

Padjadjaran secara keseluruhan, terlebih dahulu akan dibuat kriteria penilaian skor, dimana 

jumlah skor tertinggi adalah 5 x 16 x 30 adalah 2400, dan jumlah skor terendah adalah 1 x 16 

x 30 adalah 480.  
Tabel 3 Rentang Skala Konflik Kerja UPT Perpustakaan 

Universitas Padjadjaran 
Rentang Skala Kategori 

480 - 863 Sangat Buruk 

864 - 1247 Buruk 

1248 - 1631 Cukup baik 

1632 - 2015 Baik 

2016 - 2400 Sangat Baik 

Sumber: Hasil penelitian, 2018 

Bobot skor total keseluruhan dari 5 dimensi konflik organisasi UPT Perpustakaan 

Universitas Padjadjaran sebesar 1714, masuk pada rentang skala 1632 – 2015. Hal ini dapat 

diartikan bahwa konflik organisasi UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran masuk 

kategori baik. 
Tabel 4 Rangkuman Manajemen Konflik UPT Perpustakaan 

Universitas Padjadjaran 
Indikator Jumlah 

pernyataan 

Total 

Skor 

Nilai pernyataan 

tertinggi 

Nilai pernyataan 

terendah 

Kebersamaaan 3 362 450 90 

Ketegasan 3 352 450 90 

Jumlah 6 714 900 180 

Sumber: Hasil penelitian, 2018 

Untuk menilai kriteria dimensi manajemen konflik pada UPT Perpustakaan 

Universitas Padjadjaran secara keseluruhan, terlebih dahulu akan dibuat kriteria penilaian 

skor, dimana jumlah skor tertinggi adalah 5 x 6 x 30 adalah 900, dan jumlah skor terendah 

adalah 1 x 6 x 30 adalah 180.  

 
Tabel 5 Rentang Skala Manajemen KonflikUPT Perpustakaan 

Universitas Padjadjaran 

Rentang Skala Kategori 

180-323 Sangat Buruk 

324 - 467 Buruk 

468 - 611 Cukup baik 

612 - 756 Baik 

757 - 900 Sangat Baik 

Sumber: Hasil penelitian, 2018 
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Bobot skor total keseluruhan dari 2 dimensi manajemen konflik organisasi UPT 

Perpustakaan Universitas Padjadjaran sebesar 714, masuk pada rentang skala 612 – 756. Hal 

ini dapat diartikan bahwa manajemen konflik organisasi UPT Perpustakaan Universitas 

Padjadjaran masuk kategori baik. 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden didapatkan 

gambaran deskriptif dimensi sumber daya langka adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Dengan demikian indikator-indikator dari dimensi sumber daya langka berada pada 

kategori Sedang. Dari hasil kuesioner, pegawai sebagian setuju bahwa tidak ada masalah dan 

konflik dalam hal persaingan sumber daya, tetapi sebagian menjawab ada konflik persaingan 

sumber daya dilihat dari jawaban responden yang menjawab ragu-ragu, tidak setuju 

dansangat tidak setuju. Setelah dilakukan pengolahan statistik memperlihatkan konflik karena 

persaingan sumber daya langka tergolong sedang. Dalam mengelola dan mengurangi konflik 

karena sumber daya langka, pimpinan organisasi bisa membuka forum dialog, melakukan 

peninjauan pemetaan ruangan, pengecekan secara rutin peralatan dan ATK yang dibutuhkan 

dan melakukan pelatihan untukmeningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta 

melakukan rekruitment untuk ahli teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai 

pengelola pemanfaatan TIK di UPT perpustakaan Universitas Padjadjaran. 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden didapatkan 

gambaran deskriptif dimensi wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Dengan demikian indikator-indikator dari dimensi wewenang dan tanggung jawab 

berada pada kategori Sedang. 

Hasil tersebut memperlihatkan konflik karena ketidakjelasan wewenang dan tanggung 

jawab tergolong sedang.Dari hasil kuesioner pegawai sebagian menjawab ragu-ragu dan tidak 

setuju bahwa ada ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab. Dilihat dari tabel 1.masa 

kerja pegawai di UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran diatas dua tahun adalah 21 

orang, tetapi sebagian pegawai menjawab belum paham wewenang dan tanggung jawabnya. 

Dalam mengelola dan mengurangi konflik karena ketidakjelasan wewenang dan tanggung 

jawab, pimpinan organisasi sebaiknya memperjelas wewenang dan tanggung jawab masing-

masing pegawai dengan adanya SOP(Standard Operating Procedure), pembagian tugas baru, 

dan melakukan rotasi antar unit kerja. UPT Perpustakaan Universitas Padjadajaran pada 

tahun 2018 ini telah melakukan rotasi antar unit kerja dan memperbaharui pembagian tupoksi 

untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden didapatkan 

gambaran deskriptif dimensi saling ketergantungan adalah sebagai berikut: 
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Dengan demikian indikator-indikator dari dimensi saling ketergantungan berada pada 

kategori Baik. 

Dimensi saling ketergantungan UPT Perpustakaan Universitas Padjadajaran pada 

kategori baik. Hasil tersebut memperlihatkan konflik karena saling ketergantungan tergolong 

baik. Dari hasil kuesioner di peroleh bahwa pegawai UPT Perpustakaan Universitas 

Padjadajaran mengakui hasil kerja bukan merupakan kemampuan individual, mengganggap 

hasil kerja merupakan hasil kerja tim dan selalu mendiskusikan hasil yang dicapai.UPT 

Perpustakaan Universitas Padjadajaran melakukan rapat diskusi secara rutin untuk 

menyampaikan informasi dan koordinasi dalam pekerjaan. 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden didapatkan 

gambaran deskriptif dimensi sistem imbalanadalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Dengan demikian indikator-indikator dari dimensi sistem imbalanberada pada kategori Baik. 

Dimensi sistem imbalan UPT Perpustakaan Universitas Padjadajaran pada kategori 

baik. Hasil tersebut memperlihatkan konflik karena sistem imbalan tergolong baik dan tidak 

menjadi konflik organisasi. Dalam sistem imbalan pegawai sangat setuju dan setuju 

kompensasi di tempat kerja adil, gaji yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang diberikan, 

dan pemberian insentif sesuai dengan hasil pekerjaan. 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden didapatkan 

gambaran deskriptif dimensi pembedaan di sebuah organisasi adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian indikator-indikator dari dimensi sistem imbalan berada pada 

kategori Baik. 

Dimensi diferensiasi/ pembedaan di sebuah organisasi pada Perpustakaan Universitas 

Padjadajaran pada kategori baik. Hasil tersebut memperlihatkan konflik karena diferensiasi 

tergolong baik dan tidak menjadi konflik organisasi. Dari jawaban kuesioner, pegawai 

sebagian besar sangat setuju dan setuju dapat bekerjasama, dihargai unit kerja, dan 

komunikasi antar individu baik. 

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden didapatkan 

gambaran deskriptif dimensi kebersamaan adalah sebagai berikut: 
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Dengan demikian indikator-indikator dari dimensi kebersamaan berada pada kategori 

Baik. 

Manajemen konflik pada UPT Perpustakaan Universitas Padjadajaran dilihat dari dua 

dimensi yaitu dimensi kebersamaan dan ketegasan. Hasilnya menunjukkan dimensi 

kebersamaan dalam kategori baik. Hasil tersebut memperlihatkan manajemen konflik 

tergolong baik. Pegawai melakukan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi dengan pegawai 

lain dalam menghadapi permasalahan yang ada.  

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden didapatkan 

gambaran deskriptif dimensi ketegasan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Dengan demikian indikator-indikator dari dimensi ketegasan berada pada kategori 

Baik. 

Hasilnya menunjukkan dimensi ketegasan dalam kategori baik. Hasil tersebut 

memperlihatkan manajemen konflik tergolong baik. Pegawai juga bersedia mengungkapkan 

perasaan, pemikiran, dan keyakinan dalam menyelesaikan masalah yang ada.  

UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran menggunakan gaya kolaboratif dalam 

menangani konflik yang ada. Suatu gaya kolaboratif tercermin dalam perilaku yang bersifar 

kooperatif dan asertif. Dalam gaya kolaboratif, konflik adalah sesuatu yang wajar, 

menyebabkan timbulnya suatu pemecahan yang kreatif jika ditangani secara tepat. 

Tujuankolaborasi adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi 

harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Adanya upaya bernegosiasi untuk 

menciptakan solusi yang memuaskan pihak yang terlibat konflik. Kreativitas dan inovasi juga 

digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima kedua belah pihak(Winardi, 

2004:401). 

 

 

PENUTUP 

Konflik dalam sebuah organisasi adalah suatu hal yang wajar. Konflik yang dikelola dengan 

baik akan meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Berdasarkan hasil dan 

pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik dan manajemen konflik 

pada UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran secara keseluruhan dalam kategori baik. 

 Ada dua dimensi konflik yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan yaitu 

sumber daya langka serta wewenang dan tanggung jawab. UPT Perpustakaan Universitas 

Padjadjaran perlu menambah sumber daya manusia dalam bidangteknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) sebagai pengelola pemanfaatan TIK. Sedangkan wewenang dan tanggung 

jawab harus diperjelas dengan membuat SOP (Standard Operating Procedure) bagi masing-

masing unit kerja. Pimpinan organisasi melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berkala 

dan memberikan informasi wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai. 
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PENDAHULUAN 

Menjadi humas pemerintah di era digital seperti sekarang ini bukanlah suatu hal yang mudah. 

Era dimana informasi sangat cepat tersebar seperti tidak jarak ruang dan waktu antara 

pembuat informasi dan masyarakat sebagai penerima informasi. Masyarakat disuguhkan 

berbagai macam informasi pada saat membuka gawai yang mereka pegang. Era transparansi 

dan keterbukaan informasi membuat masyarakat menjadi lebih kritis akan informasi yang 

mereka terima. Menjamurnya portal-portal berita online yang memberikan informasi tentang 

kebijakan pemerintah begitu dahsyat menerpa masyarakat, karena isu tentang kebijakan 

pemerintah akan lebih menarik perhatian masyarakat yang tak jarang menimbulkan 

kontroversi di dalam masyarakat itu sendiri. Pro dan kontra saat ini kerap terjadi di dunia 

maya dalam bentuk komentar – komentar yang disampaikan dalam media sosial, dan hal ini 

akan menimbulkan koflik di masyarakat dikarenakan perbedaan dalam mengemukakan 

pendapat.  

Tidak hanya berita yang beredar ke masyarakat biasanya keputusan suatu kebijakan 

juga akan memberikan dampak kepada masyarakat internal institusi itu sendiri. Gejolak akan 

adanya suatu kebijakan akan menimbulkan konflik di dalam organisasi institusi tersebut jika 

tidak segera diakukan langkah-langkah untuk menjelaskan tentang kebijakan baru tersebut. 

Berita-berita negatif tentang pemerintah yang beredar di masyarakat akan dapat 

menimbulkan konflik di masyarakat dan di tingkat internal institusi itu sendiri jika tidak 

segera ditangani. Disinilah peran pranata sebagai humas pemerintah mengantisipasi hal 

terebut agar tidak sampai terjadi, bagaimana humas pemerintah dapat mengimbangi berita-

berita yang beredar di masyarakat yang dapat menimbulkan polemik dan konflik. Humas 

pemerintah harus dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis dalam merespon 

berita-berita negatif yang beredar di masyarakat sebagai akibat dari suatu kebijakan yang 

dikeluarkan yang berpotensi akan menimbulkan konflik. Humas pemerintah memiliki peran 

dalam menyampaikan sanggahan berkaitan dengan pemberitaan yang terkadang salah 

sehingga memiliki dampak yang merugikan bagi institusi pemeritahan. 

Menurut Lattimore dalam Lubis (2012) Fungsi paling dasar humas dalam 

pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, 

meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk 

dapat melakukan pengaturan diri sendiri. Sejalan dengan fungsi yang telah dijelaskan tersebut 

humas pemerintah menjalankan tugas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat 

terkait dengan kebijakan pemerintah, dengan harapan informasi yang disampaikan akan 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan memiliki dampak positif kepada 

pemerintah yaitu citra yang positif di mata publik, baik publik internal maupun publik 

eksternal. 

Humas pemerintah memiliki fungsi ke dalam dan ke luar institusi, ke dalam humas 

pemerintah berusaha mengetahui, mengidentifikasi fenomena yang dapat menumbuhkan 

sikap, perilaku dan sudut pandang masyarakat sebelum dan setelah kebijakan itu diterapkan. 

Sedangkan ke luar humas pemerintah harus dapat menumbuhkan sikap, perilaku dan sudut 
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pandang yang positif terhadap segala tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu 

institusi pemerintahan. 

Praktik kehumasan yang dilakukan oleh humas pemerintah dalam rangka menunjang 

kinerja manajemen organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Humas 

pemerintah harus dapat melaksanakan tugas yang bersifat prevetif yaitu mencegah timbulnya 

masalah didalam organisasi. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh humas pemerintah dalam 

merespon berita yang memiliki potensi menimbulkan konflik internal ataupun eksternal. 

2. Untuk bentuk penyelesaian yang telah dilakukan oleh humas pemerintah dalam merespon 

berita dan hoax yang berpotensi timbulnyaa konflik pada publik internal dan eksternal. 

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh humas dalam merespon berita yang 

memliki potensi menimbulkan konflik internal ataupun ekternal. 

Dalam tujuan penelitian yang telah dikemukakan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

mengetahui peran humas pemerintahan dalam merespon pemberitaan yang berpotensi 

menimbulkan konflik di masyarakat. 

 

 

PEMBAHASAN 

Seiring dengan berkembangnya kebebasan pers yaitu kebebasan dimana semua orang dapat 

berkomunikasi dan mengaktualisasikan diri dalam bentuk ekspresi dalam menyebarkankan 

informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran media baik berupa media cetak 

maupun media elektronik. Dampak dari kebebasan pers ini sangat dirasakan oleh masyarakat 

sebagai target penyebaran informasi yang dibuat. Tanggapan tentang kebijakan pemerintah 

ataupun berita-berita negatif para pemaku jabatan serta politsi merupakan hal yang sangat 

menarik dibuat sebagai berita.  

Berita-berita yang disebarluaskan akan memberikan dampak kepada pemerintah yang 

tidak jarang akibat dari berita-berita tersebut menimbulkan potensi konflik terjadi di 

masyarakat ataupun di dalam institusi itu sendiri. Disinlah peran humas pemerintah sebagai 

corong informasi pemerintah dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan responsif 

sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. 

Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini adalah “Public Relations Proactive Approach : Effective Institutional Confict 

Management” yang dimuat dalam International Journal of Economics, Commerce and 

Management Vol. III, Issue 7, July 2015, dimana fokus penelitian pada makalah ini adalah 

pada pendekatan peran proaktif Public Relations dalam manajemen konflik.dikarenakan 

adanya kontroversi di masyarakat yang menyebabkan situasi krisis dan berimbas kepada 

institusi tersebut. Awal terjadinya konflik karena adanya 3 aksi demonstrasi yang disebabkan 

karena adanya beberapa kebijakan baru disebuah perguruan tinggi yang menyebabkan konflik 

antara mahasiwa, perguruan tinggi dan pihak keamanan. Dalam makalah tersebut dijelaskan 

bagaimana menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah mengendalikan 

terjadinya krisis akibat konflik disaat konflik itu muncul. Makalah ini membahas penyebab 

terjadinya konflik, jenis konflik, efek konflik dan perlu adanya efektivitas Public Relations 

dalam mengelola konflik yang terjadi di perguruan tinggi yang berada di Nigeria. 

Perkembangan teknologi menuntut institusi pendidikan di Nigeria untuk dapat menyelesaikan 

konflik internal dan eksternal yang terjadi, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

prinsip prinsip Public Relations melalui pendekatan proaktif sehingga konflik yang timbul 

tidak menyebabkan krisis. 
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Menurut Robbins (2012) menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi 

yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang 

berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. 

Humas pemerintah yang dalam Keppres nomor 87 tahun 1999 disebut dengan Pranata Humas 

adalah jabatan fungsional yang keberadaannya diatur dalam, “jabatan fungsional adalah 

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dalam satuan tugas organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan 

pada keahlian atau keterampilan tertentu serta mandiri”. Pranata humas merupakan jabatan 

fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksankan kegiatan yang berhubungan 

dengan pelayanan informasi dan kehumasan, baik informasi berskala nasional maupun 

daerah/lokal. 

Setiap instansi pemerintah sangat membutuhkan adanya Pranata Humas untuk 

mendukung peran dan fungsi institusi tersebut dalam membentuk citra positif institusi. 

Humas Pemerintahan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor. 109/M.PAN/11/2005. Pasal 4 dikatakan : Tugas pokok pranata 

humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi 

perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, hubungan 

kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. 

Humas pemerintah harus melaksanakan fungsinya didalam manajemen guna 

menunjang organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan secara 

efektif dan efisien. Humas pemerintah harus dapat mencegah dan menyelesaikan masalah 

yang menyangkut instansi. Seperti menurut Red Harlow dalam Nurjaman (2012) bahwa 

public relatiosn adalah fungsi manajemen khas yang mendukung pembinaan dan 

pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dan publiknya mengenai komunikasi, 

pengertian, penerimaan dan kerja sama, melibatkan manajemen dalam permasalahan atau 

persoalan: membantu manajemen untuk memahami dan tanggap terhadap opini publik; 

menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajmen untuk melayani kepentingan publik, 

mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, 

bertindak sebagai sistem peringatan peringatan dini dalam membantu mengantisipasi 

kecenderungan, dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis 

sebagai sarana utama. 

Sejalan dengan pengertian tersebut maka humas pemerintah sesuai dengan fungsinya 

di dalam organisasi adalah berkaiatan dengan menjaga opini publik terhadap intitusi agar 

tetap positif sehingga citra institusi dapat tercipta dengan baik, tetapi kondisi perkembangan 

era informasi yang sangat bebas sebagai dampak adannya internet memberikan kemudahan 

kepada publik untuk menerima berita yang terkadang belum tentu kebenarannya ataupun 

bersifat negatif yang dapat menimbulkan kontroversi baik di publik internal maupun 

eksternal yang berpotensi menimbulkan masalah, dan salah satu masalah yang ditimbulkan 

adalah konflik yang dapat menggangu kinerja instansi dan berdampak terhadap citra instansi.  

Terdapat beberapa sebab timbulnya konflik dalam sebuah organisasi (Suminar, 

Sumirat dan Ardianto, 2013). Ada penyebab yang berasal dari faktor internal dan faktor 

ekternal. Pertama yaitu penyebab yang berasal dari internal merupakan penyebab yang 

berasal dari dalam organisasi tersebut, terutama berasal dari perbedaan pendapat, salah 

pengertian, yang menimbulkan salah satu pihak atau keduanya merasa dirugikan, persaan 

yang terlalu sensitif. Kedua penyebab ekternal jika konflik muncul karena dipanasi oleh 

pihak lain diluar organisasi tersebut. Baik disengaja ataupun tidak. Penyebab ekternal yang 

paling sering mengancam adalah adanya pihak luar yang ingin mengadu domba anggota 

organisasi atau organisasi tersebut guncang dan hancur. 
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Adapun Schmuck sebagaimana dikutip juga oleh Mulhimah terdapat ada empat unsur 

yang menjadi sumber konflik, yaitu: 1) adanya perbedaan fungsi dalam organisasi; 2) adanya 

pertentangan kekuatan antar pribadidan sub sistem; 3) adanya perbedaan peranan, dan 4) 

adanya tekanan yang dipaksakan dari luar organisasi. 

Pemberitaan negatif dan hoax merupakan salah satu sumber penyebab timbulnya 

konflik yang berasal dari ekternal institusi seperti sebuah tekanan dan gangguan yang dapat 

berdampak kepada institusi. Dengan adanya berita-berita tentang kebijakan baru yang tidak 

dikeluarkan secara resmi dari website pemerintah dapat menimbulkan konflik di masyarakat 

dan di dalam institusi itu sendiri yang akan mengancam citra intitusi tersebut. Pesatnya 

perkembangan teknologi yang berdampak terhadap hadirnya media sosial serta adanya portal-

portal berita online harus dapat diantisipasi dengan baik oleh humas pemerintah. Dalam 

berkomunikasi di media sosial humas pemerintah harus menyadari jika mereka sedang 

melakukan komunikasi dengan komunitas warga net/netizen. Dengan karakteristik dari warga 

net yaitu memiliki sikap yang terbuka, inklusif dan bebas menyampaikan aspirasi serta 

pendapatnya, warga net menjadikan media sosial dan media online sebagai media yang bebas 

mengungkapkan pendapat apa saja yang mereka inginkan. Oleh sebab itu sebagai seorang 

humas pemerintah harus dapat mengimbanginya dengan memberikan berita yang lebih 

transparan dan dengan data yang lebih akurat. Di tengah perubahan yang berlangsung sangat 

cepat mendorong kehumasan pemerintah untuk lebih kreatif, cepat dan responsif dalam 

membangun kepercayaan publik. 

Sejalan dengan tugas dan fungsinya langkah-langkah yang dilakukan seorang humas 

pemerintah dalam merespon berita yang beredar yang memiliki potensi konflik internal 

maupun eksternal dari hasil wawancara dengan beberapa humas pemerintah adalah: 

a. Meniventarisasi berita.  

Mengumpulkan dan mendaftar berita mana saja yang beredar di masyarakat yang 

berhubungan dengan institusi,  kemudian melalui media apa berita tersebut disebarkan, 

dan mencari hal-hal apa saja yang dimuat dalam berita tersebut yang akan menyebabkan 

polemik sehingga menyebabkan timbulnya konflik di internal ataupun eksternal institusi 

yang akan berpengaruh terhadap citra institusi. Dengan cara menggali, menganalisa dan 

mengkaji sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan berita tersebut. 

b. Menginformasikan kepada pimpinan. 

Menyampaikan hasil temuan berita yang telah beredar dimasyarakat kepada pimpinan 

untuk mencarikan alternatif solusi terbaik langkah-langkah apa yang dapat akan 

dilakukan dalam menghadapi hal tersebut.  

c. Memastikan humas merupakan juru bicara paling valid. 

Informasi yang tidak benar, tidak valid dan reliable, akan mendatangkan persepsi publik 

menjadi salah sehingga memunculkan pemberitaan fitnah dan palsu (hoax), apabila hal ini 

terjadi biasanya pimpinan institusi akan menjadi sasaran kemarahan publik di dunia 

maya. Informasi yang akurat tingkat kebenarannya, valid serta jelas akan memberikan 

edukasi kepada publik untuk dapat memahami setiap kebijakan atau keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, dengan demikian maka publik akan memahami sehingga 

menghiangkan fitnah atau berita yang tidak benar terhadap pemerintah serta mengurangi 

timbulnya perdebatan di ranah publik. 

d. Mengklarifikasi berita secara persuasif dan informatif. 

Humas pemerintah harus responsif dalam mengklarifikasi hoax atau pemberitaan negatif, 

Humas pemerintah harus lebih fleksibel dan mencoba untuk belajar lebih luwes dengan 

sifat baku birokrasi yang cenderung kaku dan sarat dengan aturan, pengelolaan informasi 

di dalam internal lembaga diolah terlebih dahulu secara strategis sesuai dengan prinsip 

kehumasan sehingga respon terhadap komentar para netizen bisa disampaikan dengan 

cepat dan tepat. 
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Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat dalam menyampaikan informasi terkait 

kebijakan dan kinerja pemerintah agar diketahui oleh publik internal dan eksternal. Hal ini 

dapat mencegah timbulnya berita-berita negatif atau hoax yang berpotensi menimbulkan 

konflik. Namun apabila hal tersebut sudah terjadi humas pemerintah harus dapat menjadi 

peredam alam merespon hal tersebut. Bentuk bentuk penyelesaian yang telah dilakukan oleh 

humas pemerintah dalam merespon berita dan hoax yang berpotensi timbulnyaa konflik pada 

publik internal dan eksternal adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kemungkinan timbulnya konflik, hal ini berkaitan dengan tingkat 

konflik yang terjadi dan akibatnya yang akan ditimbulkan terhadap intistusi 

2. Untuk penanganan apabila sampai menimbulkan konflik internal diakukan melalui 

pendekatan interpersonal, dengan mencari akar permasalahan dan tindakan penyelesaian 

yang diambil. 

3. Mengklarifikasi kebenaran berita atau hoax dengan menyajikan data dan fakta yang 

sebenarnya melalui saluran-saluran komunikasi yang dimiliki oleh institusi seperti press 

release, jumpa pers, yang sebarkan melalui website, wawancara langsung, ataupun 

platform media sosial. 

4. Penyampaian informasi secara persuasif, informatif dan transparan dengan menjunjung 

tinggi nilai kejujuran dan kebenaran. 

 

Hal-hal tersebut merupakan berbagai macam kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang humas, sesuai dengan menurut Frank Jefkins dalam Elvinaro (2011) Persyaratan atau 

kualifikasi dasar untuk menjalani profesi PR dalam suatu perusaan atau lembaga yaitu: 

1. Kemampuan berkomunikasi (ability to communicate), artinya mampu berbicara di depan 

publik, presentasi, wawancara pers, dan konferensi pers. Dalam komunikasi tulisan, ia 

harus mampu menulis news release, menulis naskah pidato untuk pimpinan, artikel opini, 

feature, tulisan profil untuk media umum/pers atau media sendiri, pariwara, menulis 

laporan, profil perusahaan. 

2. Kemampuan manajerial (ability to organize), PR harus memiliki jiwa kepemimpinan 

(leadership) bagaimana menggerakan orang-orang untuk mengelola sebuah kegiatan PR.  

3. Kemampuan memperluas jaringan (ability to get on with people), seorang PR harus dapat 

membina hubungan baik secara formal maupun personal dengan publik pers. 

4. Integritas personal (personality integrity), agar tetap memiliki kredibilitas tinggi, PR 

harus berpegang pada kejujuran dan berjiwa profesional. 

5. Banyak ide dan kreatif (imagination) 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, humas pemerintah dapat 

melakukan banyak langkah dan strategi untuk menangani apabila dihadapkan dalam 

merespon pemberitaan yang memiliki timbulnya potensi konflik di publik internal dan 

eksternal. Namun dalam pelaksaaanya humas pemeritah cenderung menhadapi beberapa 

hambatan adalah sebagai berikut: 

1. Berita yang sudah beredar luas dan sulit untuk dikendalikan. Sekarang ini dengan adanya 

internet membuat informasi sangat cepat beredar dengan luas. Keberadaan media online 

dan media sosial membuat berita yang belum tentu tingkat kebenaran dan tidaknya 

tersebar sangat cepat. 

2. Humas pemerintah belum terlalu banyak dilibatkan dalam memberikan saran atau 

langkah strategis dalam penyelesaian konflik, khususnya yang bersifat ekternal. 

3. Beberapa kasus penanganan konflik dalam bidang komunikasi dan kehumasan masih ada 

yang dilakukan secara parsial. 
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Peran humas pemerintah dalam organisasi adalah membangun citra positif pemerintah. 

Humas pemerintah harus memiliki kompetensi dalam berkomunikasi dengan berbagai macam 

stakeholders pemerintah dan harus dapat menjadi jembatan antara institusi dan stakeholder 

untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam kerangka win-win solutions antara berbagai 

pihak. 

Salah satu hal penting yang harus dipelajari dan menjadi kompetensi yang dimiliki oleh 

humas dilingkungan instansi pemerintah adalah kemampuannya untuk mengelola krisis yang 

dapat menimbulkan konflik pada publik internal dan masalah yang dihadapi tidak menjadi 

berlarut-larut dan bertambah parah. Fungsi manajemen yang melekat pada humas peemrintah 

yaitu salah satunya adalah melakukan proses komunikasi dan informasi yang persuasif, 

efisien, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya 

melalui berbagai sarana dan media kehumasan dalam rangka menciptakan citra positif 

instansi pemerintah. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Di era serba digital dengan adanya internet dan munculnya portal media online dan 

media sosial yang begitu pesat menimbulkan dampak terhadap penyebaran informasi 

sangat begitu cepat. Dari semua berita yang disebarkan kepada publik tidak sedikit yang 

mengadung berita negatif dan hoax tentang institusi pemerintah. Isu-isu tentang 

kebijakan pemerintah dan program pemerintah sangat menarik minat public untuk 

membacanya, padahal berita yang disebarkan terkadang publik belum tahu dan tidak 

mengklarifikasi kebenaran berita tersebut. Tak jarang berita-berita negatif dan hoax 

dapat menimbulkan konflik di dalam publik internal maupun eksternal di dalam institusi 

tersebut. 

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya humas pemerintah harus bisa mencari solusi 

jalan keluar dan langkah serta strategi untuk menangani apabila dihadapkan dalam 

merespon pemberitaan yang memiliki potensi munculnya konflik di publik internal dan 

eksternal.  

3. Humas pemerintah harus lebih responsif dan cepat dalam menyampaikan informasi 

terkait kebijakan dan kinerja pemerintah agar diketahui oleh publik internal dan 

eksternal. Hal ini dapat mencegah timbulnya berita-berita negatif atau hoax yang 

berpotensi menimbulkan konflik. 

4. Peran humas pemerintah dalam organisasi dari sebuah institusi adalah membangun citra 

positif institusi tersebut. Humas pemerintah harus memiliki kompetensi dan kemampuan 

melakukan komunikasi dengan berbagai stakeholders pemerintah dan menjadi jembatan 

atau corong dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam kerangka win-win 

solutions. 
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PENDAHULUAN 

Kini dunia tengah memasuki Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi menjadi bagian penting 

dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Transformasi digital pada era Revolusi 

Industri 4.0 akan memungkinkan mesin dan robot menggantikan tenaga manusia. Contohnya 

adalah penemuan Artifical Intelligence  (AI)  dan  Internet  of Things  (IoT)    dimana  

manusia  akan  meningkatkan produktivitas dengan mudah hanya dengan bantuan koneksi 

internet. Seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, revolusi ekonomi memimpin 

industri baru tidak hanya dari perusahaan besar namun juga banyak perusahaan startup yang 

dilahirkan dari para jiwa inovator. 

Data dari Startup Ranking (2018) menyatakan Indonesia termasuk dalam lima besar 

negara yang memiliki startup terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Inggris 

dengan jumlah 1.559 perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan startup di Kota Bandung 

yaitu Motionbeast, studio animasi dan desain motiongraphic. Studio Motionbeast diciptakan 

karena melihat peluang besar perusahaan dalam kebutuhan grafis dan animasi serta 

perkembangan event yang pesat di Indonesia untuk kebutuhan pengalaman visual yang 

menarik di acara event. Di usia perusahaan yang menginjak satu tahun, Motionbeast saat ini 

termasuk pada kategori startup yang sedang dalam tahap survival atau bertahan. 

Dalam kondisi survival ini, Motionbeast sedang menghadapi konflik organisasi 

berupa penurunan kinerja dan perencanaan bisnis yang kurang baik. Penurunan kinerja yang 

dialami oleh perusahaan startup Motionbeast berupa tingkat absensi karyawan yang tinggi 

dan seringnya terjadi miskomunikasi yang  menyebabkan  tingkat  kesalahan  yang  terjadi  

saat  bekerja  meningkat. Penurunan kinerja menjadi fokus permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini karena penurunan kinerja karyawan berkaitan dengan motivasi individu 

tersebut. Perilaku seseorang dapat dimotivasi apabila ia tahu bahwa kebutuhannya terpenuhi. 

Kebutuhan (needs) fisiologis dan sosiologis seseorang mempengaruhi kinerja (Ivancevich, 

Konopaske, dan Matteson, 2007:146). Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

karyawan, maka bukan tidak mungkin bahwa hal tersebut akan berpengaruh pada penurunan 

kinerja karyawan. Sumber daya manusia merupakan modal penting bagi perusahaan startup 

untuk bisa berkembang karena inovasi dan ide brilian muncul dari hasil pemikiran para 

pegawai yang kreatif. 

Apabila kejadian demotivasi karyawan Motionbeast tidak dibenahi, dikhawatirkan 

akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti turnover karyawan atau kegagalan perusahaan. 

Studi yang dilakukan oleh Startup Genome (startupgenome.com, 2015) terhadap 10.000 

pendiri startup seluruh dunia yang menyebutkan bahwa 90% kegagalan perusahaan startup 

disebabkan oleh masalah internal. Hasil riset Statistic Brain (Statisticbrain.com, 2017) juga 

mengungkap bahwa salah satu alasan perusahaan mengalami kegagalan adalah kurang rasa 

motivasi, komitmen dan semangat dari para anggota perusahaan. 

Perusahaan startup sendiri merupakan perusahaan muda yang baru menjajaki dunia 

bisnis. Startup juga berarti ‘pemula’ dimana perusahaan masih berada dalam tahap merintis 
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dan berusaha mengembangkan pasarnya. Perusahaan startup adalah perusahaan yang berusia 

0-3 tahun yang mengalami krisis dan gejala entrepreneur seperti kepemimpinan, tujuan, 

keberanian dan etika; opportunity (peluang) seperti ekonomi, strategi, kompetisi, dan 

distribusi; dan Resources (sumber daya) seperti dana, jadwal, modal kreativitas (Timmons 

dan Spinelli, 2009:558). Yang menarik dari perusahaan startup adalah perusahaan ini 

menggebrak pandangan lama terhadap organisasi yang cenderung bersifat struktural dan 

kaku. Perusahaan startup cenderung lebih fleksibel dalam berkomunikasi antaranggotanya 

dan bersifat otonomi. Karakter startup sendiri bersifat inovatif dan kompetitif   (Timmons & 

Spinelli, 2009:553). Hal ini menjadikan anggota startup dituntut untuk selalu kreatif, 

berpikiran terbuka, dan strategis dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. 

Sama halnya dengan seorang bayi yang baru lahir ke dunia, perusahaan startup harus 

terus belajar untuk merangkak sampai akhirnya bisa berjalan dengan sempurna.  

Perusahaan startup dihadapi dengan berbagai ketidakpastian dan beresiko tinggi untuk 

mengalami kegagalan (Schmitt, 2018). Beberapa konflik yang dialami oleh startup mulai dari 

masalah finansial, kompetitor, dan ketidakpastian produk di masa depan. Permasalahan 

eksternal lain yang dihadapi adalah perubahan kebijakan pemerintah dan inflasi, Hal ini 

dihadapi juga oleh perusahaan startup GoJek di saat awal berdiri seperti penentangan ojek 

online dari para ojek tradisional, aturan pemerintah, serta hadirnya kompetitor transportasi 

online lain seperti Grab. Namun, dengan anggota tim yang kuat dan memiliki hasrat yang 

besar untuk maju, perusahaan akan mampu melalui fase startup dan bergerak ke tahap 

Growth and Establishment. Alhasil, GoJek mampu menjadi salah satu startup unicorn, 

perusahaan startup yang memiliki nilai di atas 1 miliar dollar AS. 

Penelitian terdahulu mengenai motivasi menghasilkan berbagai macam teori motivasi 

dalam organisasi. Motivasi mencakup pada faktor dan kebutuhan yang mendorong seseorang 

untuk melakukan perilaku seperti teori Kebutuhan Maslow dan Teori ERG oleh Alderfer. 

Maslow mengemukakan lima jenis kebutuhan yang akan mendorong motivasi seseorang: (1) 

kebutuhan fisiologis (physiological), (2) keamanan dan keselamatan (safety and security), (3) 

kebersamaan, sosial, dan cinta (belongingness, social, and love), (4) harga diri (esteem), dan 

(5) aktualisasi diri (self-actualization) (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2007:148). 

Serupa dengan Maslow Alderfer mengategorikan rangkaian kebutuhan menjadi tiga ke dalam 

teori ERG yaitu: (1) Eksistensi (existence), (2) Hubungan (relatedness), (3) Pertumbuhan 

(Growth). Eksistensi meliputi kebutuhan seperti makan, udara, imbalan kerja atau gaji, dan 

lingkungan kerja yang menyenangkan. Hubungan adalah kebutuhan yang menyengkut 

hubungan sosial dan interpersonal yang berarti. Kebutuhan akan pertumbuhan meliputi 

keinginan karyawan untuk produktif dan kreatif. 

Dari perspektif organisasi, para pendiri perusahaan yang sudah besar maupun startup 

patut berusaha untuk mengembangkan kesadaran karyawan dengan memotivasi mereka 

bahwa perilaku yang positif akan memberikan timbal balik yang positif pula dari organisasi. 

Victor Vroom (dalam Pace dan Faules, 2013:125) mengungkapkan bahwa individu akan 

termotivasi apabila (1) suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil dari perilakunya, (2) 

hasil yang didapatkan akan berdampak positif, (3) hasil tersebut dapat dicapai dengan usaha 

yang dilakukan. Studi motivasi juga dapat dikaji menggunakan Self-Determination Theory 

(SDT). SDT adalah teori motivasi manusia yang mengemukakan adanya perbedaaan antara 

dampak otonomi (derajat seseorang berperilaku karena keinginan sendiri) dengan kontrol 

relatif (derajat seorang ditekan faktor interpersonal) (Deci & Ryan, 1985). Aspek penting 

dalam SDT adalah SDT membagi motivasi menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

Keinginan internal individu untuk berkinerja termasuk ke dalam motivasi intrinsik sedangkan 

perilaku yang didasar karena menginginkan hasil tertentu di luar jenis kegiatan adalah 

motivasi ekstrinsik. Ryan & Deci (2000) menjelaskan perilaku otonomi akan memungkinkan 

individu untuk terlibat dan mempertahankan perilaku secara terus menerus. 
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Terlepas dari penelitian motivasi yang pada umumnya bersifat kuantitatif, penelitian 

kualitatif dalam mengkaji motivasi sudah dilakukan sebelumnya oleh Blackstone, Reeves, 

Lizzo, dan Graber (2017:78-89) dengan judul A Qualitative Inquiry of Motivations to 

Participate in Group Exercise Among Women. Penelitian ini akan mengadaptasi penelitian 

yang dilakukan oleh Blackstone, Reeves, Lizzo, dan Graber untuk menelaah motivasi 

karyawan perusahaan startup Motionbeast melalui wawancara mendalam. Penelitian 

kualitatif memungkinkan peneliti  untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab 

karyawan demotivasi  dari segi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Belum banyak penelitian 

di Indonesia yang mengkaji perusahaan startup khususnya dengan  topik motivasi.  Maka  

dari  itu,  penelitian  studi  kasus  mengenai  motivasi  karyawan  di perusahaan startup perlu 

dikaji untuk memberikan manfaat bagi pendiri dan karyawan perusahaan startup dengan 

bidang apapun. Penelitian akan dirumuskan dalam dua pertanyaan masalah sebagai berikut: 

(1) bagaimana motivasi kerja karyawan di perusahaan Startup Motionbeast?; (2) apa upaya 

yang dilakukan perusahaan startup Motionbeast untuk meningkatkan motivasi kerja 

karyawan?. Dari rumusan masalah, penelitian akan menghasilkan tujuan yaitu: (1). Untuk 

mengetahui motivasi kerja karyawan di perusahaan Startup Motionbeast; (2) Untuk   

mengetahui   upaya   yang   dilakukan   perusahaan   startup   Motionbeast   untuk 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

 

 

PEMBAHASAN 

Motivasi Kerja Karyawan Motionbeast 

Motivasi Ekstrinsik 

Penurunan motivasi kerja karyawan Motionbeast telah berdampak pada penurunan kinerja 

perusahaan. Hal ini perlu dipastikan apakah kebutuhan karyawan sudah terpenuhi. Motivasi 

ekstrinsik dipicu oleh pemenuhan kebutuhan penghargaan eksternal berupa gaji. Uang 

termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis manusia yang utama. Pada wawancara yang 

dilakukan kepada salah seorang karyawan Motionbeast, ia menyatakan bahwa hak mereka 

sempat tidak terpenuhi. Gaji mereka pada bulan Oktober dan November sempat terhambat 

dikarenakan adanya hambatan eksternal yakni pembayaran dana yang lama dari perusahaan 

klien mereka.Pegawai lain Pengurus Keuangan menyatakan bahwa “Di sini (Motionbeast) 

tidak menerapkan adanya tunjangan, uang lembur, dan asuransi seperti BPJS atau 

ASKES” 

Pernyataan ini sejalan dengan Hierarki Kebutuhan Maslow dalam Ivancevich, 

Konopaske, dan Matteson (2007:148) bahwa manusia akan termotivasi berperilaku apabila 

kebutuhan terpenuhi. Sedangkan yang terjadi di Motionbeast adalah kebutuhan pokok 

karyawan terhambat. Namun, peristiwa ini tidak menjadikan karyawan Motionbeast tidak 

melaksanakan kewajibannya. Designer motiongraphic di Motionbeast menyatakan bahwa, 

“Saya menyelesaikan pekerjaan saya karena saya melaksanakan kewajiban saya 

kepada perusahaan. Saya pun sadar bahwa dengan saya tidak mengerjakan pekerjaan saya, 

otomatis nantinya akan berimbas pada penyerahan kerjaan yang terhambat dan pembayaran 

akan semakin tertunda.” Ditambahkan pula oleh karyawan bagian keuangan: “Selama proyek 

masih berjalan dengan klien, saya tetap berusaha memberikan update terkait progress 

pekerjaan meskipun mereka lama pembayarannya.” 

Pernyataan yang diberikan oleh kedua karyawan tersebut menyatakan bahwa ia 

termotivasi karena melihat adanya tujuan di depan yaitu pembayaran dari klien. Hal ini sejalan 

dengan salah satu jenis regulasi Self-Determination Theory (SDT) yaitu Identified Regulation 

dimana perilaku individu dimotivasi oleh sebuah tujuan meskipun pada saat itu haknya belum 

terpenuhi oleh perusahaan. 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 503 

Motivasi Intrinsik 

Perasaan kepuasan, kesenangan, dan juga kebanggaan akan menyelesaikan sebuah tugas 

termasuk dalam penghargaan intrinsik yang dirasakan  oleh  karyawan. Motivasi intrinsik  

akan didorong dengan otonomi, hubungan, dan kompetensi dalam SDT menurut Dice & 

Ryan (1985). Sedangkan menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007:230) 

Pertumbuhan Pribadi (Personal growth), Pencapaian (Achievement), Otonomi (Autonomy) 

dan Penyelesaian (Completion) adalah pendorong individu berperilaku. Hubungan di 

Motionbeast terjalin dengan baik dan menganut asas kekeluargaan seperti yang dikemukakan 

oleh desainer Motionbeast yakni:“Kita disini saling bantu satu sama lain. Bahkan keluarga 

dari teman kerja pun akan bantu berupa membawa makanan untuk makan siang atau makan 

malam.” Ditambahkan pula pernyataan oleh staf keuangan,“Hubungan kami semua bersifat 

fleksibel antara satu sama lain. Tidak kaku karena memang pada dasarnya kita sudah kenal 

lama. Saya sudah kenal sama pendiri Motionbeast dari 3 tahun yang lalu dan desainer 

Motionbeast sejak 5 tahun yang lalu. Jadi sudah merasa nyaman bekerja satu sama lainnya.” 

Kedua pegawai menyatakan bahwa mereka tidak akan merasa sungkan apabila ingin 

meminta bantuan. Kedekatan yang terjalin terjadi di luar kantor pula bahkan mereka saling 

bercerita mengenai pengalaman perosnal masing-masing di luar kantor. Dalam konsep 

Existential, Relatedness, and Growth (ERG) seperti yang dikemukakan Alderfer dalam 

Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007:150)   adalah hubungan yang berarti antara 

karyawan seperti kebersamaan, sosial, dan cinta merupakan aspek penting dalam kebutuhan 

manusia akan tetapi, ketika narasumber desainer diminta untuk memberikan konfirmasi 

mengenai apakah ia pernah merasa bahwa sewaktu-waktu beban kerja yang dimiliki lebih 

berat dari anggota lainnya, ia memberikan jawaban: “Seharusnya ketika meeting saya 

ditemani dengan staf keuangan agar klien dapat membicarakan sistem pembayaran dan biaya 

langsung ke staf kita. Tapi kenyataannya, malah saya bertemu klien sendiri. Soalnya staf 

keuangan tidak begitu paham mengenai produk perusahaan kita dan alur pekerjaan desain 

proyek yang dihadapi.” 

Masalah yang dialami oleh pendiri Motionbeast sendiri adalah kekurangan sumber 

daya manusia yakni untuk bagian Account Executive (AE). Profesi AE akan berfungsi 

sebagai jembatan yang menjadi penghubung antara perusahaan Motionbeast dengan klien-

kliennya sehingga desainer dapat fokus mengerjakan pekerjaannya. Ia pun 

menambahkan,“Tapi saya menyadari memang ada ketidakjelasan tugas kerja yang 

mengakibatkan staf keuangan menjadi membantu juga pekerjaan desainer sehingga dia 

malah mengabaikan pekerjaan utamanya yaitu melakukan pembukuan.” 

Untuk saat ini, keadaan Motionbeast  tidak memungkinkan untuk mempekerjakan 

pegawai baru untuk posisi Account Executive. Maka untuk menanggulanginya, sementara 

desainer dan pendiri melakukan pekerjaan ganda yaitu mengerjakan proyek klien dan juga 

mengurus komunikasi mereka dengan klien. 

Aspek lain motivasi intrinsik seperti keinginan karyawan untuk mengembangkan 

potensi diri dikemukakan oleh desainer juga menjadi pendorong desainer Motionbeast. 

Keragaman permintaan klien untuk proyek menjadikan mereka tertantang dan semangat 

untuk mengembangkan skill yang dimiliki. Contohnya seperti desainer mengemukakan: 

“Passion saya itu mengerjakan desain 3D jadi kalau ada permintaan klien yang 

membutuhkan desain 3D memicu saya lebih semangat mengerjakan. Hal-hal seperti ini buat 

saya jadi mengeksplorasi tools-tools pada software.” 

Dari pernyataan oleh staf desainer, ia memiliki kepuasan tersendiri apabila ia 

menyelesaikan pekerjaan yang menurutnya menantang. Menurut McClelland (dalam 

Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2007:230) bahwa menyelesaikan tugas dengan tepat 

memberikan rasa pencapaian (achievement) yang dapat memberikan perbedaan individual. 
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Sejalan dengan karakteristik perusahaan startup yang otonomi, salah satu 

penghargaan yang mendorong motivasi intrinsik ialah otonomi dimana karyawan adalah bos 

untuk dirinya sendiri. Artinya, pegawai berhak untuk melakukan pengambilan keputusan dan 

mengatur sendiri pengerjaan tugas masing-masing. Pendiri dari Motionbeast pun menerapkan 

jam kerja yang fleksibel selama pekerjaan yang diminta selesai tepat waktu dan komunikasi 

antaranggota tidak terganggu. Otonomi sendiri akan berjalan dengan lancar apabila setiap 

anggota memiliki signifikansi tugas dan menganggap bahwa mereka bertanggungjawab 

penuh akan tugas mereka. Pemahaman mereka akan peran yang diemban di organisasi harus 

sejalan dengan struktur organisasi yang ditentukan. 

 

Upaya Perusahaan Motionbeast dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan 

Setelah mengetahui permasalahan apa saja yang timbul di Motionbeast maka  pendiri perlu 

menyusun strategi dan upaya untuk menyelesaikannya. Dari permasalahan finansial yang 

dihadapi Motionbeast, pendiri perusahaan berinisiatif untuk membuat perencanaan bisnis. 

Seringkali terjadi peristiwa perusahaan startup yang mengalami kegagalan karena tidak 

memiliki perencanaan yang kuat bahkan ada pula perusahaan startup yang sama sekali 

belum membuat perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis bertujuan untuk menganalisis usaha, 

mengetahui lebih jauh target pasar, pangsa pasar, kompetitor, dan tujuan perusahaan ke 

depannya. 

“Motionbeast  sendiri bermula dari penglihatan saya dalam mengamati peluang 

motion design di Indonesia. Apalagi jaman sekarang sudah banyak event besar di Indonesia 

yang membutuhkan visual yang bagus sehingga penonton mendapatkan pengalaman 

menonton konser musik atau launching produk yang ‘wah’ dan memorable.”  

Salah satu karakteristik seorang pengusaha adalah dapat mengambil peluang yang 

ada di sekitarnya, Namun, peluang tidak akan berjalan maksimal apabila tidak dibarengi 

dengan tim yang kuat dan sumber daya yang imbang (Timmons dan Spinelli, 2009:110). 

Membuat perencanaan bisnis bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan komitmen, 

waktu, tenaga, dan pikiran yang besar. Dengan pendiri melibatkan karyawan dalam proses 

pembuatan rencana bisnis dapat meningkatkan rasa sense of belonging karyawan. 

Perencanaan bisnis dan keuangan yang terstruktur dapat membantu pendiri dan karyawan 

bersama-sama membentuk perluasan bisnis agar pendapatan akan terus mengalir dan tidak 

terjadi lagi kejadian hambatan kebutuhan. Staf Motionbeast mengaku mereka akan sangat 

termotivasi apabila gaji mereka dipenuhi tepat waktu dan perusahaan memberlakukan 

insentif, tunjangan, dan asuransi kesehatan. 

Upaya lain yang ingin dibenahi adalah menerapkan pertemuan mingguan rutin untuk 

mengomunikasikan isu-isu yang dihadapi. Pendiri Motionbeast mengatakan bahwa: “Kita 

melakukan pertemuan saat diperlukan saja. Saya rasa motivasi kerja bisa berkurang kalau 

pendiri tidak melakukan sesuatu yang melibatkan karyawan.” 

Pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dapat memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan kinerja. Karyawan akan merasa bahwa peran mereka penting bagi perusahaan 

dan keberadaan mereka dinanti oleh perusahaan. Pertemuan juga dapat menjadi alat bagi para 

pemimpin untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Menurut Model Penghargaan Individu 

(dalam Ivancevich, Konopaske, dan Matteson , 2007:227), evaluasi kerja dapat menjadi 

penentu apakah seseorang layak untuk diberi penghargaan. Penghargaan yang diberikan 

perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat lagi. Pertemuan reguler ini 

juga menjadi kesempatan bagi para karyawan untuk meminta solusi dan bantuan dari rekan 

kerja yang lain apabila mengalami kendala. 

Setiap orang memiliki jenis kebutuhan yang berbeda-beda sesuai kepribadian dan 

keinginan masing-masing. Perusahaan perlu mengidentifikasikan kebutuhan yang diinginkan 

setiap karyawannya dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu. Desainer dan staf keuangan 
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Motionbeast menyebutkan dalam wawancara bahwa mereka mengharapkan adanya kegiatan 

workshop atau solo exhibition “Inginnya sih bisa mengadakan solo exhibition. Semacam 

pertunjukkan lighting yang interaktif. Seperti menggunakan lampu LED yang dirakit untuk 

disesuaikan dengan beat lagu. Bikin acara seperti ini kayaknya akan membuat nama 

Motionbeast lebih dikenal lagi dan secara tidak langsung menjadi ajang aktualisasi saya 

sebagai pekerja seni.” Rencana solo exhibition ini menurut pendiri Motionbeast sudah 

dirundingkan sebelumnya 

Namun belum terealisasikan karena belum menemukan sponsor yang akan 

mendukung acaranya. Pendiri menyatakan ia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada 

staf desainer perencanaan solo exhibition ini untuk konseptualisasi sesuai yang desainer 

inginkan. “Untuk kreativitas karyawan, saya tidak pernah membatasi mereka untuk berkarya 

sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Saya juga tidak keberatan apabila ada karyawan 

yang mengerjakan tugas di luar kerjaan Motionbeast selama jam kerja. Asalkan tugas 

tersebut tidak menghambat kewajiban mereka di Motionbeast. Contohnya saja baru-baru ini 

saya mendukung penuh teman-teman desainer untuk mengikuti kompetisi video mapping 

kelas dunia. Yang seperti itu kan justru mengasah skill mereka semua.” 

Pendiri Motionbeast mendukung sepenuhnya kebutuhan aktualisasi diri dan 

mengembangkan keterampilan karyawan selama hal tersebut positif. Pendiri paham betul 

keinginan desainer untuk bebas bereskpresi dan bereksperimen dengan karya mereka. 

Fasilitas berupa komputer, laptop, lampu LED, dan proyektor kantor juga dipersilakan bagi 

staf yang ingin menggunakan untuk kebutuhan mereka berkreasi. 

 

PENUTUP 

Motivasi kerja karyawan perusahaan startup Motionbeast yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah motivasi intrinsik dan motivasi entrinsik. Alasan mengapa motivasi kerja menurun 

adalah karena  kebutuhan fisiologis  yang tidak terpenuhi. Kebutuhan ini  termasuk ke  

dalam motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik. Lain halnya dengan motivasi intrinsik 

yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam diri individu. Hal itu mencakup pada rasa pencapaian 

hubungan interpersonal antar staf, otonomi, dan keinginan untuk mengembangkan skill. 

Karyawan perusahaan startup Motionbeast memiliki kemauan yang tinggi untuk maju dan 

mengembangkan perusahaan terlebih lagi jika didukung dengan sumber dana yang memadai 

kebutuhan-kebutuhan mereka. Dari penjabaran masalah  yang terjadi  di  perusahaan  

Motionbeast,  pendiri  memiliki  upaya-upaya  yang akan  ia gunakan untuk membenahi 

permasalahan yang terjadi dari mulai aspek finansial, hubungan antar staf, dan juga 

aktualisasi diri stafnya untuk berkreasi di Motionbeast. 
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*Korespondensi: ateppahrudin@gmail.com 

 

 

PENDAHULUAN  
 

Industri Era 4.0 sebagai perkembangan sebuah peradaban modern telah dirasakan dampaknya 

di berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek organisasi. Dengan demikian, organisasi 

perlu melakukan transformasi sebagai sebuah tindakan yang responsif terhadap sebuah 

perubahan. Sebab kedatangn era revolusi industri keempat (Industri 4.0) sudah tidak lama lagi 

dan semua pihak harus benar-benar mempersiapkan langkah-langkah yang strategis supaya 

mampu menyesuaikan diri dengan baik (Fahrudin, 2018). 

Transformasi organisasi yang dilakukan tentu tidak akan lepas dari sorotan bagaimana 

manusia di dalamnya sebagai sumber daya utama dalam memajukan suatu organisasi di 

bahas. Hal ini berkaitan dengan implementasi bagaimana manusia sebagai sumber daya 

dalam sebuah organisasi bisa memiliki sebuah kinerja yang baik,  contohnya di dalam 

perusahaan. 

Motivasi menjadi sebuah pembahasan yang penting dalam kajian komunikasi 

organisasi. Penjabaran di lapangan menjelaskan bahwa dengan motivasi seseorang bisa 

bertahan atau mengundurkan diri dari tempat ia bekerja. Motivasi juga menjadi salah satu 

faktor pendorong yang berasal baik dari luar atau dalam diri sesorang untuk mencapai apa 

yang dia inginkan didalam pekerjaan.  

Pembahasan tentang motivasi pada konteks penelitian ini adaalah generasi 

millennials, karena tidak dapat dipungkiri bahwa generasi millenial menjadi bagian dari 

sebuah tatanan dalam organisasi perusahaan. Dalam mengkaji motivasi, salah satunya bisa 

menggunakan teori hierarki kebutuhan dari Abrham Maslow yang mencakup (1) kebutuhan 

fisiologis, (2) kebutuhan keamanan, (3) kebutuhan sosial, (4) kebutuhan penghargaan dan (5) 

kebutuhan aktualisasi diri, (6) kebutuhan memahami dan (7)  kebutuhan estetika (Hanachor & 

Aruma, 2017).  

Berdasarkan pengamatan pada realitas yang ada, generasi millenial adalah generasi 

yang dinamis. Begitu banyak dinamika yang di tunjukan oleh millennial yang kaitannya 

dengan motivasi mereka bekerja. Banyak data menunjukan bahwa millennial ini memiliki 

kecenderungan berpindah-pindah tempat bekerja sehingga mereka di sebut sebagai kutu lonct 

dalam bekerja. Sehingga kaitannya adalah dengan motivasi, genereasi millennial memiliki 

motif yang beragam ketika memutuskan untuk bekerja dalam sebuah perusahaan atau institusi 

tertentu. 

Sehingga berdasarkan relitas tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini ialah: (1) bagiamana motivasi kerja millenial apabila di tinjau dari teori hierarki 

kebutuhan Abraham Maslow?. (2) bagaimana relevansi teori tersebut jika di terapkan pada 

generasi millenial?.          

Adapun tujuan penelitian ini didasarkan pada pengamatan prilaku  millenial yang 

memiliki kepribadian yang susah ditebak sehingga apa saja yang mereka lakukan selalu 

menarik untuk diteliti. Oleh karenanya dalam konteks  penelitian ini memiliki tujuan: (1) 

untuk mengetahui bagaimana motivasi millennial dalam bekerja apabila di tinjau 

menggunakan teori hierarki kebutuhan berdasarkan 7 tingkat pemenuhan kebutuhan dari teori 
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tersebut dan (2) untuk mengetahui relevansi teori tersebut apabila diterapakan pada generasi 

millennial terutama untuk menghadapi Industri Era 4.0. 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Menurut (Mannheim, 1952) generasi ialah suatu konstruksi sosial dimana didalamnya 

terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan usia dan pengalaman historis yang sama. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa individu yang menjadi bagian dari satu generasi ialah 

mereka yang memiliki kesamaan tahun kelahiran dalam rentang waktu 20 tahun dan berada 

dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama. Definisi tersebut secara spesifik juga 

dikembangkan oleh (Ryder, 1965) yang menyatakan bahwa generasi adalah agregat dari 

sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu 

yang sama pula. 

Dalam beberapa kurun waktu terakhir rupanya definisi tentang generasi telah 

berkembang, beberapa pendapat ahli dalam pengelompokan generasi dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 1 Pengelompokan Generasi 

Sumber Label 

(Tapscott, 1998) - 

Generasi Baby 

Boomer  

(1946-1964) 

Generasi X (1965-

1975) 

Generasi Digital 

(1976-2000) 

(Howe & Strauss, 

1991) 

Generasi Diam 

(1925-1943) 

Generasi Baby 

Boomer  

(1943-1960) 

Generasi ke 13 

(1961-1981) 

Generasi 

Millennial 

(1982-2000) 

(Zemke et. al, 

2000) 

Generasi Veteran  

(1922-1943) 

Generasi Baby 

Boomer  

(1943-1964) 

Gen-Xers 

(1960-1980) 

Nexters 

(1982-2000) 

(Lancaster & 

Stilman 2002) 

Tradisonalis (1900-

1945) 

Generasi Baby 

Boomer  

(1946-1964) 

Generation Xers  

(1965-1980) 

Generasi Y 

(1981-1999) 

(Martin & Tulgan, 

2002) 

Generasi Diam 

(1925-1942) 

Generasi Baby 

Boomer  

(1946-1964) 

Generasi X 

(1965-1977) 

Millenials 

(1978-2000) 

(Oblinger & 

Oblinger, 2005) 
Matang (<1946) 

Generasi Baby 

Boomer  

(1947-1964) 

Generation Xers 

(1965-1980) 

Gen-Y / NetGen 

(1981-1995) 

 

 Terdapat beberapa hasil penelitian secara konsisten membandingkan perbedaan 

generasi, dengan sampel mulai dari tahun 1950 an sampai dengan awal tahun 2000an yang 

menunjukkan perbedaan karakteristik dari 3 kelompok generasi: generasi baby boomers, 

generasi X, dan generasi Y (millennial), berikut salah satunya adalah penelitian dari 

(Lancaster & Stillman, 20002), yang menggambarkannya sebagai berikut: 
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Tabel 2 Perbedaan Generasi (Lancaster &Stillman) 

 
Faktor Baby Boomers Generation Xers Millennial Generation 

Attitude Optimis  Skeptis Realistis 

Overview Generasi ini percaya pada 

adanya peluang, dan kadangkala 

sering idealis untuk membuat 

perubahan positif di dunia. 

Mereka juga kompetitif dan 

mencari cara untuk melakukan 

perubahan dari sistem yang 

telah ada 

Generasi ini adalah 

generasi yang tertutup, 

sangat independen dan 

punya potensi serta tidak 

bergantung kepada orang 

lain untuk menolong 

mereka 

Menghargai perbedaan, 

lebih memilih bekerja 

sama dengan orang lain 

daripada menerima 

perintah dari orang lain 

serta sangat pragmatis 

dalam pemecahan 

masalah. 

Work 

Habits 

Punya rasa optimis yang luar 

biasa, pekerja keras yang 

menginginkan penghargaan 

secara individu, dan mereka 

percaya pada perubahan dan 

perkembangan diri sendiri 

Sadar akan adanya 

keberagaman dan 

berpikir secara global, 

ingin menyeimbangkan 

antara kehidupan dan 

pekerjaan, bersifat 

informal, sering 

mengandalkan diri 

sendiri, dalam bekerja 

menggunakan 

pendekatan praktis, ingin 

menikmati pekerjaan dan 

menikmati bekerja 

dengan new technology 

Memiliki rasa optimis 

yang luar biasa, fokus 

pada prestasi, percaya diri, 

percaya pada nilai-nilai 

moral dan sosial, 

menghargai adanya 

keberagaman 

 

Hasil penelitian lainnya menunjukkan hasil yang secara umum memiliki kesamaan. 

Generasi veteran atau biasa disebut generasi diam yaitu generasi yang konservatif dan 

disiplin, sementara generasi baby boomers yaitu generasi yang materialistis dan berorientasi 

pada waktu (Putra, 2016).  

Generasi X ialah generasi yang memiliki ciri-ciri; mampu beradaptasi, mampu 

menerima perubahan dengan baik dan disebut sebagai generasi yang tangguh karena memiliki 

karakter mandiri dan royal, sangat mementingkan citra, ketenaran, dan uang. Mereka adalah 

tipe pekerja keras, menghitung segala sesuatu yang telah perusahaan berikan atas apa yang ia 

kerjakan (Jurkiewicz, 2000). 

Sementara generasi Y adalah generasi yang lebih dikenal sebagai generasi millennial 

atau milenium. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 

seperti e-mail, SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter. Oleh 

karenanya generasi ini sering disebut sebagai generasi digital atau dengan kata lain generasi 

Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming (Lyons, 2004).   

Motivasi kerja adalah sebuah proses pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kondisi bergairahnya seseorang dalam bekerja, sehingga mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 2007, 

p. 95). Adapun kegunaan motivasi antara lain adalah mendorong gairah dan semangat kerja 

karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan dan lain-lain (Sunyoto & Danang, 2013). 

Abraham Maslow mengajukan teori kebutuhan manusia yang dikenal sebagai hierarki 

kebutuhan Maslow. Dimana setiap jenjang kebutuhnnya dapat dipenuhi hanya jika jenjang 

sebelumnya sudah terpuaskan. (Onah, 2015) menyatakan hal itu pada tahun 1943 profesor 

psikologi dari Brandeis University, Abraham Maslow sebagai seorang yang terkenal, peneliti 

dalam studi kebutuhan manusia dan motivasi muncul dengan hierarki kebutuhannya.  
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Gambar 1. Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow  

 

Sumber: Onah, F. O. (2015). Human Resource Management 4th Edition. Enugu: John Jacob’s Classic 

Publisher Ltd 

 

Kebutuhan Fisiologis, kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan dasar manusia yang 

penting untuk hidup manusia di berbagai komunitas yang berpartisipasi dalam masyarakat. 

Kebutuhan fisiologiskebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, pakaian, tempat tinggal 

(akomodasi atau perumahan), dan reproduksi. Pada dasarnya, ras manusia atau masyarakat 

akan mati tanpa kebutuhan dasar manusia di masyarakat. Sesungguhnya, kebutuhan dasar 

manusia adalahsangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberlanjutan ras manusia di 

kehidupan bermasyarakat. 

Kebutuhan Rasa Aman, kebutuhan keamanan atau kebutuhan keamanan berhubungan 

dengan perlindungan dan kelangsungan hidup dari situasi kacau, gangguan sosial, gangguan 

sosial dan bahaya fisik. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamana dalam artian secara 

fisik dan psikologis. Keamanan dalam arti fisik mencakup keamanan ditempat kerja dan 

keamanan dari dan ke tempat kerja. Keamanan fisik ini contohnya keamanan dan 

perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja dengan adanya pemberian asuransi dan prosedur 

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang diterapkan, serta penyediaan transformasi bagi 

karyawan. Kemananan dari sisi psikologis contohnya seperti perlakuan yang adil dan 

manusiawi ditempat pekerjaan, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, dan jaminan hari 

tua, dsb (Sondang & Siagian, 2012). 

Kebutuhan Sosial, ketika seseorang merasa cukup aman, saat itulah mereka 

cenderungkhawatir tentang memiliki kelompok sosial di mana mereka dapat mencintai dan 

dicintai di masyarakat.Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk persahabatan dan pertemanan, 

afiliasi (hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab), dan interaksi yang lebih erat dengan 

orang lain yang mana dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya 

kelompok kerja yang kompak dan kondusif, supervisi yang baik, dan rekreasi bersama. 

Physiological Needs 

Need for food, water, shelter, clothing, comfort, rest or sleep, reproduction or procreation 

Safety Needs or Security Needs 

Safety from dangerous physical and social situations 

Love and Belonging Needs or Social Needs 

Need for love and to be part of a group -family group, peer group, friendship 

group. 

Self-Actualization Needs 

Need for development of inborn talents, potential, 

resources, accomplishment. 

Understanding Needs 

Need to know, acquire relevant 
knowledge and sklils. 

Aesthetic Needs 

Need to enjoy and 
promote the beauty of 
human environment 

Esteem and Prestige Needs or Ego Needs 

Need for self worth, respect, status, recognition, reputation, 

admiration, strong confidence. 
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Kebutuhan Penghargaan, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dihargai, dihormati, 

atas prestasi seseorang, pengakuan atas faktor kemampuan dan keahlian sesorang serta 

efektivitas kerja seseorang (Sunyoto & Danang, 2013). Dalam kebutuhan ini, Maslow 

membagi kebutuhan ini menjadi dua sub yakni penghormatan dari diri sendiri dan 

penghargaan yang datangnya dari orang lain.   

Kebutuhan Aktualisasi Diri, (Sari & Dwiarti, 2018) menyatakan aktualisasi diri adalah 

tingkat kebutuhan kelima dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang berhubungan 

dengan keinginan orang untuk mengembangkan bakat dan potensi yang tersembunyi di 

dalamnya di masyarakat. Kebutuhan aktualisasi diri atau realisasi diri membantu orang untuk 

mengembangkan keinginan untuk mengeksploitasi semua bakat mereka yang tersembunyi di 

dalamnya.  

Kebutuhan Memahami, memahami adalah tingkat kebutuhan keenam dalam hierarki 

kebutuhanAbraham Maslow yang berhubungan dengan keinginan orang untuk mengetahui 

segala sesuatu di lingkungannya. Ini mengingatkan manusia akan kebutuhan mendesak untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, informasi dan sikap untuk memungkinkan mereka 

berfungsi dengan sangat efisien dan efektifdi berbagai pengaturan sosial di lingkungan 

manusia (Hanachor & Aruma, 2017, p. 23).  

Kebutuhan Estetika, kebutuhan estetis adalah keinginan orang untuk menikmati dan 

menumbuhkan keindahan merekalingkungan mereka.Fokus dari kebutuhan estetika adalah 

untuk menyadarkan orang pada kesadaran harus mencintai, memahami dan mempromosikan 

keindahan lingkungan manusia di masyarakat. Dalam kajian ini kita bisa mengambil contoh 

tentang bagaimana seseorang menyadari akan keindahan tempat dimana mereka berkerja 

(Hanachor & Aruma, 2017, pp. 24–25). 

Penetapan subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah dengan menetapkan 

beberapa kriteria, diantaranya: (1) mereka adalah yang memahami tentang topik penelitian, 

(2) mereka adalah yang tergolong ke dalam konteks penelitian dan sedang terlibat dalam 

kegiatan yang tengah diteliti, (3) mereka yang tidak cenderung mengedepankan subjektivitas 

dalam menyampaikan informasi dan (4) cenderung memiliki waktu luang untuk dimintai 

informasi (Guba & Lincoln, 1981). Sehingga diperoleh sebanyak 20 subjek penelitian dan 

data pekerjaan mereka yang bisa dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Pekerjaan Subjek Penelitian 

 

NO. NAMA SUBJEK PENELITIAN 
JENIS 

KELAMIN 

USIA 

(TAHUN) 
TEMPAT BEKERJA 

1 Dodi Jaenudin L 23 Lazada Indonesia 

2 Marlina Mustikaningsih P 36 Universitas Padjajaran 

3 Herli Bahtiar L 34 Perpustakaan UPI 

4 Wawan Hermawan L 28 Korea 

5 Fajar Wira Muhamad L 24 Global Gym Jatos 

6 Arga Yudhistira L 33 Kementerian Kesehatan 

7 Vinia ResyaSuryani P 23 Cinema XXI 

8 Eni Kustanti P 32 Kementerian Pertanian 

9 Yanti Sundari P 34 Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi 

10 Indah Permata Sari P 24 Ayam Geprek Kremes 

Majalengka 

11 Yustin Nesty Citrasari P 31 Politeknik Pembangunan 

Pertanian (Polbangtan) Malang 

12 OktaHilmi L 23 PT. Exabb 
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13 Ajeng Inten LN P 24 SMA Negeri 1 Sumedang 

14 Bunga P 24 SMA Negeri 1 Sumedang 

15 Asep Nurpalah L 25 FISIP Universitas Majalengka 

16 Feny Selly P 32 LKBN Antara 

17 Tatang L 38 Indodata 

18 Wafa P 23 CV. Lingga Buana Tour & 

Travel 

19 Putri Wahyu Fatmawati P 22 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten 

Majalengka 

20 Dudi Khoerudin L 19 Kantor Pos Ujungjaya 

 

 Selanjutnya setelah subjek penelitian ditetapkan, dilakukan wawancara terhadap 

subjek penelitian untuk menggali motivasi subjek penelitian dalam bekerja. Maka diperoleh 

hasil penelitian sebagai berikut:  

Kebutuhan Fisiologis, data dari hasil penelitian menunjukkan hanya sekitar 15% 

subjek penelitian dari total 20 orang,  menyatakan bahwa mereka bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologis dalam hal ini di titik beratkan investasi untuk membangun rumah atau 

untuk biaya kuliah S 2. Sedangkan sisanya sebanyak 85% memilih opsi lainnya yaitu 

menyatakan mereka bekerja untuk mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan untuk 

travelling, belanja, foya-foya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan Fisiologis generasi 

millennials berkisar seputar hal-hal yang sifatnya menghibur atau hiburan yang dianggap 

lebih penting daripada berinvestasi untuk membangun rumah misalnya. 

Ditinjau dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dalam tingkat kebutuhan 

Fisiologis yang menyatakan kebutuhan ini berkisar pada pemenuhan sandang, pangan, papan. 

Berdasarkan hasil penelitian menujukkan millennial justru tidak melakukan pemenuhan 

dengan urutan tersebut, mereka lebih memilih pemenuhan untuk liburan setelah memenuhi 

sandang, pangan mereka daripada berinvesatsi untuk pemenuhan papan mereka. 

Kebutuhan Akan Rasa Aman, kebutuhan akan rasa aman dalam pekerjaan seperti 

jaminan kenyamanan di tempat millennial bekerja, sepertinya tidak menjadi sebuah prioritas 

bagi generasi millennial. Karena berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 60% dari 20 subjek 

penelitian menyatakan bahwa mereka tidak benar-benar menginginkan bekerja ditempat 

mereka sekarang. Adapun 40% dari total subjek penelitian yang merasa perlunya 

kenyamanan dalam bekerja berkisar seputar : keadaan tempat kerja yang kondusif, perlakuan 

yang adil, jaminan hari tua dsb. 

Maka apabila ditinjau dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang 

menyatakan bahwa seseorang akan memenuhi kebutuhan akan rasa aman dalam pekerjaan 

seperti jaminan keselamatan dan hari tua, dapat disimpulkan mereka tidak memperdulikan itu 

semua karena di pekerjaan mereka sekarang mereka hanya menjadikannya sebagai batu 

loncatan dan akan memilih untuk pindah pekerjaan saat sudah menemukan pekerjaan yang 

baru. Maka tidak heran kalau generasi millennial ini disebut sebagai generasi kutu loncat 

dalam bekerja. 

Kebutuhan  Sosial, pentingnya pemenuhan kebutuhan sosial rupanya dirasakan oleh 

generasi millennial. berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sekitar 15 dari 20 orang 

merasa bahwa menjalin pertemanan di dalam lingkungan kerja perlu untuk dilakukan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan akan dimiliki oleh lingkungan dimana mereka bekerja.  

Hasil penelitian pada tingkat kebutuhan sosial dalam teori hierarki kebutuhan ternyata 

menunjukkan angka yang memuaskan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh asumsi teori 

tersebut bahwa pada tingkat atau tahap pemenuhan kebutuhan sosial seseorang akan berusaha 

menemukan rasa dimiliki atau di cintai. Begitupun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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millennial dalam bekerja masih mempertimbangkan pertemanan di dalam pekerjaan tersebut 

untuk memastikan bahwa mereka merupakan bagian dari lingkungannya. Di satu sisi ini 

menunjukkan bahwa millennial masih mempertimbangkan interaksi langsung sebagai sesuatu 

yang penting dalam kehidupan mereka. 

Kebutuhan Penghargaan, berdasarkan hasil penelitian ditemukan data sekitar 40% 

dari subjek penelitian menginginkan penghargaan berupa pujian, pengakuan, apresiasi dari 

atasan atau karyawan lainnya. Sementara 40% lainnya lebih menginginkan penghargaan 

berupa insentif atau hadiah. Sisanya sebanyak 20% memilih lainnya seperti liburan keluar 

negeri, jenjang karier, pindah kota dsb. 

Tinjauan teori Abraham Maslow pada tahap kebutuhan penghargaan, di temukan 

adanya pembenaran asumsi atas teori ini yang masih relevan pada pribadi millennial. 

Sebagaimana teori tersebut berasumsi bahwa seseorang pada tahap pemenuhan pengargaan 

cenderung mengharpakan sebuah reward atas apa yang ia lakukan dalam pekerjaanya. 

Begitupun hasil penelitian menujukkan bahwa millennial masih mengharapkan adanya 

penghargaan dalam pekerjaan. 

Kebutuhan Aktualisasi Diri, dalam pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, rupanya 

millennial tidak terlalu menginginkan aktualisasi diri yang berlebihan ditempat mereka 

bekerja. Terlihat dari hasil penelitian bahwa hanya sebanyak 15% dari total subjek penelitian 

yang berambisi menonjol di tempat kerjanya seperti ingin menjadi pemimpin atau leader 

dalam tempat kerjanya. Sementara 85% sisanya memilih tidak menginginkan penonjolan 

atasan bawahan karena mereka lebih senang bekerja sama dengan pembagian tugas yang adil.  

Teori Abraham Maslow pada tahapan ini menyatakan bahwa sesorang akan mencoba 

mengaktualisasikan dirinya untuk menunjukkan tentang siapa dirinya agar dirinya menjadi 

pusat perhatian dan menonjol di lingkungannya. Sementara hasil penelitian menunjukkan 

bahwa millennial tidak seperti itu, mereka lebih menyukai merasa setara agar bisa bekerja 

sama dengan baik dalam pekerjaan. Hal ini menujukkan bahwa generasi millennial adalah 

generasi yang tidak suka di perintah akan tetapi di satu sisi mereka adalah generasi yang 

terbuka sebab lebih mengutamakan bekerja sama daripada menjadi orang yang memberikan 

perintah atau dengan kata lain tidak menyukai adanya senioritas.  

Kebutuhan Memahami, data dari hasil penelitian menunjukkan sebanyak 90% 

menyatakan bahwa mereka menggunakan media digital (media sosial, website, blog, portal 

berita online) untuk pemenuhan informasi yang mereka inginkan. Sementara 10% sisanya 

memilih media konvensional (televisi, radio, koran, majalah) untuk hal ini. 

Sejalan dengan teori Abraham Maslow yang menyatakan bahwa seseorang pada 

tahapan kebutuhan memahami akan cenderung mencari informasi dengan apa yang disebut 

sebagai kemampuan mencari informasi. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa yang menjadi 

ciri khas dari generasi millennial adalah yakni penggunaan teknologi yang menjadi pegangan 

mereka dalam mencari informasi, memahami dan mengetahui lingkungannya. Tak heran 

memang karena generasi ini disebut sebagai generasi digital.  

Kebutuhan Keindahan, salah satu yang menjadi bagian dalam pemenuhan keindahan 

dalam pekerjaan adalah bagaimana millennial menginginkan tempat mereka bekerja disetting 

sedemikan rupa untuk tujuan estetika dan kenyamanan dalam bekerja. Hasil penelitian 

menujukan sekitar 75% menginginkan tata ruang pekerjaan yang informal yaitu tidak diatur 

berdasarkan ruang dan sekat-sekat pemisah yang membedakan satu sama lainnya. Sementara 

hanya 25% dari subjek penelitian menginginkan tata ruang formal yang teratur secara ruang 
dan sekat-sekat pemisah. 

Asumsi teori Abraham Maslow menyatakan bahwa pada level ini sesorang akan 

cenderung menginginkan berbagi atau memperhatikan tentang segala bentuk keindahan dari 

lingkungan ia bekerja. Berdasarkan hasil tinjauan dari teori Abraham Maslow ditemukan 

bahwa teori ini masih relevan apabila diterapkan pada generasi millennial yakni berdasarkan 
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hasil penelitian bahwa millennial menaruh perhatian lebih pada tata ruang dimana mereka 

bekerja. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, motivasi sesorang dalam bekerja 

didasarkan pada tujuh pemenuhan kebutuhan yaitu : kebutuhan fisiologis yang berkisar 

seputar (sandang, pangan dan papan), kebutuhan akan rasa aman dalam bekerja, kebutuhan 

akan merasa dimiliki dan dicintai dalam lingkungannya, kebutuhan akan penghargaan dari 

lingkungnnya atas apa yang ia kerjakan, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan memahami, 

dan kebutuhan akan keindahan. Dimana semua pemenuhan ini masih dilakukkan oleh 

generasi milennial. meskipun pada penerapannya, millennial memiliki standar atau ukuran 

tersendiri dalam memenuhi kebutuhan mereka. 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa motivasi millennial dalam bekerja di di tinjau 

dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow masih relevan dengan apa yang di asumsikan 

oleh teori tersebut hanya saja generasi millennial memenuhinya dengan cara yang berbeda 

sesuai dengan karakteristik kepribadian generasi millennial itu sendiri. 
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PENDAHULUAN  
 

Pustakawan merupakan sebutan bagi seseorang yang bekerja di perpustakaan. Akan tetapi 

tidak semua yang bekerja di perpustakaan disebut sebagai pustakawan, berdasarkan (SK 

Menpan nomor 132/KEP/ M.Pan12/2002, 2002) seseorang yang disebut sebagai pustakawan 

adalah Pegawai Negari Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-

unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu 

lainnya. Dengan adanya SK Menpan nomor 132/KEP/ M.Pan12/2002 menegaskan bahwa 

pustakawan merupakan profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai jabatan fungsional dan 

juga menetapkan akngka kreditnya sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh 

pustakawan akan dinilai berdasarkan angka kredit yang telah ditetapkan dalam petunjuk 

teknis jabatan dan angka kreditnya. Pengumpulan angka kredit dari setiap pekerjaan yang 

dilakukan akan menentukan kenaikan pangkat ataupun jabatan pustakawan. Adanya SK 

Menpan nomor 132/KEP/ M.Pan12/2002 mengharuskan pustakawan untuk mengumpulkan 

angka kredit sehingga dapat menaikkan pangkat atau jabatannya, dari unsur pengembangan 

profesi untuk penambahan angka kredit yang terdapat dalam SK Kemenpan salah satunya 

adalah membuat karya tulis ilmiah di bidang perpsudokinfo yang juga merupakan salah satu 

butir rincian kegiatan pustakawan yang memiliki nilai kredit lebih tinggi dibandingkan unsur 

kegiatan lainnya, bauk yang diterbitkan dalam jurnal, proseding maupun yang tidak 

dipublikasikan, tetapi di dokumentasikan di perpustakaan (Maulidyah, 2011, p. 11). 

Bagi pustakawan menulis karya tulis ilmiah tidak hanya sebagai tugas dan 

pengembangan dimana untuk menambah angka kredit saja, terutama bagi pustakawan yang 

bekerja di perpustakaan Perguruan Tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi dikenal sebagai 

pusat informasi dimana memiliki kapasitas sebagai penyedia informasi bagi sivitas 

akademika yang melakukan penelitian. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan suatu unit 

pelaksana teknis (UPT) perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain turut 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara mengolah, merawat, dan 

melayankan sumber informasi kepada lembaga dan mastarakat akademis (Qalyubi, 2007, p. 

10). Untuk itulah bagi pustakawan yang bekerja di perpustakan perguruan tinggi dituntut 

untuk memiliki kompetensi dalam menulis karya ilmiah dan ikut berpartisipasi dalam 

meneliti dan menulis karya ilmiah yang dapat mendukung dalam mendukung Tri Dharma 

Perguruan Tinggi sehingga pustakawan tidak lagi hanya menyediakan sumber informasi yang 

dibutuhkan pemustaka , akan tetapi juga dapat membantu langsung pemustaka civitas 

akademika dalam melakukan penelitian bahkan bekolaborasi dalam melakukan kegiatan 

penelitian dan menulis karya ilmiah.  

Karya tulis ilmiah adalah suatu kegiatan membuat tulisan dimana dilakukan untuk 

membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan secara mendalam berdasarkan 

penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian yang 

kemudian dilakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan dalam bentuk tulisan. Karya tulis 
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ilmiah pustakawan dapat dibedakan dalam dua jenis karya ilmiah yaitu karya ilmiah dan 

karya ilmiah popular (Fatmawati, 2010, p. 85). Bagi pustakawan kegiatan menulis karya 

ilmiah merupakan hal yang tidak mudah dan belum banyak dilakukan oleh para pustakawan. 

Tugas pokok lain seperti kegiatan teknis diperpustakaan terkadang sudah menyita banyak 

waktu. Akan tetapi kegiatan menulis karya ilmiah merupakan salah satu bentuk pembuktian 

bahwa pustakawan tidak hanya bertugas sebagai penjaga buku saja akan tetapi berdasarkan 

SK Kemenpan memiliki tugas pengembangan diri dalam menulis karya ilmiah dimana 

merupakan pembuktian bahwa pustakawan merupakan professional di bidangnya. Kegiatan 

menulis pustakawan bisa dimulai dari hal-hal kecil dengan mengangkat topik bahasan seperti 

meneliti dari pengalaman kerja dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan 

kontstribusi bagi organisasi perpustakaan dalam meningkatkan pelayanan. Kegiatan menulis 

juga merupakan sarana publikasi dan sharing. Kegiatan menulis yang dipublikasikan 

merupakan salah satu kegiatan sharing. Untuk menumbuhkan gairah sharing setiap unit atau 

lembaga dapat memberikan penghargaan. Suatu lembaga atau instansi perlu memberikan 

apresiasi yang tinggi sebagai tanda untuk menghargai proses kreatif dan kreativitas (Tobing, 

2007, p. 147).  

Menulis membuat seorang pustakawan terdorong untuk mengembangkan diri dan 

tidak akan lagi minder dengan profesinya. Karena dalam pandangan masyarakat, pustakawan 

masih dipandang sebelah mata sebagai profesi yang sekedar menjaga buku di perpustakaan 

yang tidak dapat bersaing dengan profesi lain bahkan dikatakan dapat tergantikan dengan 

mesin pencarian seperti Google. Akan tetapi kini paradigma mengenai pustakawan sudah 

mulai berbah, bahwa kini pustakawan adalah seorang ahli informasi yang memiliki 

kompetensi menyajikan informasi bagi pemustaka. Sehingga kegiatan menulis karya ilmiah 

diharapkan menjadi suatu kebutuhan yang akan berguna baik bagi pustakawan itu sendiri dan 

juga organisasi dimana pustakawan tersebut bernanung.  

Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung telah menyediakan program 

yang dapat mendukung bagi pustakawan untuk aktif dalam melakukan kegiatan menulis 

karya ilmiah. Program yang disedikan oleh perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia 

adalah program pengembangan hibah penelitian, dimana merupakan program yang 

mendukung dalam memberikan hibah beruba dana bagi pustakawan yang ingin melakukan 

penelitian. Kompetensi yang dimiliki pustakawan dan adanya program pengembangan hibah 

penelitian yang mendukung pustakawan dalam melakukan kegiatan penelitian serta sumber 

informasi pendukung yang terdapat diperpustakaan merupakan faktor pendukung bagi 

pustakawan di perpustakaan Univerisitas Pendidikan Indonesia untuk menyalurkan minat 

dalam kegiatan menulis. Akan tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa terdapat perbedaan 

motivasi yang mendorong seorang pustakawan melakukan kegiatan menulis karya ilmiah. 

Motivasi merujuk kepada kondisi dasar yang mendorong tindakan, suatu kekuatan yang 

dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhanya (Pace, 2018, p. 119).  

Pustakawan dalam melakukan kegiatan menulis karya ilmiah akan di dorong oleh 

motivasi yang berbeda antara satu pustakawan dengan pustakawan yang lainnya. Motivasi 

yang melatbelakangi pustakawan dalam melakukan kegiatan menulis karya ilmiah dapat 

dikategorikan dalam dua teori motivasi, yang pertama, teori kebutuhan Abraham Maslow 

(Teori Kebutuhan), Maslow mengatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan 

pokok, ia menunjukkan dalam 5 tingkatan piramida. Orang memulai doroangan dari tingkatan 

terbawah, dimulai dengan kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih 

kompleks yang dianggap penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Yang kedua teori 

kepuasaan (content Theory), dimana teori ini mencoba menjawab pertanyaan apa yang 

memuaskan dan mendorong semangat bekerja seseorang. Seseorang melakukan sebuah 

pekerjaan pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasaan materiil dan 

nonmaterill. (Hasibuan, 2003). Pustakawan merupakan pekerjaan yang kesehariannya 
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berhubungan dengan mengelola sumber informasi, dengan melihat kompetensi pustakawan 

yang selalu berhubungan dengan informasi tentunya sangat memudahkan pustakawan untuk 

melakukan kegiatan menulis karya ilmiah. Akan tetapi di perpustakaan Universitas 

Pendidikan Indonesia masih sedikit yang melakukan kegiatan menulis karya ilmiah. Padahal 

perpustakaan UPI memberikan fasilitas dengan adanya program pengembangan hibah 

penelitian serta kemudahan dalam mendapatkan sumber informasi, seharusnya dapat 

dimanfaatkan dengan maksimal. Melihat kondisi di atas maka penulis membuat penelitian 

dengan judul Motivasi Pustakawan Dalam Kegiatan Menulis Karya Ilmiah Sebagai 

Kebutuhan Organisasi.  

 

 

PEMBAHASAN 
 

Peneliti menganalisis dari hasil wawancara yang diperoleh, wawamcara tersebut dilakukan 

dengan beberapa narasumber yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pustakawan yang 

melakukan kegiatan menulis karya ilmiah. Dari jawaban yang ada kemudian dibandingka 

antara narasumber yang satu dengan narasumber yang lain. Sebelum mengulas hasil 

wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti akan menyajikan profil narasumber yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini. 

 

Tabel 1 

NO KODE INFORMAN USIA GOLONGAN 

1 DA 40 tahun III C 

2 FE 41 tahun III B 

3 HR 32 tahun III B 

 

Motivasi memiliki relefensi yang kuat dengan yang melatarbelakangi seorang 

pustakawan melakukan kagiatan menulis karya ilmiah. Motivasi yang mendoroang seoarang 

pustakawan menulis karya ilmiah akan perbedaan antara pustakawan yang satu dengan 

pustakawan yang lainnya. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh narasumber dapat di 

artikan bahwa terdapat dua alasan yang berbeda yang melatarbelakangi dalam melakukan 

kegiatan menulis karya ilmiah. Sebagaimana yang di sampaikan oleh narasumber yang 

mengatakan bahwa “Menulis karya ilmiah bagi saya merupakan wadah untuk menumpahkan 

ide-ide yang ada di kepala dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tulisan” (DA, 

Wawancara 18 November 2018). Sejalan dengan narasumber pertama narasumber kedua juga 

mengatakan hal yang serupa bahwa “Menulis karya ilmiah merupakan kebutuhan bagi saya, 

dengan menulis karya ilmiah itu memenuhi hasrat keingin tahuan saya akan kelimuan yang 

sedang berkembang, bisa dibilang menulis karya ilmiah termasuk cara saya untuk 

meningkatkan kompetensi dan juga sebagai pengembangan diri” (FE, Wawancara 23 

November 2018). Sedangkan narasumber ke tiga memiliki jawaban yang berbeda dan 

mengatakan bahwa “Menulis karya ilmiah bagi saya untuk kumulatif fungsional, yaitu untuk 

menaikkan angka kredit karena menulis karya ilmiah memiliki kredit point yang besar, 

sehingga hal itu memotivasi saya dalam menulis” (HR, Wawancara 25 November 2018). Dan 

ketika pertanyaan di ajukan kepada narasumber ke dua, apakah menaikkan angka kredit 

merupakan motivasi yang melatarbelakangi dalam menulis karya ilmiah narasumber ke dua 

menjawab “Penulisan karya ilmiah memang punya kredit point yang besar, tapi itu tidak 

menjadi motivasi utama saya dalam menulis karya ilmiah”. (FE, Wawancara 23 November 

2018). Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan menulis karya 

ilmiah merupakan kegiatan sebagai aktualisasi diri dalam meningkatkan kompetensi dan juga 

sebagai pengembangan diri, bahwa kegitan menulis karya ilmiah merupakan suatu kebutuhan 
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dan di latarbelakangi oleh kebutuhan dan juga untuk memenuhi hasrat keinginan tahuan, akan 

tetapi tidak dipungkiri bahwa melakukan kegiatan menulis karya ilmiah ini juga di latar 

belakangi motivasi untuk meningkatkan angka kredit karena kegiatan menulis bagi 

pustakawan memiliki kredit point yang besar dari pada kegiatan yang lainnya.  

Kegiatan menulis karya ilmiah juga dilater belakangi oleh motivasi dalam memenuhi 

kepuasaan bagi seorang pustakawan. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh 

narasumber pertama mengtakan bahwa “Rasanya nyaman ketika saya sudah berhasil 

menyelesaikan sebuah tulisan, dan kemudian saya juga merasa nikmat ketika ternyata tulisan 

saya itu dimuat dan diterbitkan, rasanya ada kepuasaan tersendiri bagi saya (DA, Wawancara 

18 November 2018). Sedangkan narasumber kedua mengatakan kepuasan yang di dapat 

setelah melakukan kegiatan menulis karya ilmiah adalah ketika “Saya selesai menulis, saya 

senang saja kalau ada yang lucu-lucu dari hasil temuannya (FE, Wawancara 23 November 

2018). Berdasarkan pendapat di atas menjelaskan bahwa motivasi yang mendorong 

pustakawan aktif dalam melakukan kegiatan menulis karya ilmiah adalah sebagai bentuk 

kepuasan kepada diri dengan hasil yang di dapat setelah melakukan kegiatan menulis tesebut. 

Kegiatan menulis karya ilmiah juga merupakan kegiatan untuk memotivasi 

meningkatkan kompetensi diri dan juga merupakan kompetensi yang harus dimiliki 

pustakawan sebagai profesi yang berhubungan dengan penyebarluasan sumber informasi. 

Pustakawan yang memiliki kompetensi dalam menulis karya ilmiah maka akan dipandang 

sebagai profesi yang profesional dan tidak hanya sekedar pekerjaan yang menjaga buku 

sebagai sumber informasi, sehingga pustakawan dituntut wajib memiliki kompetensi menulis 

karya ilmiah, sebagaiman yang diketahui bahwa pustakawan adalah profesi pengelola 

informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh narasumber pertama yang 

mengatakan bahwa “Ya pustakawan harus memiliki kompetensi menulis karya ilmiah. 

Karena pustakawan adalah seorang profesional pengelola pengetahuan, dan selain itu mereka 

juga harus membagi hasil riset dan pengalamannya kepada profesional lainnya, dalam bentuk 

tulisan.” (DA, Wawancara 18 November 2018). Selain pustakawan sebagai profesional 

pengelola pengetahuan sehingga diwajibkan memiliki kompetensi ini, menulis karya ilmiah 

juga merupakan indikator keberhsilan yang di capai oleh pustakawan, sebagaimana pendapat 

yang disampaikan narasumber ke dua yang mengatakan bahwa “Iya, karena menulis karya 

ilmiah merupakan salah satu indikator keberhasilan pustakawan. Pustakawan kan bekerjanya 

sebagai pengelola informasi, jadi jika pustakawan dapat menggunakan informasi untuk 

membantu melakukan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah kemudian 

hasilnya disebarluaskan itu artinya pustakawan telah mencapai indikator keberhasilan dalam 

melakuakn tugas dan kewajibannya sebagai pustakawan.” (FE, Wawancara 23 November 

2018). Berdasarkan penjelasan diatas pustakawan sebagai pengolala informasi dan 

pengetahuan dimana tugasnya untuk menyebrkan informasi kepada masyarakat maka 

pustakawan di tuntut untuk memiliki kompetensi menulis karya ilmiah dan turut aktif dalam 

melakuakan kegiatan menulis tersebut.  

Kewajiban memiliki kompetensi menulis karya ilmiah bagi pustakawan juga akan 

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan diri pustakawan sehinga pustakawan dapat 

disejajarkan dengan profesi yang lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh 

narasumber pertama bahwa “ Dengan menulis, tiap orang akan dituntut untuk berfikir logis, 

dan dengan membantu meningkatkan kemampuan berfikir logis seseorang, maka kompetensi 

diri nya secara tidak langsung juga akan meningkat” (DA, Wawancara 18 November 2018). 

Begitu pula dengan yang disampaikan oleh narsumber ke dua bahwa pustakawan diwajibkan 

untuk memiliki komptensi menulis karya ilmiah, narasumber kedua mengatakan bahwa 

“Tentu saja, pustakawan wajib memiliki kompetensi di bidang menulis karya ilmiah, karena 

pustakawan itu mitra peneliti, guru, dosen, dan masyarakat. Jadi sudah seharusnya 
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pustakawan itu hobi meneliti dan memiliki kemampuan menulis ilmiah yang baik. (FE, 

Wawancara 23 November 2018).  

Salah satu aspek bagi organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya adalah 

motivasi dari Sumber Daya Manusia dalam organisasi tersebut. Sumber Daya Manusia 

sebagai pelaku dalam hal ini adalah pustakawan yang merupakan perantara dalam mencapai 

tujuan organisasinya.  

Meningkatkan Sumber Daya Manusia. Perpustakaan Universitas Pendidikan 

Indonesia merupakan organisasi yang memberikan jasa sebagai penyedia informasi bagi 

masyarakat akademika di Universitas Pendidikan Indonesia, dimana tujuannya adalah untuk 

memberikan layanan informasi serta menyebarluaskan informasi yang telah di olah. Untuk itu 

lah motivasi pustakawan dalam melakukan kegiatan menulis karya ilmiah merupakan salah 

satu pemenuhan kebutuhan organisasi yaitu sebagai: 

1. Evaluatif bagi pengembangan Organisasi 

Motivasi yang dimiliki oleh pustakawan dalam melakukan kegiatan menulis karya ilmiah 

merupakan salah satu kebutuhan bagi organisasi sebagai bentuk evaluative 

pengembangan organisasi. Berdasarkan pendapat dari narasumber mengatakan bahwa 

“Penulisan karya ilmiah berarti kegiatan menulis dengan melakukan riset terlebih dahulu, 

yang sifatnya bisa jadi evaluatif dan penting dalam pengembangan organisasi” (DA, 

Wawancara 18 November 2018). Dalam hal ini pustakawan yang melakukan riset seperti 

misalnya terkait kebutuhan buku ataupun sumber informasi yang sedang dibutuhkan, 

atau bisa juga terkait fasilitas yang dibutuhkan oleh pemustaka sehingga dari hasil 

penelitian akan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan bagi organisasi.  

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Motivasi dalam menulis karya ilmiah sebagai kebutuhan organisasi dalam paningkatan 

Sumber Daya Manusia yaitu pustakawan dengan melakukan kegiatan menulis karya 

ilmiah dapat meningkatkan kompetensi diri. Menulis karya ilmiah juga dapat membantu 

meningkatkan angka kredit pustakawan dimana kenaikan angka kredit berdampak 

kepada kenaikan jabatan, jika perpustakaan memiliki psutakawan dengan jabatan yang 

tinggi maka organisasi tersebut akan memiliku sumber daya manusia yang berkualitas.  

3. Peningkatan Kualitas Layanan 

Pustakawan yang memiliki motivasi dalam menulis karya ilmiah akan aktif dalam 

melakuakn kegiatan tersebut dimana menulis karya ilmiah berhubungan dengan 

melakukan penelitian, seperti yang dijelaskan di atas pustakawan dapat melakukan 

penelitian terkait bagaimana memberikan layanan yang baik kepada pemustaka atau bisa 

juga melakuakan penelitian kepuasan terhadap pelayanan di perpustakaan yang hasilnya 

dapat digunakan sebagai peningkatan kualitas layanan yang ada di perpustakaan.  

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pustakawan Perpustakaan 

Universitas Pendidikan Indonesia maka penulis menyimpulkan bahwa kendala utama yang 

dialami pustakawan dalam menulis karya ilmiah adalah waktu. Kegiatan menulis karya 

ilmiah sangat membutuhkan latihan dan fokus yang dapat memakan waktu cukup banyak. 

Padahal dengan kesibukan dan tugas harian yang harus dijalani oleh pustakawan setiap 

harinya sudah cukup menyita waktu. Sebagaimana yang di sampaikan oleh narasumber 

pertama yang mengatakan bahwa “Kendala utama saya adalah waktu, karena menulis adalah 

sebuah proses kreatif, ide kadang datang pada saat saya tidak bisa menulis, dan sedang sibuk 

dengan kegiatan yang lain (DA, Wawancara 18 November 2018). Sebagaiman pendapat 

narasumber tersebut, untuk menulis membutuhkan waktu, karena menulis tidak bisa langsung 

di lakukan terlebih lagi jika sedang sibuk dengan tugas lain, sebab dalam melakukan kegiatan 

menulis dibutuhkan pemikiran yang mendalam terkait ide-ide yang akan ditulis harus 
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mempunyai pokok bahasan yang terkini dan berkaitan dengan tema perpustakaan dan 

informasi, mencari referensi pendukung yang dibutuhkan.  

Kendala yang diamali pustakawan perpustakaan di Universitas Pendidikan Indonesia 

dalam menulis karya ilmiah berikutnya adalah karena sifat malas dari diri pustakawan 

tersebut. Sebagaiaman pendapat yang di sampaikan oleh narasumber ke dua yanga 

mengatakan bahwa “Kendalanya saya untuk menulis itu adalah rasa malas. Karena kalau 

malas ya nggak jadi nulis” (FE, Wawancara 23 November 2018). Narasumer tersebut 

berpendapat bahwa kegiatan menulis ilmiah yang harus memerlukan pemikiran yang 

mendalam serta menulis dengan mengembangkan kalimat-kalimat panjang serta ilmiah 

adalah faktor yang menyebabkan dirinya malas melakukan kegiatan manulis tersebut, serta 

kendala yang terakhir adalah kesulitan menuangkan gagasan pemikiran yang dimiliki oleh 

pustakawan ke dalam sebuah tulisan khususnya artikel. Sehingga narasumer berpendapat 

bahwa “Menurut saya perlu ada motivasi terus menerus untuk mencegah kemalasan itu”. (FE, 

Wawancara 23 November 2018). 

 

 

PENUTUP 
 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa motivasi 

pustakawan dalam menulis karya ilmiah adalah karena kebutuhan aktualisasi kepuasaan diri, 

memenuhi kebutuhan hasrat keingin tahuan, untuk meningkatkan angka kredit, serta sebagai 

pengembangan kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan sehingga memberikan 

manfaat untuk aktualisasi diri pustakawan 

Motivasi pustakawan dalam melakukan kegiatan menulis karya ilmiah merupakan 

salah satu perantara dalam pemenuhan kebutuhan organisasi, yaitu sebagai evaluasi 

pengembangan organisasi, sebagai peningkatan Sumber Daya Manusia, dan yang terakhir 

sebagai peningkatan kualitas pelayanan. 

Kendala utama yang diamali oleh pustakawan dalam mealakukan kegiatan menulis 

karya ilmiah adalah kendala waktu yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak untuk 

menulis karya ilmiah serta kendala adanya sifat malas untuk menulis terutam tulisan yang 

bersifat ilmiah dan yang terakhir adalah kendala kesulitan menuangkan gagasan ke dalam 

bentuk tulisan sehingga menghasilkan tulisan yang baik dan benar.  
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PENDAHULUAN  
 

Sebuah institusi pendidikan harus bersinergi baik dengan para lulusan/alumninya. Hal ini 

dikarenakan kesuksesan dari alumni tentu tidak akan lepas dari institusi pendidikannya. 

Sedangkan bagi institusi pendidikan, hal ini dapat menjadi ajang untuk mempromosikan 

institusi melalui prestasi yang diraih oleh para alumni dari institusi tersebut. Banyak 

permasalahan yang muncul ketika ikatan alumni dan institusi pendidikan tidak dapat 

bersinergi dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya kepedulian terhadap kepengurusan 

sebuah ikatan alumni dari sebuah institusi pendidikan. Ikatan alumni yang akan dibahas 

dalam artikel ini adalah ikatan alumni SMA Negeri Terpadu Krida Nusantara Bandung yang 

bernama Himpunan Karya Nusantara.  

Himpunan Karya Nusantara didirikan dan mulai aktif pada tahun 2013 dan sudah 

menyelenggarakan musyawarah nasional sebanyak tiga kali dalam rangka pemilihan Ketua 

Umum, badan kepengurusan serta  penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART). Himpunan Karya Nusantara sendiri memiliki anggota berjumlah sekitar 4500 

alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan sebagian berada di luar negeri seperti 

Australia, Eropa, Amerika, Korea Selatan dll. Himpunan atau wadah alumni yang masih 

terbilang baru ini telah mengalami pergantian kepengurusan sebanyak tiga kali dan ternyata 

memiliki permasalahan yang sama dalam setiap estafet kepengurusannya yaitu pengelolaan 

kepengurusan organisasi yang tidak efektif. Inti dari permasalahan himpunan ini adalah pada 

anggota pengurus Himpunan Karya Nusantara yang memiliki komitmen dan motivasi yang 

rendah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang tercantum dalam visi 

misi organisasi tersebut.  

Ketika kepengurusan baru akan dibentuk, semua anggota himpunan memiliki 

kesempatan yang sama untuk dapat mengajukan diri menjadi pengurus Himpunan Karya 

Nusantara sebelum pada akhirnya terdapat proses seleksi sesuai dengan minat masing-

masing. Ketika kepengurusan baru sudah terbentuk, pengurus himpunan masing-masing 

menempati formasi yang ada di dalam struktur organisasi beserta dengan job desc yang 

dimiliki oleh setiap anggota. Seiring dengan berjalannya waktu, pengurus himpunan yang 

aktif mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga hanya tersisa beberapa orang 

pengurus saja yang tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga akhir masa 

kepengurusan. Perlu diketahui bahwa satu periode kepengurusan adalah dalam kurun waktu 

tiga tahun. Dalam waktu tiga tahun, Himpunan Karya Nusantara memiliki banyak program 

kerja yang direncanakan dan membutuhkan personil yang memadai baik dari segi kuantitas, 

kualitas dan komitmen kerja. Faktanya, tidak sampai setengah periode dari masa 

kepengurusan organisasi, program kerja yang sudah direncanakan hanya dijalankan oleh 

beberapa pengurus aktif yang “bertahan” dalam organisasi tersebut. Pada akhirnya ketika di 

akhir masa kepengurusan terjadi kesulitan dalam mempertanggung jawabkan program kerja 

yang telah dicapai oleh himpunan tersebut. Permasalahan ini seolah-olah telah menjadi 

“tradisi” dalam setiap estafet kepengurusan himpunan. 

Penulis melihat hal ini menjadi masalah besar yang terjadi secara berulang dalam 

organisasi ini. Komitmen dan motivasi dari anggota organisasi ini dapat dikatakan rendah 
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padahal kedua hal ini menjadi elemen penting bagi perkembangan sebuah organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Anggota organisasi yang memiliki motivasi dan komitmen yang baik 

biasanya terlihat dari sikap kerja dan tanggungjawab yang dimiliki dalam melaksanakan 

tugas-tugas dalam organisasi.  

Motivasi merupakan aspek psikologis yang terdapat dalam diri individu dan terlihat 

melalui kinerja individu dalam organisasi. Komitmen anggota organisasi dalam organisasi 

non profit dapat dipertimbangkan sebagai sebuah perilaku terhadap organisasi yang 

berhubungan dengan kerelaan memberikan waktu dan usaha tanpa kompensasi finansial. 

Dalam organisasi non profit, anggota organisasi tidak menerima renumerasi namun mereka 

memiliki ekspektasi lain dan unik berkaitan dengan organisasi (intrinsic rewards) (Bang, 

Ross, & Reio, 2013). Adeyemo dan Aremu (1999) dalam jurnal penelitian “From Motivation 

to Organizational of Volunteers in non-profit Sport Organizations” berpendapat bahwa 

motivasi akan terpenuhi ketika individu mendorong dirinya untuk terus meningkatkan 

performa dan tingkat komitmen dalam organisasi. Dengan kata lain, komitmen merupakan 

sebuah unsur dari motivasi.  

Ikatan alumni sebuah institusi pendidikan contohnya Himpunan Karya Nusantara 

merupakan bagian dari tipe organisasi non profit atau biasa disebut dengan organisasi nirlaba. 

Organisasi memiliki berbagai jenis. Secara garis besar, organisasi dapat dibagi menjadi dua 

kategori yaitu organisasi profit dan organisasi non profit. Sektor nirlaba/non profit pada 

umumnya merupakan bagian yang sangat penting dari masyarakat kontemporer, kehidupan 

sehari-hari kita dan pasar global. Cara paling sederhana untuk mendefinisikan organisasi non 

profit adalah organisasi yang memiliki orientasi berbeda dengan organisasi berorientasi 

profit, tidak mengikuti maksimalisasi laba sebagai tujuan utamanya. Beberapa definisi 

mengenai organisasi non profit/nirlaba berbeda tergantung dari apa yang ingin disorot seperti 

keberadaan organisasi, alasan organisasi itu ada atau beberapa karakteristik lain yang dimiliki 

oleh organisasi nirlaba/non profit. Wolf dalam jurnal penelitian “Motivation In Nonprofit 

Organizations: The Case Of "Drugo More" memiliki definisi yang paling sederhana untuk 

mendefinisikan organisasi nirlaba sebagai istilah yang menunjukkan "Perusahaan bisnis yang 

tidak terorganisir untuk menghasilkan laba. peralatan, staf pelatihan, dan kegiatan lain 

dibutuhkan untuk mendukung misi mereka”. (Ujčić, 2015). 

Tipe dari organisasi non profit penting untuk disebutkan karena akan berhubungan 

langsung dengan bagaimana organisasi tersebut diarahkan. Dengan kata lain, pengelolaan 

yang dibutuhkan pun akan berbeda dari satu jenis ke jenis lainnya. Organisasi non profit 

memiliki beberapa tipe utama organisasi yaitu korporasi, asosiasi, yayasan dan perserikatan 

(Ujčić, 2015). Kemudian, klasifikasi dari tipe organisasi ini digunakan oleh banyak ahli dan 

menjadi sebuah penjelasan awal dari setiap tipe organisasi itu sendiri. Contohnya, korporasi 

sebagai tipe dari organisasi non profit dapat bercabang menjadi milik sendiri, publik atau 

gabungan. Penting untuk membagi secara jelas perbedaan tipe organisasi non profit 

berdasarkan pada pajak, pendanaan organisasi dan aktivitas pengelolaannya. 

Kembali kepada kasus di atas, salah satu faktor motivasi yang paling kuat adalah 

faktor finansial. Fakta ini membuat organisasi non profit berada dalam posisi yang sulit 

karena seperti yang kita ketahui bahwa organisasi ini tidak memiliki kompensasi finansial dan 

hal tersebut merupakan hal yang wajar bagi organisasi non profit. Masalah ini menjadi lebih 

menarik mengetahui bahwa ada beberapa jenis karyawan yang terlibat dalam jenis organisasi 

non profit ini. Ada perbedaan besar antara tipe anggota dalam organisasi non profit tersebut, 

terutama terkait karakteristik pekerjaan mereka sehingga bisa terlihat mana anggota 

organisasi yang bertahan dan mana yang memilih untuk meninggalkan organisasi seperti 

yang dialami oleh kepengurusan Himpunan Karya Nusantara setiap periodenya.  

Penulis mengangkat penelitian ini dengan melihat bahwa organisasi Himpunan Karya 

Nusantara memiliki permasalahan yaitu rendahnya motivasi dan komitmen pengurus 
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organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Walau masih terdapat beberapa 

pengurus organisasi yang memilih tetap berada dalam organisasi hingga akhir periode. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk (1) mengetahui alasan pengurus Himpunan Karya 

Nusantara memiliki keinginan untuk bergabung dengan organisasi; (2) untuk melihat upaya 

yang dilakukan pengurus Himpunan Karya Nusantara dalam menjaga komitmen terhadap 

organisasi. Dalam artikel ini juga akan membahasnya dalam kerangka teori pertukaran sosial 

(social exchange theory), konsep motivasi dan konsep komitmen. Dalam artikel ini juga 

memaparkan bahwa yang terpenting dalam organisasi non profit bukan hanya motivasi 

finansial, tetapi juga muncul motivasi lain (non finansial) yang ternyata akan menunjang 

komitmen kerja dari anggota organisasi non profit/nirlaba dalam mengembangkan organisasi 

agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.  

 

 

PEMBAHASAN  
 

Pengelolaan dan memotivasi sumber daya manusia yang dimiliki adalah hal penting dalam 

mempertahankan keberlangsungan sebuah organisasi khususnya organisasi non profit. 

Sumber daya manusia atau anggota organisasi lah yang menjadi penggerak utama organisasi 

tersebut. Rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tentu akan menjadi 

hambatan terbesar bagi organisasi non profit. Hal yang sama berlaku juga pada organisasi 

Himpunan Karya Nusantara. Berdasarkan pemaparan kasus yang terjadi dalam organisasi 

Himpunan Karya Nusantara pada latar belakang penelitian, penulis melakukan wawancara 

kepada empat orang pengurus aktif Himpunan Karya Nusantara. Pengurus aktif yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota organisasi yang tetap melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya hingga periode kepengurusan berakhir. Periode kepengurusan yang 

diambil adalah periode kepengurusan 2015 hingga 2018. Penulis mengutip wawancara untuk 

pertanyaan penelitian pertama dengan tiga orang informan sebagai berikut:Mengapa pengurus 

Himpunan Karya Nusantara memiliki keinginan untuk bergabung dengan organisasi tersebut? 

“Saya ingin menambah pengalaman berorganisasi kemudian memiliki banyak kenalan 

atau jaringan yang mungkin akan membantu saya ke depannya makanya saya 

bergabung jadi pengurus HKN” (Noor, 2018). 

“Karena ada beberapa alasan mengapa saya bergabung. Pertama karena relasi. Kedua 

karena bisa dapat pengalaman. Ketiga karena kekeluargaannya.” (Alvino, 2018). 

“Saya masuk jadi pengurus HKN karena saya ingin mengasah jiwa sosial saya dan 

menjaga komunikasi dengan para alumni lain para senior yang lain.” (Fannesa, 2018). 

 

Pertanyaan penelitian pertama ingin mengungkap motivasi yang dimiliki oleh 

pengurus Himpunan Karya Nusantara. Dari hasil wawancara di atas, informan pertama ingin 

menambah relasi sebagai motivasi bergabung ke dalam organisasi. Informan kedua memiliki 

dua motivasi  bergabung yaitu relasi dan pengalaman. Sedangkan informan ketiga ingin 

mengasah jiwa sosialnya sebagai motivasi bergabung dengan organisasi. Dari ketiga 

informan di atas, dapat disimpukan bahwa ketiga informan memiliki kesamaan motivasi yang 

bersifat non finansial dan tidak berorientasi dengan kompensasi finansial. Motivasi non 

finansial ini nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen kerja dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya seperti pertanyaan penelitian kedua yang diajukan kepada ketiga 

informan yaitu:Bagaimana pengurus Himpunan Karya Nusantara menjaga komitmen 

terhadap organisasi? 

“Fokus kepada ikatan alumninya lagi. Karena berdasarkan rasa persaudaraan juga sih 

makanya tetap bertahan jadi pengurus HKN walau orangnya tinggal sedikit.” (Noor, 

2018). 
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“Komitmen saya di HKN karena saya peduli dengan HKN. Bagaimana pun juga HKN 

tetap harus jalan karena HKN sebenernya bisa berguna buat alumni hanya mungkin 

belum dimaksimalkan karena termasuk organisasi1 yang baru dibangun mungkin.” 

(Alvino, 2018). 

“Mungkin karena terbiasa dibebankan tugas-tugas ke saya jadi untuk cari orang lain 

yang bisa menggantikan agak susah dan biasanya tidak konsisten. Nah kalau saya juga 

ikutan keluar dari HKN kasihan organisasinya tidak ada yang mengurus takutnya 

hanya jadi organisasi hitam di atas putih saja.” (Fannesa, 2018). 

Pertanyaan penelitian kedua ingin mengungkap upaya yang dilakukan untuk menjaga 

komitmen yang dimiliki oleh pengurus Himpunan Karya Nusantara. Dari hasil wawancara di 

atas, informan pertama memiliki rasa persaudaraan yang kuat sebagai dasar komitmen untuk 

menjalankan organisasi. Informan kedua memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap 

almamater dan organisasi yang membuat informan terus menjaga komitmennya. Sedangkan 

informan ketiga, memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugas yang belum diselesaikannya 

sehingga informan ketiga selalu berkomitmen dalam menjaga kinerjanya dalam organisasi. 

Dari ketiga informan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga informan memiliki upaya 

masing-masing untuk menjaga komitmennya untuk tetap berada dalam organisasi. 

Individu yang memiliki komitmen terhadap organisasi biasanya juga memiliki 

keterikatan emosional dengan organisasi tersebut sehingga terjadi internalisasi ke dalam 

individu tersebut yang membuat dirinya akan semakin terlibat dalam setiap aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi seperti yang dirasakan oleh ketiga informan dalam 

penelitian ini. Ketiga informan memutuskan untuk bergabung dalam Himpunan Karya 

Nusantara memiliki motivasi dan kepentingannya masing-masing. Dalam kasus ini, kita akan 

membahas permasalahan yang terjadi dalam organisasi Himpunan Karya Nusantara dengan 

menggunakan kerangka teori pertukaran sosial (social exchange), konsep motivasi dan 

konsep komitmen dalam organisasi. 

Teori Pertukaran Sosial adalah teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial. 

Teori pertukaran sosial merupakan teori yang dikembangkan oleh John Thibaut dan H.Kelley 

(1959). Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam 

sebuah hubungan sosial dianalogikan seperti transaksi dagang yaitu dihitung berdasarkan 

perhitungan untung dan rugi (Turner & West, 2014). Teori pertukaran sosial menurut Turner 

dijelaskan berdasarkan dua pembagian yaitu : 1. berdasarkan sifat manusia (a. Manusia 

mencari penghargaan dan menghindari hukuman; b. Manusia adalah makhluk rasional; c. 

Standar manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring 

berjalannya waktu dan dari satu orang ke yang lainnya). 2. Berdasarkan sifat dasar dari suatu 

hubungan (a. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan; b. Kehidupan berhubungan 

adalah sebuah proses). 

Sedangkan konsep yang terdapat dalam teori pertukaran sosial yaitu 

pengorbanan/biaya, penghargaan/rewards, nilai akhir, tingkat perbandingan. Teori ini melihat 

sebuah hubungan antara perilaku dengan lingkungan yang saling memengaruhi. Umumnya, 

hubungan sosial terdapat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perilaku kita saling 

memengaruhi dalam hubungan tersebut. Dalam hal ini terdapat unsur ganjaran, pengorbanan 

dan keuntungan. Teori pertukaran sosial ini juga dapat digunakan untuk meneliti fenomena 

hubungan sosial seseorang atau kelompok yang pindah atau berganti atau afiliasi kelompok.  

                                                           
1Noor, M. (2018, Desember 4). Motivasi dalam Organisasi Non Profit. (Audira, Interviewer) 

Alvino. (2018, Desember 4). Motivasi dalam Organisasi Non Profit. (Audira, Interviewer) 

Fannesa, C. (2018, Desember 4). Motivasi dalam Organisasi Non Profit. (Audira, Interviewer) 
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Pada kasus organisasi Himpunan Karya Nusantara, setiap pengurus aktif melakukan 

pertukaran sosial dalam keputusannya untuk bergabung dan bertahan dalam organisasi 

tersebut. Penulis menangkap beberapa faktor yang menjadi motivasi pengurus aktif dalam 

mempertahankan komitmen dan kinerjanya. Faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari diri pengurus organisasi itu sendiri. Setiap 

individu yang menjadi anggota organisasi memiliki kepribadian, kebiasaan, minat, bakat dll. 

Berdasarkan wawancara dengan informan, mereka memiliki kesamaan dalam hal tersebut 

sehingga mereka memutuskan untuk bergabung menjadi pengurus Himpunan Karya 

Nusantara. Kemudian, hal penting lainnya dalam faktor internal adalah apakah anggota 

organisasi yang bergabung dalam kepengurusan mendapatkan kompensasi dari organisasi 

tersebut? Berdasarkan jawaban para informan dapat disimpulkan bahwa memang benar 

mereka mendapatkan kompensasi dari organisasi tersebut. Namun hal tersebut bukan berupa 

finansial namun berupa pengalaman, jaringan, persaudaraan dll yang bersifat non finansial. 

Jika dikaitkan dengan teori pertukaran sosial maka hal-hal tersebut lah yang menjadi 

penghargaan dan keuntungan bagi pengurus organisasi. Penghargaan dan keuntungan yang 

didapatkan oleh pengurus tentu diawali dengan pengorbanan. Dalam kasus ini, pengorbanan 

yang dimaksud adalah kesukarelaan mereka dalam memberikan waktu, tenaga dan pikiran 

untuk menjalankan organisasi walau dengan sumber daya manusia yang sedikit dan terbatas.   

Kemudian, faktor eksternal yang bersumber dari Himpunan Karya Nusantara dan 

kepengurusannya. Regenerasi kepengurusan sebenarnya merupakan hal yang diharapkan oleh 

pengurus aktif Himpunan Karya Nusantara walaupun faktanya regenerasi kepengurusan 

belum berjalan dengan mulus saat ini. Para informan merasa bahwa ketika mereka 

menjalankan organisasi dengan segala keterbatasan yang ada, mereka dapat menambah 

pengalaman dan pembelajaran yang dapat dijadikan model atau contoh bagi kepengurusan 

selanjutnya sehingga kepengurusan selanjutnya dapat berjalan lebih baik dan efektif. Dengan 

adanya regenerasi dalam kepengurusan juga mereka mengharapkan anggota himpunan lain 

akan lebih tertarik dan berminat untuk mengembangkan himpunan tersebut. Hal ini juga 

dapat menjadi kesempatan bagi para anggota untuk dapat meningkatkan eksistensi dirinya 

dan menjadi tempat pembelajaran yang baik untuk bisa belajar secara langsung dari anggota 

lain yang mungkin memiliki pengalaman yang lebih banyak.  

Kasus motivasi dan komitmen yang terjadi dalam Himpunan Karya Nusantara juga 

banyak terjadi pada organisasi non profit lainnya seperti yang diteliti oleh Bojan Ujcic dari 

University of Ljubljana untuk penelitian tesis nya pada organisasi Drugo More di Ljubljana. 

Motivasi dan komitmen anggota organisasi dibedakan berdasarkan anggota organisasi yang 

ada dalam organisasi dan anggota yang memilih untuk keluar dari organisasi Drugo More 

tersebut. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan motivasi yang dimiliki pengurus 

organisasi Himpunan Karya Nusantara tidak berorientasi pada faktor finansial tetapi hal-hal 

lain yang berguna untuk menunjang perkembangan diri masing-masing individu seiring 

dengan berkembangnya organisasi yang mereka jalankan.  

Telah disebutkan di atas bahwa unsur penting lainnya adalah komitmen anggota 

organisasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komitmen anggota organisasi dalam 

keterlibatan kerja yaitu karakter individu, karakter pekerjaan dan pengalaman kerja yang 

dimiliki indiviu. Komitmen individu dalam organisasi bisa berasal dari keyakinan individu, 

keinginan individu dan kemuan individu. Jika motivasi berperan penting dalam meningkatkan 

semangat kerja maupun kinerja anggota organisasi maka komitmen berperan untuk 

mengarahkan tindakan individu agar sesuai dengan standar yang dimiliki oleh organisasi. 

Dalam kasus pengurus Himpunan Karya Nusantara, dapat dikatakan mereka memiliki 

komitmen kerja yang tinggi karena didorong oleh motivasi yang kuat untuk bersama-sama 

memajukan organisasi dan agar tujuan atau visi misi dari Himpunan Karya Nusantara dapat 

tercapai sesuai dengan harapan.  
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PENUTUP 
 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengurus Himpunan Karya Nusantara 

memiliki keinginan untuk bergabung dengan organisasi tersebut disebabkan oleh adanya 

motivasi yang kuat untuk meningkatkan aktualisasi diri dan rasa kepedulian terhadap 

almamater yang diwujudkan melalui kepengurusan organisasi Himpunan Karya Nusantara. 

Dengan demikian, komitmen dari pengurus Himpunan Karya Nusantara dapat terjaga hingga 

akhir periode kepengurusan. Walau pengurus aktif organisasi ini menyadari bahwa bukan 

kompensasi secara finansial yang mereka dapatkan tetapi hal-hal yang non finansial sehingga 

terjadi pertukaran sosial dalam organisasi ini. Dari motivasi yang kuat pula muncul komitmen 

kerja untuk bersama-sama mewujudkan tujuan dari organisasi Himpunan Karya Nusantara. 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan 

kompensasi non finansial sebagai daya tarik agar anggota Himpunan Karya Nusantara 

memiliki kepedulian dan berperan aktif serta terus memperbaiki diri dalam kepengurusan 

organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.  
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PENDAHULUAN 

Generasi muda saat ini identik dengan hal baru dan serba cepat. Generasi muda sangat mudah 

untuk beradaptasi dengan hal baru. Tidak hanya itu, mereka terkadang dapat menemukan ide 

baru yang out of the box. Hal ini tentu saja didukung dengan teknologi yang semakin 

berkembang saat ini. 

Saat ini Internet menjadi satu-satunya teknologi yang cepat dan mudah untuk 

memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi dengan umat manusia. Seiring dengan 

perkembangannya, internet saat ini mampu melahirkan jaringan baru yang biasa dikenal 

sebagai media sosial. Dengan orang media sosial dapat berpartisipasi dalam berkomunikasi, 

berbagi informasi, dan untuk menarik persahabatan melalui akun Twitter, Facebook, Youtube 

atau Blog. Di Indonesia, khususnya, kehadiran media sosial saat ini mampu membawa 

pengaruh sendiri atas bagaimana percakapan dilakukan oleh komunitas (Setyani, Hastjarjo, & 

Amal, 2013). 

Kita memperoleh Informasi bukan hanya dari media trasidional saja, tetapi juga telah 

bertambah bisa di dapat di internet. Misalnya, media televisi menyediakan program yang 

bertujuan memuat penonton terhibur. Munculnya  Youtube memberikan sebuah alternatif 

pilihan dalam menikmati sebuah tayangan audio-visual, dimana selama ini televisi bersifat 

satu arah dalam menyampaikan sebuah informasi (tidak bisa diulang), media Youtube jelas 

member sebuah kemudahan. Tidak hanya itu, waktu yang disediakan, sumber tidak terbatas, 

serta bisa diakses kapapanpun dan dimanapun, menjadikan kehadiran internet dan media-

media di dalamnya, seperti media sosial, menjadi sangat mendominasi perkembangan 

informasi saat ini (Nasrullah, 2011). 

Sebuah riset yang dipublikasikan oleh Crowdtap, Ipos MediaCT, dan The Wall Street 

Jurnal pada tahun 2014 yang melibatkan 839 responden dari usia 16 tahun hingga 36 tahun 

menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan khalayak mengakses media sosial dan 

internet jauh lebih banyak dibandingkan mengakses media tradisional. Meski hanya 

digunakan terbatas dan tanpa maksud membuat pernyataan bahwa inilah perilaku semua 

khalayak di dunia saat ini, data statistik tersebut menunjukkan bahwa media tradisional, 

seperti televisi, radio, dan surat kabar, tidak lagi menjadi media yang dominan diakses oleh 

khalayak. Kebutuhan akan menjalin hubungan sosial di internet merupakan alasan utama 

yang dilakukan oleh khalayak dalam mengakses media. Kondisi ini tidak bisa kita dapatkan 

ketika khalayak mengakses media tradisional.(Nasrullah, 2015) 

Ide komunitas virtual maju sebagai pelopor interaksi sosial pada Internet. Penggunaan 

internet yang begitu tinggi, akhirnya dapat menimbulkan permasalahan sosial baru yang 

cukup besar contohnya timbul masalah komunikasi yang berlebihan menggunakan 

elektronika kepada personal hingga dapat mengurangi bentuk-bentuk interaksi hubungan 

komunikasi antar personal, bahkan sangat lazim kita temui informasi pribadi kepada 

seseorang dipublikasikan secara umum menggunakan status media sosial yang akhirnya 

membuat ruang publik seolah merupakan ruang pribadi.(Kristiyono, 2015) 

Jika ditilik lebih dalam, komunitas virtual yang terbangun pada dasarnya terbentuk 

dengan sendirinya. Tidak ada kekuatan politik atau ekonomi dalam pengertian memberikan 
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dorongan kepada individu untuk menjadi bagian dari komunitas virtual tersebut (Wood & 

Smith).  

Dalam tulisan ini, penulis ingin membahas mengenai account Twitter @anak_unpad yang 

diinisiasi oleh beberapa mahasiswa Universitas Padjadjaran pada tahun 2011. Beberapa 

mahasiswa ini telah membuat sebuah bentuk komunikasi baru yang mampu menjadi media 

komunikasi alternatif untuk mengetahui informasi mengenai Universitas Padjadjaran. 

Disamping akun Twitter resmi dari Universitas Padjadjaran yaitu @unpad. Pada 

perkembangan medianya, followers yang bisa kita kategorikan anggota komunitas dari 

account Twitter @anak_unpad lambat laun semakin bertambah sejalan dengan betambahnya 

masyarakat yang memerlukan informasi tentang Universitas Padjadjaran.  

Seiring bertambah dan berkembangnya jenis-jenis media sosial yang baru. Anak 

Unpad juga berekspansi untuk mengikuti perkembangan media sosial yang ada. Konten dari 

akun Twitter @anak_unpad kemudian berekspansi dengna membuat akun di Instagram dan 

Line. Sampai dengan akhir tahun 2018, Twitter @anak_unpad memiliki 43 ribu pengikut. 

Kemudian 32 ribu pengikut di Instagram, sedangkan Line memiliki 11 ribu pengikut.  

Fakta ini membuat @anak_unpad yang dahulu hanya berasal dari akun Twitter, kini 

telah bertransformasi menjadi sebuah konten media yang berpengaruh di sekitar Universitas 

Padjadjaran bahkan Jawa Barat. Disamping itu, temuan ini diperkuat oleh bergabungnya 

media @anak_unpad dengan sebuah afiliasi media yaitu Media Kampus Bandung. MKB 

(Media Kampus Bandung) adalah sebuah komunitas gabungan dari media-media kampus 

sejenis se-Bandung Raya. 

Keberhasilan media kampus Anak Unpad bukanlah sebuah kebetulan belaka. 

Melainkan buah kerja keras dari mereka yang ada di belakang layar. Dapur dari Anak Unpad 

adalah jantung dari pencapaian ini. Dapat dikatakan bahwa para adminlah yang berkontribusi 

besar dalam hal ini. Setiap orang dapat memiliki akun media sosial. Akan tetapi, tidak 

sembarang orang dapat menjadi Admin Media Sosial.  

Admin Media Sosial adalah seseorang yang bertanggung jawab memegang kendali 

atas seluruh isi media sosial. Bertugas sebagai Admin Media Sosial tidak semudah 

kelihatannya. Tugasnya tidak hanya sebatas untuk mengunggah foto/video atau hanya 

sekedar menulis kalimat jenaka di Twitter. Apapun yang dilakukan oleh seorang Admin 

Media Sosial di dunia maya sudah diperhitungkan dengan matang. Mulai dari konten yang 

berbeda untuk media sosial yang berbeda pula. Kemudian perencanaan waktu publikasi yang 

harus disurvei terlebih dahulu agar memperoleh feedback dari followers yang maksimal. 

Dalam sebuah portal pencari kerja Qerja.com disebutkan bahwa saat ini tidak ada 

profesi yang lebih identik dengan kaum milenial dibanding Social Media Specialist. Kalau 

dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, dapat dikatakan profesi ini tidak ada. Namun 

saat ini, kekuatan media sosial menggiring persepsi dan membentuk tren semakin dipahami 

oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan pun sekarang membuka lapangan pekerjaan 

untuk posisi ini. 

Idealnya, seorang Admin Media Sosial harus memiliki minat tinggi terhadap dunia 

digital dan aktif di berbagai jejaring sosial. Admin Media Sosial yang memiliki kapabilitas 

juga harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Selain itu harus peka 

terhadap perkembangan tren dan topik terhangat. Yang paling penting adalah kreatif. Admin 

Media Sosial semakin kompeten apabila Ia mengerti tentang dasar-dasar marketing dan 

paham betul mengenai akun media sosial yang dia urus. Para admin dari media kampus 

@anak_unpad menjadi penyedia konten dan pengelola informasi. Para admin bertugas secara 

penuh dengan membagi tugas masing-masing sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. 

Sampai dengan Desember 2018, ada 3 orang admin yang aktif dalam mengelola akun 

@anak_unpad. Pada perkembanganya, total ada 7 orang admin yang telah berstatus tidak 

aktif yang mengundurkan diri karena telah lulus kuliah. Proses perekrutan admin baru pun 
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dilakukan dengan cara menyebarkan informasi media @anak_unpad. Perekrutan ini 

dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan seorang admin baru dari angkatan baru. 

Sampai dengan Desember 2018, para admin yang aktif telah menjalani profesi ini dengan 

rata-rata waktu 3 tahun. Tentu mereka memiliki motivasi tersendiri dalam upaya menjalankan 

media sisial @anak_unpad.Motivasi menurut McClelland dikenal tentang teori kebutuhan 

untuk mencapai prestasi atau Need for Acievement (N.Ach) yang menyatakan bahwa 

motivasi berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi.  

Menurut Hamzah B. Uno (2009:73) dimensi dan indikator motivasi kerja dapat 

dikelompokan sebagai berikut: (1) Motivasi internal, diantaranya tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas, melaksanakan tugas dengan target yang jelas, memiliki tujuan yang jelas 

dan menantang, ada umpan balik atas hasil pekerjaannya, memiliki rasa senang dalam 

bekerja, selalu berusaha mengungguli orang lain, diutamakan prestasi dari apa yang 

dikerjakannya; (2) Motivasi eksternal, diantaranya: selalu berusaha memenuhi kebutuhan 

hidup dan kebutuhan kerjanya, senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakannya, 

bekerja dengan ingin memperoleh insentif, bekerja dengan harapan ingin memperoleh 

perhatian dari teman dan atasan. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji tentang 

motivasi baik internal dan eksternal serta kesulitan yang dihadapi dari admin media sosial 

kampus @anak_unpad. 

 

 

 PEMBAHASAN  

Ada bermacam pendapat untuk menggambarkan bagaimana latar belakang menjadi seorang 

admin, dari ketiga responden selaku admin @anak_unpad mengungkapkan bermacam-macam 

cerita dan narasi. 

Khanty yang berlatar belakang sebagai seorang mahasiswa Teknik Pertanian tertarik 

menjadi seorang admin setelah mendapat tawaran langsung dari admin @anak_unpad yang 

terdahulu, karena diungkapkan bahwa para admin @anak_unpad dicari melalui sosial media 

yang diarasa paling cocok sesuai kebutuhan tim admin saat itu pada tahun 2016. 

Khanty mengungkapkan “Awalnya di DM di Instagram karena saya pernah tag 

sebuah visual kartun di Instagram @anak_unpad, tau-tau di dm dan diajak bergabung menjadi 

admin, adminya bilang gambar saya bagus dan diajak jadi admin. Awalnya sih agak bingung, 

tapi saya coba ambil karena ingin menambah pengalaman” 

Berbeda dengan Muji yang bergabung menjadi admin yang berasal dari keinginan diri 

sendiri, Muji yang berlatar belakang mahasiswa Komunikasi Unpad melampirkan cv-nya 

kepada tim admin @anak_unpad yang kebetulan saat itu (Juli 2015) sedang dibutuhkan dua 

orang tenaga baru admin. 

“Dulu awalnya ada informasi di Instagram kalau @anak_unpad lagi butuh admin media baru, 

nahh kebetulah aku tertarik banget mau jadi admin sosial media, jadi saya iseng-iseng ikut 

melampirkan cv, taunya dipanggil jadi seneng banget!” Ungkap Muji. 

Sedangkan Ulya yang saat ini menjadi Manager dari @anak_unpad mengungkapkan 

yang melatar belakangi menjadi seorang admin adalah kesenangan dalam bermedia sosial 

waktu itu, saat itu media Twitter menjadi favorit banyak orang (2013) dan Ulya mengungkap 

hobinya melakukan tweet membuat dia dilirik oleh admin @anak_unpad yang terdahulu. 

“Dulu awalnya di Twitter di dm sama @anak_unpad, kebetulan emang follow dan 

senang dengan kontennya, tapi tau-tau diajak menjadi admin, tapi pikir panjang saya iyakan, 

sampai sekarang udah hamper 5 tahun mengelola @anak_unpad dan Alhamdulillah sudah 

banyak pengalaman dan benefit yang didapat” 
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Menjadi seorang admin media sosial tidakklah mudah, hal ini diungkapkan oleh 

ketiga responden yang telah menjadi admin dari konten sosial media @anak_unpad lebih dari 

tiga tahun. Pada dasarnya tanggung jawab dari Admin Media Sosial sangatlah beraneka 

ragam. Mulai dari mencari konten dan mengolahnya. Kemudian menciptakan sebuah konten 

yang interaktif dengan followersnya. Beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

seorang Admin Media Sosial adalah sebagai berikut: (1) Dapat menganalisis dan 

mengevaluasi reaksi audiens di berbagai media sosial; (2) Berinteraksi dengan followers; (3) 

Menciptakan dan memperkuat identitas dari akun media sosial; (4) Memelihara kredibilitas 

dan kepercayaan dari followers terhadap akun. 

Dari sudut pandang Khanty sebagai admin design grafis dari @anak_unpad 

mengungkapkan bahwa pengalaman menjadi admin itu sangat berharga, dimana dimasa 

kuliah dulu para mahasiswa banyak yang menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting, 

dan admin dari sosial media @anak_unpad membuat ia mendapat kegiatan yang bermanfaat 

dan positif. Khanty mengungkapkan “hal positif menjadi admin, ikut menyebarkan 

pengalaman positif, mungkin ini yang membuat kehidupan kuliah saya lebih bermakna” 

Lalu Muji sebagai salah seroang admin yang bertanggung jawab kepada konten 

posting mengungkapkan, seorang admin harus tahu banyak hal. Karena followers selalu ada 

yang berinteraksi. Muji mengungkapkan “Jadi ngak heran kalau admin itu harus banyak tahu, 

karena setiap hari, pasti ada yang berinteraksi baik itu lewat komentar, dm, line, whatsapp, 

dll. Terus kalau kita posting acara sebagai media partner kadang suka ditanyain juga detail 

acara, padahal kita bukan panitiannya. Hehe..” 

Hal lain diungkapkan oleh Ulya selaku Manager dari @anak_unpad, Ulya mengaku 

pengalamanya menjadi admin membuat ia lebih paham akan ilmu digital marketing dan ilmu 

ini bisa ia terapkan di pekerjaannya yang sekarang sebagai seorang marketing digital di salah 

perusahaan swasta, meski berlatang belakang jurusan hukum, Ulya cukup memahami 

bagaimana melakukan suatu komunikasi yang efektif melalu sosial media “Ilmu menjadi 

admin dan manager di @anak_unpad sangatlah mahal, selain jadi banya teman, bisa nonton 

konser gratis (melalui media partner), dapat uang tambahan, menjadi admin menambah ilmu 

untuk mengelola sebuah sosial media untuk menjadi lebih efektif dan menghasilkan, dan ilmu 

ini mahal. Walau saya background jurusan hokum, tapi saya belajar bagaimana managerial 

sebuah tim dan membuat sebuah konten digital yang efektif” 

Sebagaimana yang menjadi topik dari permasalahan, pertanyaan langsung menuju 

pada pertanyaan yang mengandung unsur motivasi, dan dilakukan kepada tiga orang 

mahasiswa Unpad yang aktif menjadi admin dari media sosial @anak_unpad dalam waktu 3 

tahun terakhir. Pertanyaan yang diarahkan melalui personal chat dan via telpon yang 

dilakukan oleh peneliti dengan menanyakan pertanyaan langsung. 

Pada dasarnya berbagai kendala sempat dialami oleh Admin Media Sosial, 

diantaranya adalah (1) Kerap mengalami stres karena berurusan konten media sosial yang 

tidak boleh asal unggah; (2) Admin Media Sosial seringkali dituntut untuk banyak tahu akan 

segala hal; (3) Membalas komentar tidak semudah kelihatannya; (4) Tidak mengenal kata 

libur karena harus standby sepanjang waktu; (5) Harus kreatif dalam berkata-kata dan 

memilih gambar; (6) Tidak boleh salah ketik (typo) 

Khanty sebagai admin design grafis mengungkapkan bahwa kesulitannya menjadi admin 

media sosial adalah, adanya keterbatasan waktu antara kuliah dan membuat materi konten 

untuk @anak_unpad, ditambahkan sebagai seorang admin design grafis ia harus bisa 

membuat konten-konten dalam bentuk gambar yang sesuai dengan kebutuhan padua saat itu.  

Lebih lengkapnya dalam percakapan melalui media telpon “kalau khanty kan membuat 

gambar yang harus update dengan hari-hari dan kebutuhan dari postingan, jadi harus bisa 

membagi waktu dengan bai, karena membuat gambar pakai vector itu cukup lama…” 
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Hal yang senada disampaikan oleh Muji, sebagai admin yang mengurus jadwal 

postingan dari client (iklan) dan penjadwalan posting media partner, menurutnya kendala 

dalam mengatur waktu untuk menjalankan fungsi sebagai admin, walaupun tidak ada KPI 

(Key Performance Indikator) yang diberikan oleh manager dari @anak_unpad, hanya saja 

kewajiban dalam melakukan posting yang rutin, telah menjadi kesepakatan bersama dari para 

admin. 

Berbeda dengan Ulya yang menjadi manager pada konten @anak_unpad, ia bertugas 

untuk mengatur secara keseluruhan dari media @anak_unpad, baik dari segi teknis ataupun 

non teknis, senagai manager Ulya sendiri mengaku tidak cukup kesulitan dalam melakukan 

hal ini, karena ia mengaku menikmati belajar sambil mengaplikasikan ilmu di media sosial 

secara profesional, dalam ukuran waktu Ulya mengaku cukup bisa mengatur waktu untuk 

@anak_unpad. 

Dari sudat pandang kepuasan, setiap admin memiliki kepuasan masing-masing, 

Khanty mengungkapkan kesenanganya dalam melihat postingan yang mendapat banyak like, 

dan berguna bagi banyak orang.  “Kalo aku suka aja kak liat poster/gambar aku di like 

banyak orang wkwk soalnya kalo aku post sendiri di akun aku yg likenya dikit apalagi kalo 

aku udh bikin desain/gambar kakak2 mimin pada baik bgt responnya jd makin seneng bikin-

bikin“  

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Teori Maslow tentang motivasi secara mutlak 

menunjukkan perwujudan diri sebagai pemenuhan (pemuasan) kebutuhan yang bercirikan 

pertumbuhan dan pengembangan individu.Kebutuhan akan kasih sayang dan bersahabat 

(kerjasama) dalam kelompok kerja atau antar kelompok. Kebutuhan akan diikutsertakan, 

meningkatkan relasi dengan pihak-pihak yang diperlukan dan tumbuhnya rasa kebersamaan 

termasuk adanya sense of belonging dalam organisasi. 

Lalu hal serupa diungkapkan oleh Muji. Ia mengungkapkan bahwa kesukaanya dalam 

menjalankan media sosial @anak_unpad sebagai admin adalah kepuasan dalam belajar, dan 

memahami karakter dari audience dari sosial media. Lengkapnya ia mengatakan “Kalo akyu 

karena managing socmed itu seru dan edukatif, jadi tahu behavioral netijen unpad dan 

karakter mereka dari interaksi yang terjadi. Jadi belajar juga trend sosmed yg lagi in apa dan 

gimana bikin hal tsb relatable sama audience kita. Hihihi” 

Lalu hal yang senada juga dikemukakan oleh Ulya sebagai manager dari 

@anak_unpad semenjak tahun 2015, menurutnya kepuasan menjadi seorang admin adalah 

untuk belajar mengelola media sosial secara profesional, Ulya menambahkan ilmu yang 

didapatnya selama mengelola @anak_unpad telah memberi banyak ilmu dan pengalaman 

yang berguna di dunia kerja profesional, dimana Ulya telah menjadi alumni dari Universitas 

Padjadjaran dan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Ulya menambahkan pengalaman 

sebagai admin media sosial menjadi salah satu pengalaman organisasi dan kerja yang di 

cantumkan di CV nya. 

Pencapaian menjadi salah satu motivasi yang ada dalam menjalankan sosial media 

@anak_unpad, ketiga admin @anak_unpad sepakat mengatakan bahwa penghasilan 

tambahan menjadi penyemangat dalam menjalankan profesi sebagai seorang admin atau 

seorang I creator 

Khanty dan Muji mengungkapkan bahwa pendapatan tambahan dari @anak_unpad 

menjadikan semangat tambahan dalam menjalankan tugas. Ulya sebagai manager 

menjelaskan bahwa setiap bulan pendapatan dari iklan berbayar dan media partner berbayar. 

Lalu pendapatan ini dibagikan secara rata sesuai dengan tugas dan kesulitan masing-masing. 

“Pendapatan ini biasanya sangat memotivasi untuk bikin rajin para admin dalam menjalankan 

tugas” 

Dalam hal ini merukuk motivasi  menurut George R. dan Leslie W. (dalam bukunya 

Matutina. dkk , 1993) mengatakan bahwa motivasi adalah “getting a person to exert a high 
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degree of effort” yang artinya motivasi membuat seseorang bekerja lebih berprestasi. Sedang 

Ravianto (1986) dalam bukunya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

kinerja, yaitu atasan, rekan, sarana fisik, kebijaksanaan dan peraturan, imbalan jasa uang, 

jenis pekerjaan. 

 

 

PENUTUP 

Dapat disimpulkan dari depth interview yang dilakukan kepada tiga orang admin 

@anak_unpad bahwa motivasi yang terbentuk dari banyak faktor diantaranya, kesulitan, 

kepuasan, dan pencapaian yang diterima dalam menjalankan profesi sebagai admin. 

Digambarkan pekerjaan menjadi seorang admin media sosial kampus seperti 

@anak_unpad dapat memberikan keuntungan tertentu kepada pengelolanya, dalam hal ini 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dari setiap admin memiliki efek yang berbeda, 

dan faktor pencapaian dalam pendapatan uang menjadi faktor pencapaiaan yang disukai oleh 

rata-rata admin dari @anak_unpad.  

Motivasi lainnya adalah rasa puas terhadap informasi yang disampaikan yang 

mendapatkan respon banyak dari followers, menjadi sebuah kepeuasan tersendiri selain 

terpenuhinya faktor financial. Ini mengambarkan sebuah media sosial yang dikelola dengan 

baik bisa menghasikan profit. 

Motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi 

tercapainya tujuan bersama ini terdapat dua macam, yaitu: (a) Motivasi finansial, yaitu 

dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan 

tersebut sering disebut insentif. (b) Motivasi nonfinansial, yaitu dorongan yang diwujudkan 

tidak dalam bentuk finansial/ uang, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, 

pendekatan manusia dan lain sebagainya (Gitosudarmo dan Mulyono , 1999).  

Dalam kesehariannya, tanggung jawab dari Admin Media Sosial sangatlah beraneka 

ragam. Mulai dari mencari konten dan mengolahnya. Kemudian menciptakan sebuah konten 

yang interaktif dengan followersnya. Beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

seorang Admin Media Sosial adalah sebagai berikut: (1) Dapat menganalisis dan 

mengevaluasi reaksi audiens di berbagai media sosial; (2) Berinteraksi dengan followers; (3) 

Menciptakan dan memperkuat identitas dari akun media sosial; (4) Memelihara kredibilitas 

dan kepercayaan dari followers terhadap akun. 

Berbagai kendala sempat dialami oleh Admin Media Sosial, diantaranya adalah (1) 

Kerap mengalami stres karena berurusan konten media sosial yang tidak boleh asal unggah; 

(2) Admin Media Sosial seringkali dituntut untuk banyak tahu akan segala hal; (3) Membalas 

komentar tidak semudah kelihatannya; (4) Tidak mengenal kata libur karena harus standby 

sepanjang waktu; (5) Harus kreatif dalam berkata-kata dan memilih gambar; (6) Tidak boleh 

salah ketik (typo) 
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PENDAHULUAN  

Seluruh perusahaan ataupun organisasi memiliki kemungkinan untuk berhadapan dengan 

situasi krisis. Herman (dalam Taneja et al., 2014: 78) mendefinisikan krisis sebagai suatu 

situasi dimana terdapat 3 kondisi yaitu: (a) sebuah kejutan, (b) ancaman terhadap tujuan 

utama, (c) waktu yang terbatas untuk menanggapinya.  Taneja et al., (2014: 79) menjelaskan 

bahwa penting bagi organisasi untuk mengerti mengapa situasi krisis dapat terjadi, kapan 

situasi krisis akan terjadi, bagaimana situasi krisis terjadi, apa yang dapat dilakukan untuk 

menanganinya dan sampai mana situasi krisis dapat dicegah atau dikurangi dampaknya. 

Suatu organisasi perlu melakukan penanganan terhadap situasi krisis salah satunya agar citra 

dari organisasi tersebut tetap terjaga. Salah satu tindakan untuk menangani situasi krisis 

adalah berinteraksi dengan publik melalui media sosial. Taneja et al., (2014: 83) menjelaskan 

bahwa dalam menangani krisis, organisasi perlu memahami pemangku kepentingan mereka 

di media sosial dan berinteraksi melalui media sosial. 

Wester (dalam Hanson & Vikstrom, 2011: 8) menjelaskan bahwa ketika krisis tidak 

diinginkan oleh organisasi, manajemen krisis adalah tugas penting bagi organisasi dan hampir 

semua organisasi memiliki manajemen krisis dan strategi komunikasi. Hale et al. (dalam 

Hanson & Vikstrom, 2011: 8) menjelaskan 3 fase manajemen krisis yaitu: (1) fase 

pencegahan, (2) fase respon, (3) fase penyembuhan. Studi ini akan mengkaji manajemen 

krisis pada fase penyembuhan.  Hale et al. (dalam Hanson & Vikstrom, 2011: 10) 

menjelaskan bahwa fase penyembuhan merupakan kondisi dimana organisasi mencoba untuk 

mempelajari kejadian, mengatur persepsi publik dan memperbaiki kerusakan yang 

mengganggu ketahanan reputasi. Salah satu teori yang mendukung fase penyembuhan adalah 

teori komunikasi krisis situasional yang diajukan oleh Coombs & Holladay’s. Teori ini 

menyebutkan bahwa organisasi akan menjaga reputasi mereka dengan meminimalisir 

persepsi dari pemangku kepentingan mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh 

organisasi dalam menangani kejadian krisis (Hanson & Vikstrom, 2011: 10)  

Kecelakaan pesawat Lion Air pada tanggal 29 Oktober 2018 merupakan suatu krisis 

yang harus ditangani oleh semua pemangku kepentingan di dunia penerbangan. Informasi 

mengenai penanganan krisis yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya melalui media 

yang berada di Indonesia saja tetapi juga media internasional. Berbagai macam topik 

diberitakan oleh media, baik proses pencarian korban, pencarian badan pesawat, identifikasi 

korban dan lain-lain. Salah satu media yang digunakan dalam menginformasikan kejadian 

krisis tersebut adalah new media.  

New media menjadi salah satu media yang efektif dalam menangani krisis yang terjadi 

di masyarakat. Haddow & Haddow (2008: 45) menyampaikan salah satu kategori dalam 

melakukan komunikasi yang efektif saat terjadi krisis yaitu membangun kerjasama dengan 

media dan membangun komunitas “pelapor pertama”. Organisasi perlu bekerjasama dengan 

berbagai media, baik media konvensional maupun new media untuk memaksimalkan 

jangkauan kepada publik (Haddow & Haddow ,2008: 65). Telah banyak organisasi yang 

menggunakan media sosial dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat pada saat krisis.  
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Media sosial merupakan salah satu new media. Flew (dalam Muwarni E. 2012: 23)  

menyebutkan bahwa new media adalah media digital yang menggabungkan data, teks, suara 

dan gambar dalam bentuk digital dan didistribusikan melalui jaringan.  Boyd dan Ellison 

(dalam Ahmed & Sinnappan, 2013: 15) menjelaskan bahwa media sosial tidak terbatas pada 

batasan geografis dan memfasilitasi interaksi dengan siapapun yang menggunakan aplikasi 

media yang sama. Media sosial dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori berdasarkan 

interaksi pengguna yaitu: situs jejaring sosial, situs microblogging, wikis, blog online, dan 

forum online (Osatuyi, 2013: 2626). Kaplan & Haenlein (2010: 63) mendefinisikan situs 

jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk tersambung dengan 

membuat informasi profil personal, mengundang teman dan kolega untuk memiliki akses ke 

profil tersebut, berkirim email dan pesan instan di antara keduanya. Berdasarkan definisi 

tersebut, twitter merupakan situs jejaring sosial.  

Saleem H. M. et al. (2014: 165) mengatakan bahwa “pada saat dan setelah terjadi 

krisis, banyak orang menggunakan twitter untuk berbagi, mengumpulkan informasi dan 

pengalaman yang berhubungan dengan kejadian”. Twitter memiliki keunggulan dalam 

penanganan krisis ataupun bencana yang baru saja terjadi. Haddow & Haddow (2008: 33) 

menjelaskan bahwa Twitter menjadi media yang muncul secara cepat dalam memberitakan 

krisis pada bencana angin siklon di Myanmar, selain itu berbagai organisasi menggunakan 

twitter untuk mendiseminasikan informasi dan titik koordinat kejadian. Studi yang dilakukan 

Vieweg et al. (2010) mengatakan bahwa media sosial seperti twitter sangat berguna pada saat 

kejadian krisis dengan cepat dan efektif membagikan informasi dan mendiseminasikan berita 

yang relevan. Konsep media sosial yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan 

efektif dalam membagikan informasi relevan dengan konsep revolusi industri 4.0.  

Angela Merkel (dalam Prasetyo & Sutopo, 2018) berpendapat bahwa Industri 4.0 

adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui 

penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Schlechtendahl et 

al. (dalam Prasetyo & Sutopo, 2018) menekankan Industri 4.0 kepada unsur kecepatan dari 

ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu 

terhubung dan mampu berbagi informasi satu sama lain. Dalam hal ini, Lion Air harus dapat 

berkolaborasi dengan media pemberitaan untuk mempercepat ketersediaan informasi dalam 

memberitakan penanganan krisis. Meranti & Irwansyah (2018:28) menjelaskan bahwa pada 

revolusi industri 4.0, media sosial dimanfaatkan untuk memperluas target pencapaian sebuah 

aktivitas komunikasi karena adanya fasilitas yang mewadahi multi-interaksi. 

Terdapat beberapa kajian yang meneliti penggunaan media sosial dalam memberitakan 

penanganan krisis kecelakaan pesawat udara oleh suatu organisasi. Messiaen (2015) meneliti 

tema komunikasi krisis kecelakaan pesawat udara Germanwings 9525 pada twitter 

menggunakan analisis sentimen. Messiaen menemukan bahwa tema yang dibicarakan di 

twitter adalah dukungan terhadap keluarga yang menjadi korban. Messiaen (2015: 45) juga 

menyimpulkan bahwa penggunaan twitter secara efisien dapat menjangkau para pemangku 

kepentingan. Zafra & Maydell (2018) meneliti peran komunikasi krisis mengenai kecelakaan 

pesawat udara Malaysia Airlines MH370. Zafra & Maydell (2018: 48) menganalisis berita 

online mengenai kecelakaan pesawat MH370 dan memeriksa aktivitas komunikasi krisis dari 

website dan aktivitas online Malaysia Airlines untuk menentukan dampak dari penanganan 

krisis yang dilakukan oleh Malaysia Airlines. Zafra & Maydell (2018: 57) menyimpulkan 

bahwa media sosial memiliki efektivitas yang tinggi untuk mendukung aktivitas komunikasi 

krisis. 

Pada penelitian ini, media pemberitaan internasional yang menggunakan media sosial 

untuk memberitakan kecelakaan pesawat JT610 akan dipetakan melalui jaringan komunikasi 

retweet #JT610. Jaringan komunikasi retweet merupakan pemetaan jalur komunikasi aktivitas 

retweet yang dilakukan di twitter. Penelitian ini juga akan mengkategorisasi tema-tema yang 
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diberitakan oleh media pemberitaan internasional. Kategorisasi berita akan memberikan 

gambaran mengenai apa saja kontribusi penanganan krisis oleh media pemberitaan 

internasional dalam memberitakan kecelakaan tersebut.   

Tujuan penelitian ini adalah mengkategorisasi tweet penanganan krisis dari media 

pemberitaan yang populer dalam jaringan komunikasi. Mengingat twitter tidak memiliki 

batasan geografis dalam melakukan interaksi maka muncul suatu pertanyaan: Siapa saja 

media pemberitaan internasional dalam meredakan krisis jatuhnya pesawat Lion Air JT610? 

dan apa saja tema dari tweet media pemberitaan Internasional?  

Konsep media pemberitaan internasional pada penelitian ini didefinisikan sebagai 

akun portal berita atau jurnalis yang bekerja untuk suatu media pemberitaan yang 

menggunakan bahasa inggris dalam mengunggah tweet dan telah terverifikasi oleh pihak 

twitter. Media/Jurnalis yang telah terverifikasi merupakan pengguna twitter yang dapat 

dipertanggungjawabkan informasi pribadinya. Pemetaan organisasi pemberitaan internasional 

pada media sosial akan dilakukan dengan menggunakan analisis jaringan sosial. Menurut 

Sugiarta et al. (2018) Analisis Jaringan Sosial merupakan metode yang digunakan untuk 

menganalisis struktur jaringan sosial dengan berbagai elemen dalam lingkungan sosial yang 

saling berhubungan. Berdasarkan jaringan komunikasi yang telah dipetakan maka dapat 

ditentukan mana saja media pemberitaan yang berkontribusi pada penanganan krisis 

kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Analisis konten digunakan sebagai analisis lanjutan 

untuk mengetahui apa saja tema penanganan krisis kecelakaan tersebut. 

 

 

PEMBAHASAN  

Ekstraksi data tweet yang dilakukan oleh software R berhasil mengambil sebanyak 10.000 

tweet berbahasa Inggris pada tanggal 3 November 2018. Data diekstrak pada tanggal 10 

November 2018. Data cleansing akan dilakukan pada data tweet yang telah diekstrak agar 

mendapatkan komponen akun twitter yang mengunggah dan melakukan retweet terhadap 

tweet yang diunggah. Data yang telah melalui tahap data cleansing diproses menggunakan 

software Gephi untuk digambarkan jaringan komunikasinya. Berikut jaringan komunikasi 

yang terbentuk dari proses data cleansing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Jaringan Komunikasi retweet #JT610 

Sumber: Data Penelitian 
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Dalam jaringan tersebut, terdapat 5532 aktor didalam jaringan dan 6741 jalur yang 

menghubungkan aktor. Dapat dilihat pula bahwa ada beberapa aktor yang membentuk sub-

group. Berkumpulnya beberapa aktor ditengah jaringan merupakan pengguna twitter yang 

biasanya me-retweet lebih dari 1 tweet. Pada Jaringan yang terbentuk, JackBoardCNA 

merupakan aktor terpopuler karena memiliki nilai sentralitas eigenvektor tertinggi. Tidak 

semua aktor yang populer adalah media pemberitaan internasional tetapi ada beberapa 

individu yang ikut mengunggah tweet mengenai kecelakaan Lion Air JT610.  

Pada penelitian ini sentralitas eigenvektor dipilih untuk menganalisa aktor mana saja 

yang memiliki popularitas tinggi. Dalam penelitian ini, tingginya popularitas aktor 

digambarkan dengan banyaknya retweet yang dilakukan pengguna lain terhadap tweet yang 

diunggah aktor. Dikarenakan banyaknya aktor dalam penelitian ini maka peneliti akan 

mengambil 30 aktor yang terverifikasi oleh twitter dengan diurutkan berdasarkan sentralitas 

eigenvector yang tertinggi. Berikut aktor-aktor yang akan dianalisis lebih lanjut.  

 
Tabel 1 Aktor-aktor yang terpilih dalam jaringan 

No. Aktor 

Nilai 

Sentralitas 

Eigenvector 

Peringkat 

Sentralitas 

Eigenvector 

No. Aktor 

Nilai 

Sentralitas 

Eigenvector 

Peringkat 

Sentralitas 

Eigenvector 

1 JackBoardCNA 1 1 16 westaustralian 0.011576 102 

2 ChannelNewsAsia 0.530955 2 17 BBCbreaking 0.01029 103 

3 jonostrower 0.398858 5 18 mangogemini 0.01029 105 

4 nytimes 0.267537 8 19 Euronews 0.009004 115 

5 tictoc 0.266422 9 20 airwaysmagazine 0.006431 140 

6 jakpost 0.137798 17 21 theage 0.006431 158 

7 Reuters 0.123478 19 22 newscomauHQ 0.005145 169 

8 willripleyCNN 0.127188 22 23 BBCWorld 0.003859 181 

9 AlexinAir 0.079512 24 24 gulftimes_QATAR 0.003859 187 

10 XHNews 0.03087 50 25 AstroRadioNews 0.002572 209 

11 IvanCNN 0.026404 57 26 SumishaCNA 0.002572 233 

12 CGTNofficial 0.025725 59 27 TODAYonline 0.002572 234 

13 CurtisSChin 0.019103 74 28 WIONews 0.002572 239 

14 globaltimesnews 0.016721 79 29 9newsaus 0.001286 259 

15 NewIndianXpress 0.016721 80 30 echinanews 0.001286 293 

Sumber: Data Penelitian 

 

Pada langkah selanjutnya akan dilakukan analisis konten dari aktor-aktor yang terpilih. Objek 

dari analisis ini adalah tweet yang paling banyak di-retweet dari tiap aktor pada jaringan komunikasi. 

Di dalam jaringan komunikasi, 1 aktor tidak hanya mengunggah 1 tweet saja, tetapi bisa beberapa 

tweet. Pada tahap selanjutnya akan dianalsis tweet yang memiliki retweet terbanyak dari aktor yang 

terpilih dan dikelompokan pada kategori pemberitaan krisis. Berikut grafik hasil analisis konten yang 

dilakukan terhadap tweet dari para aktor: 
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Grafik 1  Kategorisasi tweet Aktor yang terpilih 

 

Sumber: Data Penelitian 

 

Grafik 1 menggambarkan  kategorisasi dari 30 aktor yang terpilih pada analisis konten. 

Kategori koordinasi dan kolaborasi menempati urutan pertama diikuti dengan diseminasi informasi, 

peringatan isu, dan komunikasi dengan dunia. Tweet yang termasuk dalam koordinasi dan kolaborasi 

mengandung konten dimana adanya koordinasi ataupun kolaborasi yang dilakukan antara pemangku 

kepentingan untuk menangani krisis yang ada. Oloruntoba (dalam Ahmed and Sinnapan, 2013:8) 

menjelaskan bahwa kolaborasi dari penduduk sekitar, organisasi pemerintahan dan organisasi 

kemanusiaan adalah bagian yang penting dalam manajemen kebencanaan. Berikut contoh tweet 

yang merupakan kategori koordinasi dan kolaborasi: @nytimes: Breaking News: Divers 

recovered a flight recorder from Lion Air Flight #JT610, a crucial step in solving the 

mystery of its crash off Indonesia. Tweet tersebut menggambarkan hasil kerja penyelam 

yang mengangkat alat perekam penerbangan Lion Air JT610.  

Diseminasi informasi merupakan kategori berita yang disampaikan secara reguler 

untuk memberikan kabar terbaru pada saat krisis. Dennis dan Vallacich (dalam Ahmed and 

Sinnapan, 2013:10) menjelaskan bahwa informasi reguler yang terjadi pada saat bencana atau krisis 

membuat orang menjadi sadar akan kabar terbaru. Salah satu tweet berkategori diseminasi 

informasi adalah sebagai berikut: @BBCBreaking: On board crashed Lion Air #JT610 

plane: -178 adults -1 child -2 babies -2 pilots and 5 flight attendants. tweet tersebut 

memberikan informasi umum kepada publik mengenai jumlah korban kecelakaan pesawat 

Lion Air JT610.  

Penangan krisis terhadap kecelakaan ini bukan hanya menjadi perhatian Indonesia 

tetapi juga menjadi perhatian dunia khususnya perusahaan Boeing sebagai produsen 

pesawat yang terlibat dalam kecelakaan JT610. Kategori peringatan isu  merupakan salah 

satu kategori yang terdeteksi dalam analisis konten. Salah satu tweet berkategori 

peringatan isu adalah @jonostrower: UPDATED: Boeing will warn airlines that the 737 

Max can reach full nose-down trim if the erroneous AoA indication and stabilizer trim 

command is not properly counteracted. http://bit.ly/2qwnfp5 #JT610. Tweet tersebut 

menjelaskan peringatan pada permasalahan yang terjadi pada kecelakan pesawat JT610. 

Boeing sebagai produsen pesawat Boeing melakukan penanganan krisis pada kecelakaan 

ini dengan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya salah satu komponen pesawat.  

Twitter memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan dunia. Aktor utama 

dalam jaringan komunikasi mencoba untuk bercerita mengenai apa yang terjadi di  lokasi 

kecelakaan. Berikut tweet yang diunggah oleh aktor utama @JackBoardCNA: Latest 

6

7

8

10

Komunikasi dengan dunia

Peringatan Isu

Diseminasi Informasi

Koordinasi dan Kolaborasi

Kategori Tweet Aktor Terpilih

https://twitter.com/hashtag/JT610?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JT610?src=hash
https://t.co/rE7pMNzuPp
https://twitter.com/hashtag/JT610?src=hash
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scenes at Jakarta’s container terminal. More and more belongings and debris collected 

and laid out. Families have come to identify anything belonging to their loved ones. Smell 

is very strong now #JT610 #LionAir https://cna.asia/2Pz6HLc. Isi tweet aktor utama 

tersebut menceritakan bagaimana situasi di lokasi kecelakaan. Melalui tweet tersebut 

masyarakat di seluruh dunia dapat merasakan apa yang aktor utama rasakan.   

Hasil dari analisis yang dilakukan dalam studi ini menjelaskan bahwa terdapat 

kolaborasi dari media pemberitaan internasional dalam memberitakan penanganan krisis 

yang timbul karena kecelakan pesawat Lion Air JT610 pada fase penyembuhan krisis. 

Tweet yang diunggah didominasi oleh kategori koordinasi dan kolaborasi. Hal ini relevan 

dengan proses penanganan pasca krisis dimana dilakukan tindakan pencarian korban dari 

kecelakaan pesawat. Dibandingkan dengan media konvensional, media sosial memberikan 

informasi mengenai penanganan krisis dengan waktu yang cepat karena bersifat real time. 

Keunggulan ini menjadikan media sosial khususnya twitter menjadi salah satu pilihan 

organisasi dalam memberitakan mengenai penanganan krisis. 

 

 

PENUTUP 

Studi mengenai analisis jaringan komunikasi retweet dari tagar #JT610 menghasilkan suatu 

jaringan komunikasi yang di dalamnya terdapat beberapa media pemberitaan internasional 

dan jurnalis pemberitaan internasional.  Analisis konten yang dilakukan menghasilkan suatu 

temuan bahwa tweet yang diunggah oleh media pemberitaan internasional didominasi oleh 

berita yang dengan kategori koordinasi dan kolaborasi. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya 

menjadi perhatian Indonesia, tetapi dunia ikut memberikan perhatian. Hal ini dapat 

digambarkan dari salah satu kategori tweet aktor yaitu peringatan isu, dimana Boeing sebagai 

perusahaan yang memproduksi pesawat yang mengalami kecelakaan harus meningkatkan 

kembali keamanan dari salah satu komponennya. Media sosial merupakan salah satu 

komponen yang penting dalam penanganan krisis khususnya pada era revolusi industri 4.0 

dimana kecepatan akan pertukaran informasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. 

Twitter menjadi alat bagi organisasi untuk berkolaborasi dengan berbagai media pemberitaan 

dalam memberitakan krisis dan menginformasikan penanganannya kepada publik. Tweet 

para aktor tidak hanya memberitakan penanganan krisis pada satu pemangku kepentingan 

saja, tetapi berbagai organisasi yang terlibat ikut diberitakan. Fenomena kolaborasi 

seperti ini merupakan salah satu elemen penting dari berkembangnya industri 4.0 

khususnya di dunia digital. 
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PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan tinggi selain berguna untuk memperoleh kompetensi secara formal, juga 

menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman serta memperluas jaringan 

sosial. Fenomena yang terjadi adalah anggapan bahwa kedua hal ini merupakan kategori 

binary dan mahasiswa dipacu untuk memilih salah satunya (Wibowo, 2016; Rohmat, 2015; 

Rizal, 2015). Anggapan yang berkembang adalah seorang mahasiswa dapat menjadi sukses di 

akademik, namun tak punya banyak pengalaman organisasi, begitu pula sebaliknya bagi 

mahasiswa yang aktif di organisasi.  

Sementara jika mengacu pada teori yang ada pencapaian akademik dan organisasi non-

formal ini seharusnya saling menunjang. Melalui organisasi dan kepemimpinan, seorang 

mahasiswa ditempa untuk membina hubungan tim, mencari jati diri, serta menyelesaikan 

tugas secara efektif, di samping melatih skill komunikasi efektif dan skill interpersonal 

(Ravasini, 2017), hal yang juga sangat penting dalam dunia akademik. Pertanyaan yang 

muncul apakah pengembangan diri akademik dapat menghalangi pengembangan diri dalam 

organisasi atau kepemimpinan? Benarkah kedua hal ini binary? 

Sangat sedikit penelitian yang mencoba membahas hal ini secara mendalam, sementara 

jawaban dari pertanyaan penelitian ini akan berguna untuk memberikan bukti empiris atas 

anggapan yang berkembang. Oleh karena itu penelitian ini hadir dan berusaha 

mengembangkan dua variabel skala: efikasi diri dalam akademik dan kepemimpinan 

mahasiswa. Efikasi diri akademik dapat mewakili pengembangan diri akademik, dan 

kepemimpinan mahasiswa dapat mewakili pengembangan diri organisasional. 

Penelitian ini menjadi landasan untuk pengembangan penelitian lanjutan dan melalui 

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berarti untuk peningkatan 

efikasi diri akademik dan kepemimpinan bagi responden penelitian. 

Efikasi diri merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Albert Bandura yang memiliki 

pengertian tentang otoritas diri, kepercayaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 

Efikasi diri adalah kepercayaan orang pada dirinya sendiri bahwa ia sanggup mengatasi 

situasi, mengatur dan menguasai suatu keadaan dan pada akhirnya mencapai keberhasilan 

(Maryam, 2015). Efikasi diri juga sering diasosiasikan dengan kepercayaan diri (McCormick, 

2001). 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri mempengaruhi performa ujian 

(Fitriati, Nur, & S, 2018) sehingga aman dinyatakan bahwa mahasiswa yang memiliki efikasi 

diri tinggi, pengembangan diri akademik juga tinggi. Lebih jauh, beberapa penelitian, 

seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung memiliki nilai kepemimpinan 

yang tinggi, seperti studi tentang leadership self-efficacy yang mempengaruhi perilaku 

kepemimpinan (McCormick, Tanguma, & López-Forment, 2002) sehingga hal ini 

mendukung argument bahwa efikasi diri dapat menunjang kepemimpinan. 

Efikasi diri akademik dapat diartikan sebagai kepercayaan diri seorang mahasiswa 

untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dalam dunia perkuliahan. Beberapa indikator yang 

menunjukkan seorang pelajar memiliki efikasi diri dalam hal akademik adalah: kepercayaan 

mailto:raidahintizar.dty@uim-makassar.ac.id
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diri dapat mengerjakan tugas, interaktif dengan sejawat maupun dosen, ketepatan waktu, 

tidak mengandalkan bantuan teman, dan lain sebagainya. Indikator ini diharapkan dapat 

memprediksi kepemimpinan seorang mahasiswa. 

Konsep kepemimpinan sebagaimana diperkenalkan oleh Northouse (2010) yakni 

“leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a 

common goal.” Sehingga terdapat empat komponen dasar dari kepemimpinan antara lain: 

proses, pengaruh, kelompok dan tujuan bersama. Ketika kepemimpinan dipandang sebagai 

sebuah proses, maka kepemimpinan dapat menjadi sebuah keahlian yang dapat diasah. 

Keahlian tersebut antara lain (a) administratif dan teknis (b) interpersonal/hubungan 

antarmanusia, dan (c) konseptual.  

Di samping teori di atas, kepemimpinan menurut Yukl (2010) dapat ditinjau sebagai 

peran khusus atau proses mempengaruhi. Peran khusus mencakup tugas dan tanggung jawab 

seseorang dalam sebuah kelompok. Sebaliknya jika membahas proses mempengaruhi, maka 

kepemimpinan dapat dipahami sebagai satu hal yang terjadi secara alami dalam sebuah 

kelompok. 

Kepemimpinan mahasiswa dapat dipahami baik sebagai posisi formal atau peran 

khusus, maupun juga sebagai proses mempengaruhi.  Indikator kepemimpinan antara lain: 

sikap positif, integritas, visioner, menghargai perbedaan, dan lain-lain (Northouse, 2010; 

Yukl, 2010). 

 

Hipotesis 

Melalui tinjauan pustaka di atas, maka penelitian ini mengembangkan hipotesis nol sebagai 

berikut:  

H1: Tidak ada pengaruh Academic Self Efficacy terhadap Student Leadership 

Dalam literatur, dapat dilihat bahwa efikasi diri sepatutnya berpengaruh terhadap 

kepemimpinan (McCormick, Tanguma, & López-Forment, 2002). Sehingga dugaan awal 

kami adalah hipotesis nol pertama dapat ditolak.  

H2: Tidak ada perbedaan yang signifikan pada Academic Self Efficacy Scale dan Student  

       Leadership Scale berdasarkan gender. 

Masih terbatas penelitian yang membuktikan perbedaan antargender dalam hal efikasi 

diri dan kepemimpinan, terlebih lagi pada dunia perkuliahan. Oleh karena itu dugaan 

awal kami adalah mendukung hipotesis nol ke-dua ini. 

H3: Tidak ada perbedaan yang signifikan pada Academic Self Efficacy Scale dan Student  

        Leadership Scale berdasarkan pengalaman kepemimpinan.  

Pengalaman kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah peran khusus dalam organisasi 

(Yukl, 2010). Sehingga dugaan awal kami adalah hipotesis nol ke-tiga ini dapat ditolak. 

Dengan kata lain, kepemimpinan sebagai peran khusus memiliki pengaruh pada efikasi 

diri akademik dan kepemimpinan mahasiswa. 

 

Variabel 

Penelitian ini mengembangkan dua variabel self-report dengan menggunakan skala likert 1 

(tidak menggambarkan diri saya) sampai 7 (menggambarkan diri saya). Dua variabel tersebut 

adalah Academic Self Efficacy Scale (ASES), dan Student Leadership Scale (SLS). Variabel 

ASES dikembangkan dengan cara meminta mahasiswa menganalisis indikator efikasi diri dan 

membuat pernyataan terkait efikasi diri dalam perkuliahan, total pernyataan yang 

disumbangkan oleh mahasiswa ialah 79 pernyataan. Variabel ASES lalu diuji reliabilitas 

melalui studi pilot dan mengeliminasi 39 pernyataan. Selanjutnya variabel SLS 

dikembangkan dengan mengacu pada skala Student Leadership Scale (Leis, Leisman, 

Ehrlich, & Kosovich, 2016). Menyesuaikan dengan jumlah item ASES, maka masing-masing 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 542 

ASES dan SLS memiliki 40 item pertanyaan. Kami menetapkan variabel ASES merupakan 

variabel independen, dan SLS merupakan variabel dependen. Selain dua variabel skala di 

atas, dua variabel kategori ditetapkan sebagai variabel control yakni gender dan pengalaman 

kepemimpinan. 

Survey 

Survey dilakukan pada minggu ke-dua November 2018 menggunakan Google Form dan 

disebarkan oleh peserta kelas Kepemimpinan yang berjumlah 28 orang secara acak kepada 

mahasiswa Administrasi Bisnis, FISIP, UIM. Dari 254 mahasiswa aktif program studi 

Administrasi Bisnis, 115 orang berpartisipasi dalam survey, 84 perempuan, dan 31 laki-laki. 

Sebanyak 58 orang melaporkan memiliki pengalaman dalam kepemimpinan, dan 57 sisanya 

tidak memiliki pengalaman kepemimpinan 

Pengukuran 

Variabel ASES (α=.90)  dan SLS (α=.91) telah melalui pilot study dan melalui uji reliabilitas 

di mana masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach Alpha >.9, sementara alpha senilai 

0.8 telah memadai reliabilitas (Shaver, Wrightsman, & Robinson, 1991), sehingga dapat 

dikatakan bahwa skala ini reliable. ASES dan SLS memiliki 40 item pernyataan dan 

responden akan menilai dari 1 hingga 7. Angka satu diberikan apabila pernyataan dianggap 

sangat tidak menggambarkan dirinya, dan angka tujuh apabila dianggap sangat 

menggambarkan dirinya. Pada table berikut akan dijabarkan item pada tiap variabel. 

 

Tabel 1. Item ASES dan SLS 
No. Academic Self-efficacy Scale Student Leadership Scale 

1 
Saya selalu tiba masa tiba akal pada saat waktu 

persentasi kelompok saya sudah tiba* 

Ketika membagi tugas, saya sangat 

mempertimbangkan spesialisasi dan minat anggota 

lain 

2 

Saya selalu menguasai materi persentasi sebelum 

melakukan persentasi, agar optimaldalam 

menyampaikan materi kelompok saya 

Saya meragukan kemampuan saya untuk meraih 

kesuksesan* 

3 

Saya lebih banyak meluangkan waktu untuk 

bermain gadget daripada mengerjakantugas dari 

dosen* 

Ketika seseorang merasa sedih dalam kelompok, saya 

akan mencari tahu penyebabnya 

4 
Saya sering konsultasi mengenai tugas pada dosen 

ketika saya tidak memahami tugas tersebut 
Ketika keadaan berubah, saya sigap beradaptasi 

5 
Saya selalu membutuhkan waktu yang lama dalam 

mengerjakan tugas* 

Saya memiliki cita-cita yang jelas akan jadi apa saya 

nanti 

6 
Saya mampu mengerjakan tugas kuliah walaupun 

tugas tersebut sulit 

Saya tahu hal-hal apa yang dibutuhkan untuk meraih 

kesuksesan 

7 

Saya selalu berusaha tetap fokus dalam 

mempresentasikan tugas agar tidak merasa blank 

dan bisa menjelaskan dengan benar 

Saya sering merasa jengkel di dalam kelompok saya* 

8 

Saya mencari di mana letak kesalahan ketika 

mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh 

dosen 

Tindakan saya menunjukkan apa yang saya inginkan 

dari orang lain 

9 
Saya selalu mencari tahu mengenai jadwal 

perkuliahan jika saya belum tahu 

Ketika bekerja dalam kelompok, saya selalu 

meyakinkan kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama 

10 
Saya selalu tepat waktu untuk mengikuti mata 

kuliah 

Saya selalu memaklumi keadaan teman saya yang 

tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan 

11 
Saya mampu mengerjakan tugas dengan baik serta 

tepat waktu untukmengumpulkannya 
Saya senang membuat rencana masa depan 

12 
Saya suka berpartisipasi penuh dalam segala 

aktivitas organisasi 
Saya optimis terhadap kehidupan 

13 
Saya aktif berorganisasi meskipun di tengah 

padatnya kuliah 

Saya berupaya mencari hikmah dari tiap masalah 

yang saya hadapi 
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14 
Di waktu luang, saya selalu menyempatkan untuk 

mengerjakan tugas 

Saya senantiasa mengingatkan kelompok mengenai 

tujuan bersama 

15 
Saya mampu menyampaikan materi diskusi di 

depan kelas meskipun sering merasagugup. 
Saya dapat berkomunikasi dengan semua orang 

16 
Saya tidak pernah mendapatkan nilai E dalam mata 

kuliah 

Saya memiliki kegelisahan mengenai masalah-

masalah kampus 

17 
Saya selalu berusaha agar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya 
Teman-teman saya sering mempercayai saya 

18 
Saya dapat membagi waktu antara bekerja dan 

mengerjakan tugas 

Jika saya diberi tugas, saya menyelesaikan tugas 

tersebut 

19 
Saya kurang bertanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas 
Saya selalu mendengarkan pendapat orang lain 

20 
Saya menganggap bahwa tugas yang diberikan oleh 

dosenmerupakan suatu tantangantersendiri. 

Saya selalu berusaha menjadi diri saya, dan tidak 

ikut-ikutan 

21 
Saya merasa mampu menyelesaikan tugas baru 

dosen baik secara individu ataupunberkelompok 
Saya konsisten dalam memberikan yang terbaik 

22 
Saya mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas 

sebelum batas waktu yang ditentukan 

Saya mudah putus asa ketika dibenturkan dengan 

masalah* 

23 
Saya selalu belajar lebih giat lagi agar tidak salah 

dalam mengerjakan tugas berikutnya 

Saya berani berbicara ketika saya merasa tidak adil 

baik itu tidak adil bagi saya maupun bagi orang lain 

24 
Saya selalu siap menghadapi tantangan jika 

dikampus 

Saya selalu berubah-ubah mengenai apa yang saya 

yakini sebagai kebenaran 

25 
Saya selalu berusaha berkonsentrasi dan fokus 

untuk memahami setiap yang sayapelajari 

Saya selalu bersemangat dalam mengambil tugas atau 

tanggung jawab 

26 
Saya merasa sulit memahami ketika dosen 

menjelaskan dikelas 
Yang saya katakan adalah yang saya lakukan 

27 Saya suka lupa ketika mau bertanya kepada dosen* 
Saya sulit menerima pendapat yang berbeda dengan 

pendapat saya* 

28 Saya sangat sulit berfikir cepat* 
Saya tidak memotong pembicaraan orang lain dan 

mendengarkan hingga orang lain selesai berbicara 

29 
Saya mampu mengerjakan kegiatan yang 

dipercayakan kepada saya 

Saya tidak dapat bergaul dengan orang yang berbeda 

latar belakang budaya dengan saya* 

30 
Saya bisa menyeimbangkan keaktifan saya baik itu 

di organisasi maupun diakademik 
Saya adalah pendengar yang baik 

31 

Saya percaya bahwa pada kemampuan diri sendiri 

dalam menyampaikan tugas tanpabertanya kepada 

orang lain. 

Setiap kali ujian saya sebagian besarnya menyontek 

atau memberi contekan* 

32 
Saya mampu mengerjakan tugas dengan tepat 

waktu tanpa bantuan orang lain. 

Saya memberikan saran pada teman-teman saya 

untuk pengembangan minatnya 

33 Saya merasa malas ketika masuk kuliah pagi* 
Saya dapat mempengaruhi teman-teman saya untuk 

mengikuti ide saya 

34 
Ketika dosen menyuruh saya menerangkan materi 

di depan kelas, tangan sayalangsung gemetar* 

Saya memotivasi teman-teman saya untuk mencapai 

tujuan bersama 

35 
Saya adalah orang yang sangat disiplin dengan 

waktu untuk mengikuti perkuliahandikampus 
Saya ragu menawarkan diri untuk mengambil tugas* 

36 Saya sering sharing dengan teman kelas dikampus 
Hanya sedikit yang peduli dengan pendapat saya di 

kelompok saya* 

37 
Saya selalu belajar dan mengulangi apa yang 

disampaikan sama dosen ketika dirumah 
Saya menjadi contoh bagi teman-teman saya 

38 
Saya sering titip absen saat perkuliahan sedang 

berlangsung* 
Saya selalu berupaya untuk berkata jujur 

39 
Saya kurang memahami saat dosen sedang 

menjelaskan* 
Saya tidak tahu apa gunanya saya berkuliah* 

40 
Saya kurang cepat saat mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh dosen* 

Saya selalu menghindari berbicara di depan banyak 

orang* 

*) item ini di-recode dalam uji SPSS 
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PEMBAHASAN 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Academic Self Efficacy Scale, sementara 

variabel dependennya ialah Student Leadership Scale. Kami juga menetapkan dua variabel 

control yakni gender dan pengalaman kepemimpinan untuk memastikan bahwa tidak ada bias 

dari hasil penelitian (contoh: mahasiswa laki-laki memiliki nilai ASES atau SEL yang lebih 

tinggi).   

Sebelum menguji hipotesis, kami melakukan test Chi-Squares pada dua variabel 

nominal atau kategori kami untuk mengetahui apakah pengalaman kepemimpinan 

dipengaruhi oleh gender, dan hasil uji di SPSS menunjukkan bahwa laki-laki lebih dapat 

diasosiasi dengan pengalaman kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan x2 (1)= 7.15, 

p<.01. 

Selanjutnya kami menguji hipotesis nol melalui serangkaian uji statistik di SPSS. 

Hipotesis nol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Tidak ada pengaruh Academic Self Efficacy terhadap Student Leadership  

H2: Tidak ada perbedaan yang signifikan pada Academic Self Efficacy Scale dan Student 

Leadership Scale berdasarkan gender. 

H3: Tidak ada perbedaan yang signifikan pada Academic Self Efficacy Scale dan Student 

Leadership Scale berdasarkan pengalaman kepemimpinan.  

 

Hipotesis 1 

Hipotesis pertama diuji dengan analisis regresi. Hipotesis ini berguna untuk mengetahui 

apakah efikasi diri dalam hal akademik (ASES) memiliki pengaruh dan dapat memprediksi 

kepemimpinan mahasiswa (SLS). Melalui uji regresi linear di SPSS, hasil mengindikasi 

bahwa ASES secara signifikan menjelaskan 45.3 persen SLS (R2= .453. F(1, 113)= 93.74, 

p=.000). Hasil ini mendukung penolakan hipotesis nol. 

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, hipotesis nol pertama ini diduga dapat ditolak 

berdasarkan studi sebelumnya (McCormick, Tanguma, & López-Forment, 2002). Sehingga 

dugaan awal ini telah terbukti. Efikasi diri dalam akademik (ASES) menjelaskan porsi cukup 

besar dan signifikan kepemimpinan mahasiswa (SLS). Hal ini mendukung argument bahwa 

dalam kepemimpinan mahasiswa, terdapat efikasi diri atau kepercayaan diri dalam dunia 

akademik. Jika efikasi diri atau kepercayaan diri dalam dunia akademik meningkat, maka 

meningkat pula nilai kepemimpinannya.  

 

Hipotesis 2  

Hipotesis kedua diuji dengan Independent t-test. Hipotesis ini berguna untuk mengetahui 

apakah variabel control pertama (gender) memiliki pengaruh terhadap perbedaan nilai 

signifikan dalam ASES maupun SLS. Melalui uji Independent t-test, ditemukan hasil bahwa 

nilai ASES mahasiswa perempuan (M=5.31, SD= .89) lebih tinggi dari nilai ASES 

mahasiswa laki-laki (M=5.07, SD=.94), namun perbedaan ini tidaklah signifikan 

t(51.4)=1.23, p=.22. Sementara untuk nilai SLS mahasiswa perempuan (M=5.46, SD=.89) 

sedikit lebih rendah dari mahasiswa laki-laki (M=5.57, SD=.91), namun perbedaan juga tidak 

ditemukan signifikan t(53.2)=-.56, p=.58. Dengan demikian hipotesis nol didukung pada 

pengujian hipotesis kedua ini. 

Jumlah penelitian yang membandingkan efikasi diri dan kepemimpinan pada laki-laki 

dan perempuan sangat terbatas, sehingga hipotesis nol kedua ini diduga dapat didukung, 

melalui uji hipotesis hasil menunjukkan dukungan terhadap hipotesis nol. Ini berarti meski 

mahasiswa perempuan memperoleh hasil ASES lebih tinggi, tidak berarti efikasi diri 

akademik mahasiswa perempuan lebih signifikan dibanding mahasiswa laki-laki. Demikian 
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pula, meskipun hasil SLS mahasiswa laki-laki lebih tinggi dari mahasiswa perempuan, 

namun ini tidaklah signifikan. 

 

Hipotesis 3 

Hipotesis terakhir diuji dengan Independent t-test. Hipotesis ini berguna untuk mengetahui 

apakah variabel control kedua (pengalaman kepemimpinan) memiliki pengaruh terhadap 

perbedaan nilai signifikan dalam ASES maupun SLS. Melalui uji Independent t-test, hasil 

mengindikasi bahwa nilai ASES mahasiswa yang memiliki pengalaman kepemimpinan lebih 

tinggi (M=5.47, SD=.90) dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pengalaman 

kepemimpinan (M=5.02, SD=.86), dan perbedaan ini signifikan t(112.9)= 2.71, p<.01. 

Sementara nilai SLS bagi mahasiswa yang memiliki pengalaman kepemimpinan (M=5.61, 

SD=1.03) lebih tinggi dari mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman kepemimpinan (M= 

5.36, SD=.72), meski perbedaan ini tidaklah signifikan t(102.4)= 1.52, p=.13. Dengan 

demikian hipotesis nol sebagiannya didukung oleh hasil pengujian statistik untuk hipotesis 

terakhir ini. 

Selanjutnya kami ingin menelaah lebih jauh apakah kepemilikan pengalaman pada 

mahasiswa laki-laki dan perempuan memiliki pengaruh pada perolehan baik nilai ASES 

maupun SLS. Kami melakukan ini dengan mengaktifkan select cases pada SPSS. Dan kami 

menemukan bahwa pada mahasiswa perempuan yang memiliki pengalaman kepemimpinan 

maupun tidak memiliki pengalaman kepemimpinan, tidak terdapat perbedaan signifikan ada 

ASES, t(68.6)= 1.88, p= .06, dan SLS, t(82)= .23, p= .82. Sebaliknya nilai ASES untuk 

mahasiswa laki-laki yang memiliki pengalaman kepemimpinan (M= 5.37, SD=.82) jauh lebih 

tinggi dari mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman kepemimpinan (M= 4.33, SD= .78), 

dan perbedaan nilai ini ditemukan signifikan t(15.6)= 3.31, p<.01. Demikian pula dengan 

perolehan nila SLS pada mahasiswa laki-laki yang memiliki pengalaman kepemimpinan (M= 

5.82, SD=.81) dibandingkan dengan  mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman 

kepemimpinan (M= 4.94, SD= .86), perbedaan ini juga ditemukan signifikan t(14.1)=2.63, 

p<.05. 

Pengalaman kepemimpinan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah peran 

khusus (specialized role) dalam organisasi (Yukl, 2010). Dugaan awal kami adalah hipotesis 

nol ke-tiga ini dapat ditolak. Dengan kata lain, pengalaman kepemimpinan atau pernah 

tidaknya mahasiswa menjadi pemimpin memiliki pengaruh pada efikasi diri akademik dan 

kepemimpinan mahasiswa.  

Uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa dugaan awal dapat didukung, dan separuh 

hipotesis nol ke-tiga dapat ditolak. Efikasi diri akademik (ASES) pada mahasiswa yang 

memiliki pengalaman kepemimpinan secara signifikan lebih tinggi dari mahasiswa yang tidak 

memiliki kepemimpinan. Sehingga dapat disimpulkan pengalaman kepemimpinan 

mempengaruhi efikasi diri akademik mahasiswa.  

Lebih jauh select cases mahasiswa perempuan dan select cases mahasiswa laki-laki 

dapat memberikan data empiris apakah pengalaman kepemimpinan pada perempuan maupun 

laki-laki berpengaruh pada perolehan nilai efikasi diri akademik (ASES) dan kepemimpinan 

mahasiswa (SLS). Meski tidak ada perbedaan signifikan pada mahasiswa perempuan, baik 

memiliki pengalaman kepemimpinan maupun tidak, dalam ASES maupun SLS, hal menarik 

ditemukan pada mahasiswa laki-laki. Ditemukan bahwa pada mahasiswa laki-laki, memiliki 

pengalaman kepemimpinan berpengaruh atas perolehan nilai ASES dan SLS, dibanding tidak 

memiliki pengalaman kepemimpinan.  
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PENUTUP  

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah apakah pengembangan diri akademik dapat 

menghalangi pengembangan diri dalam organisasi atau kepemimpinan? Benarkah kedua hal 

ini binary? 

Pengembangan diri akademik diwakili dengan variabel self-report Academic Self 

Efficacy Scale (ASES), sedangkan pengembangan diri organisasi diwakili oleh nvariabel 

Student Leadership Scale (SLS). Melalui uji statistik dibuktikan bahwa efikasi diri dalam hal 

akademik benar berpengaruh terhadap kepemimpinan mahasiswa, bahkan ditunjang dengan 

persentasi yang cukup besar dan signifikan. Ini berarti jika mahasiswa ingin mengasah 

kepemimpinan, maka mahasiswa perlu mengembangkan efikasi diri dalam hal akademik. 

Item-item efikasi diri dalam hal akademik tertera dalam kepemimpinan ini dan dapat menjadi 

acuan bagi mahasiswa, baik perempuan maupun laki-laki. 

Lebih jauh penelitian ini berupaya menelaah apakah variabel kontrol seperti gender 

serta pengalaman kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap perolehan nilai efikasi diri 

dalam hal akademik serta kepemimpinan mahasiswa. Hal ini berguna agar saran atau 

rekomendasi dari penelitian ini dapat tepat sasaran. Hasil dari uji statistik membuktikan 

bahwa pengalaman kepemimpinan bagi mahasiswa laki-laki sangat berpengaruh terhadap 

efikasi diri akademik dan kepemimpinannya. Dengan kata lain, pengalaman kepemimpinan 

penting untuk dimiliki oleh mahasiswa laki-laki, karena efikasi diri akademik dan jiwa 

kepemimpinan menjadi lebih tinggi ketika mahasiswa laki-laki memiliki pengalaman 

kepemimpinan. Hal ini juga didukung data bahwa mahasiswa laki-laki lebih berpeluang 

menjadi pemimpin dibandingkan perempuan secara signifikan, maka sangat relevan bagi 

mahasiswa laki-laki untuk mengambil peran-peran kepemimpinan, dengan demikian dapat 

mengembangkan efikasi diri akademik serta jiwa kepemimpinannya. 

Bagi penelitian mendatang disarankan untuk: 

1. Mengambil lebih banyak responden dari berbagai jurusan  

2. Menetapkan faktor-faktor kepemimpinan, sehingga dapat ditelusuri faktor yang perlu 

ditingkatkan oleh objek penelitian 

3. Mengukur performa akademik agar dapat menilai apakah efikasi diri akademik 

berpengaruh terhadap performa. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan kemajuan teknologi komunikasi berlangsung demikian pesatnya sehingga 

para ahli menyebutnya sebagai suatu revolusi. Sekalipun kemajuan teknologi komunikasi 

tersebut masih dalam tahap perkembangan, sejak sekarang sudah dapat diperkirakan 

terjadinya berbagai perubahan di bidang komunikasi maupun bidang-bidang kehidupan lain 

yang saling berkaitan sebagai bentuk perkembangan zaman. Perubahan-perubahan yang akan 

terjadi, umumnya disebabkan oleh berbagai kemampuan dan potensi teknologi komunikasi 

yang berkembang setiap saat, hal ini memungkinkan manusia untuk saling berhubungan dan 

memenuhi kebutuhan berkomunikasi mereka hampir tidak terbatas. Dahulu manusia memiliki 

keterbatasan dalam berhubungan satu sama lainnya, seperti faktor jarak, waktu, jumlah, 

kapasitas, kecepatan, dan sebagainya, kini seluruh hal tersebut dapat diatasi dengan 

dikembangkannya berbagai sarana komunikasi terbaru dan terbaik. Dengan penggunaan 

satelit, sebagai contoh hampir tidak ada lagi batas jarak dan waktu untuk menjangkau 

khalayak yang dituju di mana pun berada, dan dapat dilakukan kapan saja kapan pun 

dibutuhkan. Begitu pula sama halnya dengan kemampuan lainnya yaitu menerima, 

mengumpulkan, menyimpulkan, dan menelusuri kembali informasi yang dimiliki oleh 

perangkat teknologi komunikasi, seperti computer, videocassette, videodisc maka hampir 

dapat dikatakan tidak ada lagi hambatan yang dialami dalam memenuhi segala kebutuhan 

aspek dan keperluan yang berkaitan dengan kemampuan sarana yang digunakan ataupun 

dimanfaatkan oleh penggunanya. 

Guna menghadapi kemajuan teknologi komunikasi seperti ini, melalui berbagai forum 

dan media, telah disampaikan bermacam - macam sudut pandang para ahli. Beberapa 

diantaranya menyambut perkembangan teknologi komunikasi ini dengan sangat antusias, 

sedangkan yang lainnya menerimanya dengan perasaan hati-hati terhadap kemungkinan 

dampak negatif yang ditimbulkannya.  Hal ini pula yang merubah iklim komunikasi diantara 

orang per orangan.  Yang awalnya orang nyaman berbagi secara tatap muka, hal ini berganti 

dengan munculnya perkembangan teknologi.  Menurut Tehranian dalam 25 tahun terakhir 

ada tiga kekuatan, yaitu teknologis, sosio – ekonomi, dan politik yang telah mengubah sistem 

- sistem internasional ke tingkatan tertentu. Dengan munculnya berbagai inovasi maka 

pengembangan komunikasi semakin pesat terutama yang dikembangkan oleh para ahli dan 

kaum industrialis. Revolusi yang terjadi dalam bidang komunikasi bukan hanya terjadi pada 

teori ilmu komunikasi, tetapi juga terjadi pada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi 

yang dimaksud disini adalah penggunaan teknologi sebagai media dalam komunikasi 

manusia. Penggunaan teknologi sebagai media dalam komunikasi manusia ini banyak 

dipengaruhi oleh perkembangan – perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan yang 

lainnya. 

Perkembangan komunikasi tiba pada tahap saat ini, dengan ditemukannya berbagai 

sarana komunikasi yang memungkinkan manusia untuk lebih mudah berhubungan satu sama 

lain tanpa harus terhambat dikarenakan berbagai faktor seperti jarak, kecepatan maupun 

waktu. Kemajuan teknologi yang kita alami pada saat ini sering kali lebih dikenal dengan 

sebutan sebagai masa teknologi elektronik. Penamaan ini tentunya memiliki kaitan dengan 
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kenyataan bahwa sebagian besar kemampuan dalam berkomunikasi yang ditawarkan oleh 

teknologi pada saat ini memang dimungkinkan oleh adanya bantuan peralatan elektronik. 

Kemajuan teknologi komunikasi yang ada sekarang ini, serta yang sedang diolah lagi 

pengembangannya oleh para ahli dan kaum industrialis, pada hakikatnya hanya mungkin 

dapat terjadi karena ditemukannya beberapa inovasi yang sudah ada sebelumnya. Penemuan-

penemuan inovasi tersebut, oleh Goldhamer (1971) dikatakan sebagai basis teknologi yang 

menyebabkan berkembangnya kemajuan teknologi komunikasi hingga terciptanya berbagai 

sarana dengan kemampuan yang cukup menakjubkan. Adapun basis teknologi yang 

dimaksud itu adalah penemuan transistor, printed circuit, integrated circuit, dan computer. 

Jika berbagai produk teknologi yang dihasilkan dengan memanfaatkan penemuan-

penemuan tersebut dirangkaikan menjadi satu kesatuan dengan yang lain maka akan tercipta 

suatu kombinasi dari berbagai kemampuan masing-masing inovasi penemuan. Berikutnya, 

akan muncul apa yang dikenal sebagai information utility yang merupakan gabungan antara 

media penyimpanan, penelusur dan pentransmit informasi. Rangkaian teknologi seperti inilah 

yang sekarang dikembangkan, terutama di negara-negara yang sudah maju, serta di beberapa 

negara sedang berkembang yang telah memiliki sarana penunjang ke arah seperti negara 

maju. Oleh karena itu, saat ini kita dapat menjumpai bermacam-macam produk teknologi 

komunikasi dengan kemampuan yang sangat baik, mulai dari videocassette, satelit 

komunikasi, telekonferensi, telecopier, telewriting. 

Salah satu bentuk keunggulan yang ditawarkan oleh teknologi komunikasi pada saat 

ini adalah kemungkinan bagi si penerima dalam komunikasi untuk secara langsung lebih bisa 

mengendalikan pesan-pesan yang ditransmisikan. Sekarang, penerima komunikasi sudah 

dapat lebih menentukan pilihan-pilihan yang diinginkan atau dibutuhkannya, sebagai contoh 

seperti memperoleh informasi tentang apa yang ingin diketahui, serta kapan waktu ketika 

membutuhkannya.  Sehingga jelas bagaimana penggunaan media agar murah dan dapat 

dijangkau.  Pembahasan yang akan dikupas pada tulisan ini adalah membahas bagaimana 

perusahaaan memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai media periklanan yang efektif 

untuk hasil yang optimal. Pada waktu ini teknologi yang dibahas dan digunakan sebagai 

pembahasan adalah kendaraan mobil dan motor yang akhir – akhir ini menjadi media dalam 

mempromosikan.  Bagaimana sasaran agar efektif. Bagaimana pemilihan mobil branding, 

serta alat apa agar kendaraan tersebut mudah di kenali. 

 

 

PEMBAHASAN 

Perkembangan teknologi berhasil menghasilkan ide baru di bidang komunikasi khususnya 

periklanan. Kini, sudah banyak usaha start up yang menawarkan jasa tempat beriklan sebagai 

solusi dari iklan di luar ruang. Bila pada umumunya iklan di luar ruang hanya menggunakan 

media papan dalam wujud billboard, spanduk, banner, flyer dan sebagainya. Saat ini telah 

hadir beberapa start up yang memanfaatkan kendaraan pribadi sebagai media iklan. Format 

iklan ini biasa dikenal dengan sebutan reklame berjalan. Iklan di mobil atau motor dapat 

dianggap bisa lebih mendekatkan target audiens dengan materi yang sedang diiklankan. 

Aplikasi start up yang memfasilitasi untuk pemasangan iklan di kendaraan mobil maupun 

motor pribadi mulai bermunculan sejak pertengahan 2016. Aplikasi tersebut berguna sebagai 

sarana media yang menghubungkan pemilik kendaraan mobil atau motor dengan perusahaan 

atau perseorangan yang memiliki keinginan untuk memasang iklan di mobil. Selain 

menguntungkan yang memasang iklan karena materi iklan tidak hanya berada di satu temoat 

saja, metode baru dalam beriklan ini juga memberikan keuntungan pada para pengendara atau 

pemilik kendaraan mobil atau motor. 

Hanya dengan menempel stiker atau memasang iklan di kendaraan mobil atau motor, 

pengendara atau pemilik kendaraan bisa mendapatkan kompensasi yang lumayan jumlahnya 
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dipakai untuk mengurangi beban perawatan dan bensin kendaraan. Rata – rata usaha start up 

yang berbasis aplikasi ini menawarkan tarif iklan mulai Rp500.000 hingga Rp1.500.000 per 

bulan kepada pemilik kendaraan mobil atau motor, dengan syarat pengemudi dapat 

memenuhi target jarak yang dilalui kendaraan setiap bulannya. Dari situlah sebuah solusi 

periklanan luar ruang yang inovatif, relatif aman, dan sangat terukur dapat dinikmati oleh 

para pemilik bisnis atau usaha. Indonesia saat ini memiliki sekitar delapan usaha start up 

yang menyediakan jasa memasang iklan pada kendaraan mobil atau motor. 

Peluang bisnis di dalam dunia periklanan memang sangatlah luas dan tidak akan 

pernah habis. Setiap perusahaan pasti secara terus menerus akan memasarkan hasil produk 

miliknya dengan beriklan di media apapun untuk mencapai target audiens yang diinginkan 

maupun konsumen yang menjadi target sasaran dalam pemasaran produk. Perusahaan 

memasarkan produknya melalui iklan berjalan ini memiliki alasan yang tepat yaitu 

pemasangan iklan di kendaraan tidak membutuhkan biaya yang besar atau modal yang cukup 

kuat serta fleksibel, banyak dari pelaku usaha yang tertarik dengan format iklan seperti ini. 

Penyedia jasa iklan di kendaraan mobil atau motor pun bisa menghasilkan omzet miliaran 

rupiah per bulannya dari periklanan ini. Rata – rata usaha start up penyedia jasa pemasangan 

iklan di kendaraan mobil atau motor memasang harga minimal Rp1.000.000 per kendaraan 

dan per bulannya kepada pengiklan. Harga paling minim tersebut berlaku untuk stiker iklan 

yang hhanya bisa dipasang pada satu bagian tertentu saja pada kendaraan, sebagai contoh 

harga tersebut berlaku juga pada mobil, namun hanya bisa dipasang pada kaca belakang 

mobil. Biaya semakin tinggi atau mahal apabila semakin banyak bagian dari sisi kendaraan 

yang dipasangkan iklan. 

Maka dari itu kegiatan promosi menjadi salah satu bagian pemasaran yang tidak boleh 

diabaikan oleh perusahaan dalam rangka pemasaran produk maupun jasanya. Promosi 

merupakan suatu langkah dimana perusahaan berusaha mengkomunikasikan produknya 

kepada masyarakat sehingga masyarakat yang juga merupakan target pasar dari produk 

tersebut bisa mengenal, mengevaluasi dan pada akhirnya menggunakan produk tersebut. 

Sebagus atau sebaik apapun produk tersebut diproduksi oleh perusahaan, jika fungsi promosi 

yang dilakukan tidak berjalan dengan baik maka kemungkinan produk tersebut dikenal dan 

digunakan sebagai alternatif pilihan oleh target pasar juga semakin kecil. Oleh karena itu, 

promosi memiliki posisi penting dalam proses pemasaran suatu produk kepada target pasar. 

Maha guru pemasaran Philip Kotler menyebutkan terdapat lima bauran promosi yang dapat 

digunakan oleh perusahaan dalam rangka memaksimalkan kegiatan promosinya yaitu 

periklanan (advertising), hubungan dengan masyarakat (public relation), penjualan persolan 

(personal selling), promosi penjualan (sales promotion), penjualan langsung (direct 

marketing). 

Diantara salah satu bagian pemasaran tersebut, periklanan atau advertising menjadi 

satu hal yang menarik untuk bisa dibahas lebih lanjut. Kalau di cermati bersama bahwa 

perkembangan periklanan berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Selain itu, 

perkembangan saluran periklanan pun memiliki kecenderungan linier dengan perubahan 

perilaku masyarakat. Sebelum berkembangnya teknologi digital seperti saat ini, saluran 

periklanan masih terbatas pada media - media seperti radio, televisi, koran, majalah, tabloid, 

baliho, billboard dan lain sebagainya karena memang media tersebut menjadi pilihan utama 

masyarakat dalam mencari informasi. Tarif beriklan pada media - media tersebut juga 

terbilang cukup tinggi sehingga hanya perusahaan - perusahaan besar dengan kapitalisasi 

yang besar yang dapat memanfaatkan saluran periklanan tersebut. Namun, kondisi saat ini 

dengan kehadiran teknologi, saluran periklanan telah berkembang sedemikian rupa. Salah 

satu saluran periklanan yang sedang berkembang seperti yang dibahas yaitu online car 

branding yang mulai marak digunakan oleh perusahaan - perusahaan di Indonesia untuk 

media beriklan. Meskipun saluran periklanan seperti televisi, koran, majalah, tabloid, baliho, 
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billboard dan sebagainya masih digunakan oleh banyak perusahaan sebagai media periklanan, 

online car branding menawarkan terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi untuk 

memberikan nilai tambah kepada perusahaan yang beriklan. Online car branding dilakukan 

dengan menempelkan stiker non permanen suatu produk tertentu pada badan mobil yang 

digunakan berkendara untuk menjangkau jarak tertentu di suatu wilayah. 

Online car branding menawarkan pilihan beriklan yang efektif dan efisien kepada 

perusahaan yang beriklan. Sesuai dengan karakteristik tampilan periklanannya, online car 

branding dapat kita bandingkan dengan iklan di media billboard. Jika dibandingkan dengan 

billboard, online car branding menawarkan harga yang jauh lebih murah dengan tingkat 

visibilitas yang jauh lebih luas karena sifatnya yang dinamis. Hal tersebut berbeda dengan 

billboard yang sifatnya statis pada tempat-tempat strategis tertentu di suatu wilayah sehingga 

visibilitas atas iklan yang ditampilkan terbatas pada orang yang melalui suatu wilayah dimana 

billboard tersebut berada. Selain itu, ketika beriklan melalui media billboard, berapa jumlah 

target pasar yang melihat iklan kita tidak dapat diketahui secara kuantitatif karena memang 

sejauh ini belum ada alat untuk mengukur hal tersebut. Namun, online car branding dengan 

memanfaatkan teknologi GPS (Global Positioning System) dan perangkat lunak lainnya dapat 

mengukur efektifitas iklan. Pengiklan dapat memantau kinerja iklan secara real-time pada 

layar monitor smartphone untuk mengetahui kemana saja mobil bergerak, berapa kilometer 

mobil tersebut telah berjalan, berapa kali iklan tersebut terlihat oleh target pasar (impression), 

dan berapa biaya iklan saat itu harus dikeluarkan oleh perusahaan dapat ditampilkan secara 

lengkap. Bahkan, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, online car 

branding berkembang sedemikian rupa dengan tidak hanya menempatkan iklan dengan stiker 

di bodi mobil tetapi ada juga yang menggunakan LED monitor layaknya videtron yang dapat 

menampilkan visualisasi iklan yang berganti sesuai dengan keinginan pengiklan. 

Di Indonesia, perkembangan online car branding tidak terlepas dengan 

perkembangan transportasi online di Indonesia khususnya jenis mobil. Dengan pembagian 

keuntungan yang relatif menjanjikan, banyak mitra dari transportasi online juga 

memanfaatkan mobil mereka sebagai car branding untuk produk-produk tertentu. Gaya baru 

beriklan di Indonesia dengan menggunakan online car branding tampaknya akan mengalami 

perkembangan yang signifikan dan bisa menjadi industri yang menjanjikan keuntungan. 

Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi, keuntungan pada insdutri periklanan tidak hanya 

dinikmati oleh perusahaan-perusahaan agensi periklanan namun bisa dinikmati oleh setiap 

masyarakat yang memiliki kendaraan dan menangkap peluang tersebut. Selain itu, online car 

branding bisa menjadi salah satu solusi alternatif bagi pebisnis pemula sebagai tempat 

beriklan yang efektif, berdampak luas, terukur namun dengan harga yang relatif terjangkau. 

Dari perjalanan sejarah serta perkembangan dapat di lihat dan pelajari bahwa setiap 

kemajuan teknologi akan membawa pengaruh yang dominan bagi perkembangan masyarakat. 

Perkembangan teknologi, ini selalu membawa pengaruh di bidang ekonomi, politik dan 

militer. Oleh karena itu, perkembangan teknologi terutama di bidang komunikasi perlu 

dipelajari dan dicari jalan ke luar yang tepat bagi kehidupan umat manusia. Bagi negara-

negara dunia ketiga, perlu lebih cermat dalam menanggapi perkembangan teknologi 

informasi. Sebab tanpa pengamatan yang cermat maka kemajuan teknologi informasi ini 

dapat berakibat timbulnya jurang perbedaan yang semakin melebar dan berlanjut pada 

timbulnya perpecahan.  

Arus perkembangan teknologi yang semakin menyebar luas dan menyebar masuk ke 

dalam lapisan kehidupan masyarakat bergerak secara serentak. Adapun pendorongnya ada. 

dua, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi didorong oleh pergeseran 

ekonomi yang didominasi oleh jasa serta terdapatnya evolusi ke arena perdagangan global 

yang dengan cepat melanda seluruh dunia.  



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 552 

Globalisasi yang melanda dunia pada saat ini memiliki akibat cepat dalam 

menyebarkan perkembangan di satu belahan, dunia ke belahan dunia yang lain. Bahkan 

keadaan di satu negara akan cepat menimbulkan pengaruh di negara dari belahan dunia yang 

lain. Kesemuanya ini merupakan produk dari revolusi yang terjadi di bidang berkomunikasi 

dan sarana untuk berkomunikasi tersedia. Namun, kesemuanya itu sering kali membawa 

implikasi yang positif dan negatif. Sisi positif adalah masyarakat akan mendapatkan 

informasi yang terbaru dan cepat di berbagai bidang. Sisi negatifnya adalah informasi yang 

disajikan tidak semuanya sesuai dengan nilai - nilai dan norma - norma budaya kita. Untuk 

itu perlu diperhatikan dengan cermat mana implikasi yang positif dan bagaimana 

mendayagunakan di samping upaya memperkecil yang negatif.  

Revolusi komunikasi dan informasi yang melanda dunia membawa implikasi positif 

dan negatif. Implikasi ini pada gilirannya akan berakibat atau berdampak pada bidang sosial, 

ekonomi, dan politik. Dalam bidang politik, perkembangan teknologi komunikasi 

mempercepat proses integrasi nasional. Implikasi yang perlu disadari adalah adanya pengaruh 

komunikasi dan informasi dunia yang melanda generasi muda. Dalam bidang ekonomi, 

perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di 

samping dampak yang positif dan negatif. Dalam bidang sosial, perkembangan teknologi 

komunikasi telah mendorong lahirnya kembali nasionalisme kebudayaan.  

  Pemasangan iklan di kendaraan mobil atau motor menjadi pilihan yang tepat bagi 

perusahaan yang ingin memasarkan produknya dengan segmen pasar luas sehingga apa yang 

diinginkan atau tujuan dari beriklan dapat tercapai. Pemanfaatan teknologi kendaraan sebagai 

media periklanan menjadi bukti majunya teknologi. Perkembangan teknologi ini bisa terus 

menerus berkembang seiring dengan zaman yang terus berubah dengan seriringnya waktu. 

Hal ini menjadi bukti bahwa pesatnya pemasangan iklan di dunia maya baik itu website, 

media sosial, hingga video iklan tidak membuat pasar iklan konvensional ditinggal begitu 

saja.  Dengan sentuhan teknologi terkini membuat iklan konvensional mulai kembali 

bergairah seperti tren iklan pada kendaraan atau yang dikenal car advertising.  

Sejalan dengan itu, keuntungan beriklan dengan menggunakan kendaraan mobil atau 

motor branding adalah apabila  reklame yang berlokasi di tempat strategis umumnya 

memakan biaya cukup mahal. Pajaknya bisa beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan 

dengan reklame yang ditempatkan di jalan/tempat yang kurang strategis. Car Advertising 

biayanya murah dan efektif. Metode yang memanfaatkan kendaraan (vehicle/mobil) kecil 

maupun besar yang di cover (ditutupi) dengan menggunakan cat atau stiker sehingga 

membentuk visual (gambar dan teks) juga lebih mudah dilakukan. 

 

 

PENUTUP 

Alasan perusahaan memilih memasang iklan di kendaraan mobil atau motor adalah yang 

pertama yaitu kendaraan memiliki sifat aktif yang maksudnya itu Mobil bisa menjadi media 

promosi yang murah sekaligus efektif karena mobil tersebut sudah pasti sering wara - 

wiri atau pergi ke sana kemari sehingga akan dilihat oleh banyak orang, tidak hanya di kota 

saja, melainkan bisa saja sampai ke pelosok - pelosok. Kedua, tepat sasaran dengan 

Menempatkan iklan atau branding di mobil akan semakin efektif apabila mobil tersebut 

sering terlihat atau berjalan melalui jalan-jalan di mana masyarakat yang menjadi sasaran 

iklan berada. Berikutnya yang ketiga adalah banyak orang memilih menggunakan mobil 

branding karena proses pengurusannya yang mudah dan cepat. Terakhir yang keempat adalah 

membantu melindungi mobil, mobil yang dipasangi stiker atau vynil umumnya terlihat 

berbeda sehingga lebih mudah dikenali. Karena alasan tersebut, mobil yang dipasangi dengan 

stiker atau iklan, umumnya jarang menjadi target pencurian mengingat mobil tersebut sangat 
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mencolok. Selain melindungi mobil dari pencurian, adanya lapisan stiker pada body mobil 

akan membuat body mobil lebih awet, tidak mudah lecet, dan kotor. Lapisan stiker bisa 

dilepas tanpa merusak body cat asli pada mobil. Sehingga dapat dipahami bahwa periklanan 

memang dengan secara matang memanfaatkan teknologi komunikasi dengan baik dalam 

menyampaikan pesan yang bersifat promosi. 
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PENDAHULUAN  

Kualitas sumber daya manusia merupakan ujung tombak kemajuan sebuah organisasi. Oleh 

sebab itu, manusia merupakan bagian vital bagi kelangsungan dan keberhasilan sebuah 

organisasi. Sehingga kinerja karyawan yang baik dalam konteks sumber daya manusia 

didalam suatu organisasi dapat terlihat dari seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan 

karyawan terhadap perusahaan. Akan tetapi,  Di dalam suatu organisasi tersebut diperkirakan 

para pegawai mengalami suatu konflik dan menimbulkan suatu emosi negatif, tetapi 

penelitian mengenai hal ini masih jarang (Nair, 2007). Beberapa penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa perbedaan emosi dapat dipicu oleh konflik yang berbeda pula. Konflik 

merupakan faktor yang  paling besar yang memicu stress ditempat kerja (Hahn, 2000). 

Selanjutnya diperkirakan bahwa emosi berpengaruh terhadap motivasi baik langsung maupun 

tidak  ( Rothbard dan Wilk, 2011). Penney dan Spector (2005) menemukan fakta bahwa 

terjadi negatif interaksi antara atasan dan bawahan atau rekan kerja. Oleh karena itu, personal 

konflik antar pegawai dapat berdampak terhadap kerjasama tim, upaya kerja yang tidak 

maksimal dan tingkah laku yang individualistis (Narayanan, Menon, dan Spector, 1999). 

Lebih lanjut, konflik interpersonal dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap kerja, 

menurunkan tingkat komitmen terhadap organissasi dan berdampak terhadap kinerja (Harris, 

Harvey dan Kacmar, 2011).  Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian lanjutan mengenai 

hubungan regulasi emosi, konflik tempat kerja dan kinerja pegawai. Sehingga paper ini 

memiliki tujuan untuk mengaktualisasi bukti empiris hubungan antara regulasi emosi, konflik 

tempat kerja dan kinerja pegawai. 

 
 

PEMBAHASAN  

1.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan peneliti, diperoleh data 

terhadap karakteristik responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia Responden Jumlah Persentase 

21-30 10 38 % 

31-40 14 50% 

>40 4 12% 

Jumlah 28 100% 

Sumber: data primer hasil penyebaran kuesioner (2018) 

 

Berdasarkan karakteristik usia responden dari 28 responden yang menjadi populasi 

dalam penelitian, responden dengan usia lebih dari 40 tahun merupakan responden dengan 

perolehan persentase terkecil yakni sebesar 12% dari persentase usia responden lainnya. Hal 

ini diindikasikan karena batas usia maksimal karyawan yang hingga 50 tahun diikuti dengan 

kebutuhan akan karyawan produktif menjadi salah satu prioritas perusahaan.  

mailto:intantenisia@uniga.ac.id
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Untuk usia responden terbanyak ada pada kisaran usia 31-40 tahun dengan perolehan 

hasil persentase terbesar sebesar 50 % dari persentase usia lainnya. Hal ini diindikasikan 

karena strategi yang dilakukan perusahaan yang menginginkan tenaga profesonal dan matang 

sebagai mayoritas dari karyawan di CV. Danistia Jaya Motor guna menghindari kerugian 

terbesar  akibat ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan karyawan.  

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Responden Jumlah Persentase 

Pria 25 90% 

Wanita 3 10% 

Jumlah 28 100% 

Sumber: Data primer hasil penyebaran kuesioner (2018) 

 

Untuk karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa 28 

responden pada penelitian ini berjenis kelamin pria dengan persentase sebesar 90%. Hal ini 

diindikasikan karena tingkat kebutuhan dan tantangan pekerjaan yang dihadapi yang lebih 

diutamakan pria dibandingkan wanita. Perlu untuk diketahui CV. Danistia Jaya Motor 

merupakan perussahaan yang bergerak dibidang aksesoris dan perbengkelan mobil 

diperlukannya karyawan yang lebih fokus terhadap pekerjaan serta memiliki energy yang 

kuat untuk dapat menempati posisi tersebut guna mencapai target kerja yang optimal dan 

terhindar dari hal-hal yang dapat menghambat jalannya kegiatan kerja. Sedangkan karyawan 

wanita lebih diutamakan untuk melakukan pekerjaan pada bagian office seperti front liner . 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Responden Jumlah Persentase 

SMA 6 21% 

D3 15 24% 

S1 7 25% 

Jumlah 28 100% 

Sumber: Data primer hasil penyebaran kuesioner (2018) 

 

Untuk karakteristik responden mengenai pendidikan terakhir, pada tabel 4.3 dapat dilihat 

bahwa dari 28 responden yang menjadi populasi penelitian, mayoritas responden memiliki 

kualifikasi pendidikan terakhir D3 dengan persentase sebesar 54%. Hal ini diindikasikan 

karena tingkat kebutuhan mengenai tenaga profesional dan keahlian yang dijadikan prioritas 

dalam kualifikasi bekerja dalam membenahi sumber daya manusia yang berkompeten untuk 

dapat menunjang tujuan dari perusahaan. 

Untuk karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir secara minoritas ada 

pada jenjang pendidikan terakhir SMA dengan perolehan hasil persentase terkecil sebesar 

21%. Mayoritas karyawan dengan tingkat pendidikan SMA merupakan karyawan yang sudah 

bekerja cukup lama di CV. Danistia Jaya Motor. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Bekerja 
Masa Bekerja Responden Jumlah Persentase 

1-3 tahun 11 30% 

4-6 tahun 11 30% 

>6 tahun 6 20% 

Jumlah 28 100% 

Sumber: Data primer hasil penyebaran kuesioner (2018) 
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Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 28 responden yang menjadi populasi penelitian, 

responden dengan masa kerja lebih dari 6 tahun merupakan responden dengan perolehan 

persentase terkecil yakni sebesar 20% dari persentase masa kerja responden lainnya. Hal ini 

diindikasikan karena kinerja serta dedikasinya terhadap perusahaan sehingga melalui 

berbagai rangkaian tes sebagai pegawai tetap dipilihlah karyawan dengan prestasi terbaik dan 

bertahan hingga kurang lebih 6 tahun. 

 

1.2 Validitas dan Variabilitas 

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS.20 maka dapat dikatakan seluruh item pernyataan 

dinyatakan valid, karena seluruh nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai R tabel 

sebagaimana terlihat pada tabel dibawah .  

 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel     

Variabel No. Pernyataan 
Corrected Item-

Total Correlation 

r tabel df 

(0,05;26) 
Kesimpulan 

Regulasi Emosi 

1 ,734 0.3739 Valid 

2 ,898 0.3739 Valid 

3 ,898 0.3739 Valid 

4 ,413 0.3739 Valid 

5 ,557 0.3739 Valid 

6 ,738 0.3739 Valid 

7 ,898 0.3739 Valid 

8 ,734 0.3739 Valid 

9 ,863 0.3739 Valid 

10 ,830 0.3739 Valid 

11 ,413 0.3739 Valid 

12 ,557 0.3739 Valid 

 

 

 

 

 

 

Interperonal 

Konflik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

Karyawan 

1 ,731 0.3739 Valid 

2 ,877 0.3739 Valid 

3 ,525 0.3739 Valid 

4 ,448 0.3739 Valid 

5 ,805 0.3739 Valid 

6 ,877 0.3739 Valid 

7 ,651 0.3739 Valid 

8 ,805 0.3739 Valid 

9 ,731 0.3739 Valid 

10 ,448 0.3739 Valid 

11 ,877 0.3739 Valid 

12 ,877 0.3739 Valid 

13 ,731 0.3739 Valid 

14 ,877 0.3739 Valid 

15 ,877 0.3739 Valid 

Stress Kerja 
1 

,571 0.3739 Valid 

    

2 ,810 0.3739 Valid 

3 ,695 0.3739 Valid 

4 ,810 0.3739 Valid 

5 ,571 0.3739 Valid 

6 ,525 0.3739 Valid 

7 ,571 0.3739 Valid 

8 ,810 0.3739 Valid 

9 ,695 0.3739 Valid 
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10 ,810 0.3739 Valid 

11 ,571 0.3739 Valid 

12 ,525 0.3739 Valid 

13 ,571 0.3739 Valid 

14 ,810 0.3739 Valid 

15 ,695 0.3739 Valid 

16 ,810 0.3739 Valid 

17 ,571 0.3739 Valid 

Sumber: Hasil Penelitian Pengolahan Data Primer (2018) 
 

Selanjutnya menggunakan hasil pengolahan SPSS. 20 maka dapat dikatakan nilai 

reliabilitas kuesioner regulasi emosi, Konflik Kerja dan , Kinerja masing-masing sebesar: 

 

Tabel 4.6 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Variabel  

Variabel Cronbach-Alpha Keputusan 

Regulasi Emosi  0,935 Reliabel 

 Konflik Kerja  0,951 Reliabel 

Kinerja Karyawan   0,941 Reliabel 

Sumber: Hasil Penelitian Pengolahan Data Primer (2018) 

 

1.3 Penilaian Kriteria 

Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas data maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan penilaian setiap variabel terhadap dimensi serta indikator yang telah dirumuskan 

pada bab sebelumnya, dengan merumuskan item pernyataan yang valid pada hasil kuesioner 

yang telah disebarkan untuk kemudian dibuat suatu penilaian kriteria berdasarkan skor yang 

telah ditentukan sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.7.  

 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel  
No Pernyataan Rata-rata 

Jumlah skor 

Kategori 

1 Regulasi Emosi 114 Baik 

 Reaksi Fisiologi 114 Baik 

 Reaksi Psikologi 115 Baik 

 Reaksi Perilaku 117 Baik 

2 Konflik Interpersonal 114 Baik 

 Dimensi Komunikasi  106 Baik 

 Dimensi Struktur   116 Baik 

 Dimensi Pribadi 118 Baik 

3 Kinerja 107 Baik 

 Hasil Kerja  103 Baik 

 Perilaku Kerja 110 Baik 

 Sifat Pribadi 115 Baik 

Sumber: Data primer hasil penyebaran kuesioner (2018) 

 

Berdasarkan tabel 4.7 maka terlihat hasil penskoran rata-rata bernilai 114 pada 

regulasi emosi dapat berada pada penilaian Baik. Hal ini mencerminkan bahwa keadaan 

emosi secara keseluruhan dapat ditangani dengan baik oleh karyawan tanpa harus menggangu 

pekerjaan yang sedang dihadapinya. 

Pernyataan tersebut setara dengan adanya skor tertinggi sebesar 127 dengan kriteria 

penilaian Sangat Baik ada pada pernyataan ke 28, yang menunjukkan bahwa karyawan tidak 

mengalami keadaan perubahan pada detak jantung yang akan terus berdegup kencang apabila 
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dihadapi penyelesaian dalam tugas. Artinya karyawan dapat mengontrol setiap permasalahan 

dalam bekerja dengan tidak diirngi nervous, ataupun ketakutan berlebih yang akan berimbas 

pada kadar stress kerja yang tinggi.  Akan tetapi, adanya kesenjangan pada penilaian dengan 

jumlah skor terkecil dari keseluruhan variabel regulasi emosi pada item pernyataan ke 33 

dengan jumlah skor 93 memperoleh kriteria penilaian Cukup Baik yang dirasa kurang dapat 

memenuhi kesempurnaan dalam cerminan Stress Kerja yang baik diterapkan oleh karyawan. 

Hal ini,  mencerminkan bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap dimensi fisiologis, 

guna dapat mengurangi dan meminimalisir keadaan stress dalam bekerja. Menurut pendapat 

Siagian (2014), Stres Kerja merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, 

jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. 

Selanjutnya pada variabel interpersonal konflik  hasil penskoran rata-rata bernilai 114 

yang dapat diartikan bahwa Konflik Kerja pada karyawan berada pada penilaian Baik. Hal ini 

mencerminkan bahwa Konflik Kerja secara keseluruhan yang diterapkan dapat terorganisir 

dengan baik dan tidak sangat menganggu terhadap kelangsungan karyawan  dalam bekerja. 

Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki untuk data membenahi 

Konflik Kerja karyawan  seperti pada item pernyataan ke dua dengan perolehan skor terendah 

sebesar 90 dengan kriteria Cukup Baik, yang mengindikasikan bahwa keseluruhan karyawan 

dalam perusahaan kurang dapat menciptakan suasana yang harmonis dalam suatu perbedaan, 

terutama perbedaan spesialisasi/divisi menyebabkan karyawan kekurangan akan informasi 

yang seharusnya diketahuinya. Selain itu, karyawan Garut kurang dapat bersosialisasi 

sehingga penyampaian informasi kurang karena beragam aktivitas dan kesibukan yang 

dimiliki. Hal ini menyebabkan kinerja karyawan terhambat karena kurangnya informasi 

tersebut yang dibuktikan dengan penurunan akan pelayanan. Sementara, pada variabel 

interpersonal konflik juga ditemukan  item pernyataan tertinggi pada item dengan skor 

sebesar 127 dengan kriteria jawaban Sangat Baik, dengan demikian pihak manajemen 

perusahaan perlu mempertahankan struktur yang telah berjalan seperti struktur akan 

pembagian spesialisasi kerja yang sudah diterapkan dengan baik, serta musyawarah dan 

mufakat dalam mempersatukan opini pada setiap karyawan untuk dapat mencapai tujuan 

perusahaan.  

Variabel Kinerja menemukan fakta bahwa hasil penskoran rata-rata bernilai 107 yang 

dapat diartikan bahwa Kinerja Karyawan berada pada penilaian Baik. Adapun, skor tertinggi 

sebesar 139 dengan kriteria penilaian Sangat Baik ada pada pernyataan ke 27, yang 

menunjukkan bahwa perlu adanya apresiasi dari pihak pimpinan terhadap kinerja karyawan 

agar dapat mempertahankan kejujuran karyawan dalam bekerja. Hal yang bertolak belakang 

item pernyataan ke-17 dengan jumlah skor 84 memperoleh kriteria Cukup Baik yang dirasa 

kurang dapat memenuhi kesempurnaan dalam cerminan hasil kerja untuk menunjang kinerja 

yang baik diterapkan oleh karyawan dan diperlukannya pengadaan evaluasi yang dilakukan 

perusahaan melihat adanya kesenjangan pada penilaian dengan jumlah skor terkecil dari 

keseluruhan variabel kinerja karyawan tersebut.  Wibowo (2011) menjelaskan bahwa 

pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan 

kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditetapkan, apakah kinerja telah tercapai 

sesuai jadwal yang ditentukan, apakah kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.  

 

1.4 Analisis Jalur dan Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS ver.20 diperoleh hasil sebagai berikut 

sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.8: 
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Tabel 4.81 

Korelasi Antara Regulasi Emosi, Interpersonal Konflik, dan Kinerja Pekerja 

 

Correlations 

 Konflik Kerja 
Kinerja 

Karyawan 
Stress Kerja 

Regulasi Emoasi  

Pearson 

Correlation 
1 ,687 ,968 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 28 28 28 

Konflik Kerja 

Pearson 

Correlation 
,687 1 ,694 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 28 28 28 

Kinerja Karyawan 

Pearson 

Correlation 
,968 ,694 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 28 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2018 

 

Pada tabel Correlations diperoleh nilai Pearson Correlation antara variabel-variabel 

penelitian sebagai berikut koefisien korelasi antara Konflik Kerja  dengan Kinerja Karyawan 

sebesar 0,687, artinya hubungan korelasi pada setiap variabel memiliki kriteria kuat, dengan 

nilai Sig. < 0,000 (0,000 < 0,005) maka antara Konflik Kerja dengan Kinerja Karyawan 

berkorelasi signifikan. Demikian pula Koefisien korelasi antara Konflik Kerja dengan 

regulasi Emosi sebesar 0,968 dan berkorelasi signifikan. Lalu Koefisien korelasi antara 

Regulasi Emosi dan Kinerja Karyawan  sebesar 0,694 dan berkorelasi signifikan. 

Selanjutnya uji t dan analisis regresi dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh pada masing-masing variabel. Dan didapat hasil Pada model coefficients anatara 

interpersonal konflik dan kinerja didapat nilai t hitung lebih dari t tabel (4,817 > 2,059) atau 

perolehan nilai sig. 0,000 < 0,05, sesuai dengan kaidah keputusan pada bab sebelumnya, 

maka hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh Konflik terhadap Kinerja Karyawan 

diterima atau H1 dterima. Hasil uji ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel 

Konflik  terhadap Kinerja Karyawan. Sedangkan nilai path (jalur) antara Konflik Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan (secara langsung) sebesar 0,687 (ρyx) atau dalam persentase 

setara dengan 68,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh dari Konflik Kerja 

(secara langsung) sebesar 68,7% terhadap Kinerja Karyawan. Menurut Robbins (2017) 

konflik merupakan situasi dimana individu dihadapkan dengan harapan-harapan peran yang 

berlainan dengan harapan tersebut. Jadi, konflik keja akan timbul jika individu dalam peran 

tertentu dapat dibingungkan oleh tuntutan kerja ataupun keharusan melakukan sesuatu yang 

berbeda dari yang diinginkannya atau yang tidak diinginkan merupakan bagian dari bidang 

kerjanya. Sehingga konflik dalam bekerja dapat mempengaruhi seberapa keras dan inginnya 

karyawan dalam mencapai kinerjanya. 

Sementara, Pada model coefficients hubungan antara regulasi emosi dan interpersonal 

konflik didapat nilai t hitung lebih dari t tabel (19,526 > 2,059) atau perolehan nilai sig. 0,000 

< 0,05, sesuai dengan kaidah keputusan pada bab sebelumnya, maka hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh Konflik Kerja terhadap regulasi emosi diterima atau H1 

dterima. Hasil uji ini menunjukkan adanya engaruh signifikan dari variabel Konflik Kerja 

terhadap regulasi emosi. Sedangkan nilai path (jalur) antara Konflik terhadap regulasi emosi 

(secara langsung) sebesar 0,69,8 (ρzx) atau dalam persentase setara dengan 69,8%.  
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Selanjutnya, Pada model coefficients hubungan regulasi emosi  dan kinerja didapat 

nilai t hitung lebih dari t tabel (4,919 > 2,292) dan perolehan nilai sig. 0,000<0,05 maka 

hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh regulasi emosi terhadap Kinerja Karyawan 

diterima atau H1 dterima. Sedangkan nilai path (jalur) antara regulasi emosi terhadap Kinerja 

Karyawan (secara langsung) sebesar 0,694 (ρyz) atau dalam persentase setara dengan 69,4%.  

Dengan demikian regulasi emosi harus ditangani dengan baik karena karyawan yang 

cenderung stress kerja akan merasakan frustasi, emosional dan merasa tidak nyaman dalam 

bekerja, sehingga dapat memicu adanya penurunan pada kinerja karyawan serta kegagalan 

dalam organisasi karena dapat mengganggu satu sama lain dalam mengerjakan tugas. 

Karunanithy, ponnamoalam, & Lanka (2013) menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, namun stres yang berasal dari organisasi lebih dominan dari pada 

stres dari kerjaan. 

 

 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, secara keseluruhan Variabel regulasi 

emosi, interpersonal Konflik dan kinerja karyawan  penilaian baik. Selanjutnya ada hubungan 

pengaruh yang signifikan antara regulasi emosi, interpersonal konflik dan kinerja karyawan.  

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam konteks penelitian didalam organisai oleh 

karena itu perlu adanya pelitian lanjutan dengan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah 

populasi atau responden dengan cara melakukan penelitian pada objek dan alat analisis yang 

berbeda, seperti analisis regresi (ordinary least squares atau OLS) ataupun Structural 

Equation Modeling (SEM) dan Partial Least Square (PLS). Selain itu penulis memberikan 

rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lain dengan variabel-

variabel lain yang penulis tidak teliti tapi mempengaruhi penelitian ini seperti variabel 

Motivasi, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) ataupun Pengembangan Karir.  
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PENDAHULUAN 

Emosi adalah sesuatu yang dirasakan oleh seseorang di dalam dirinya. Pengalaman emosi 

seseorang memberi kesan terhadap sel-sel otak dan ingatan manusia, lalu membentuk corak-

corak yang memengaruhi perilaku seseorang. Emosi berbeda dengan mood. Mood adalah 

kondisi perasaan seseorang yang penyebabnya tidak bisa ia ketahui secara pasti. Sementara 

itu, emosi adalah kondisi perasaan seseorang yang ia ketahui penyebabnya. Contoh emosi 

adalah perasaan sedih karena tidak bisa mengerjakan ujian, atau perasaan takut karena 

melakukan kesalahan (Merlo, 2002: 561). 

Selama dua dekade terakhir, kemajuan substansial telah dibuat dalam memahami 

struktur dan pengaruh emosi dalam perilaku manusia. Psikolog industri/organisasi dan 

peneliti ilmu terapan lainnya telah mengakui relevansi kemajuan tersebut untuk memahami 

perilaku di tempat kerja, menghasilkan sejumlah artikel terbaru untuk masalah ini, misalnya 

yang dilakukan Deiner (1999); Fisher & Ashkanasy (2000); Larsen (2000); Rosenberg & 

Fredrickson (1998); Weiss (2001) tentang emosi di tempat kerja. Ini adalah sebuah kemajuan. 

Semakin banyak peneliti dalam konteks organisasi mulai mengintegrasikan kemajuan ini ke 

dalam teori dan penelitian yang berkaitan dengan kognisi karyawan, emosi, dan perilaku. 

Pada banyak organisasi, penelitian dasar tentang pengaruh dan emosi telah digunakan sebagai 

landasan untuk perspektif baru pada topik yang telah ditetapkan, seperti kepemimpinan 

(Fitness, 2000; Glomb & Hulin, 1997; Lewis, 2000) atau proses kelompok (George, 1990). 

Cropanzano, Weiss, Suckow, & Grandey (2000) menyatakan bahwa penelitian tentang emosi 

juga relevan dengan isu krusial seperti kekerasan karyawan dan reaksi karyawan terhadap 

keadilan organisasional (Pervez, 2003:14) 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa saat ini kinerja karyawan yang bekerja di 

berbagai organisasi yang berbeda sangat dipengaruhi oleh emosi mereka. Emosi seperti 

kemarahan, kepercayaan, dan minat memengaruhi perilaku orang dalam bekerja. Temuan 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan merasa marah oleh kerja berat, perilaku 

bawahan, dan sikap atasan. Seiring perspektif banyak organisasi yang memandang perilaku 

karyawan terhadap pekerjaan merupakan aspek krusial dalam organisasi, maka perhatian 

terhadap emosi semakin tinggi. Untuk kinerja organisasi yang lebih baik, perusahaan harus 

memiliki karyawan yang memiliki kontrol kuat terhadap emosi mereka. Kepercayaan dan 

minat lebih penting di mana sifat pekerjaan dari suatu organisasi adalah berorientasi pada tim. 

Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan organisasi saat ini tidak mempercayai 

atasan dan bawahan mereka. Kurangnya kepercayaan satu sama lain memengaruhi kinerja 

mereka. Dalam organisasi swasta, temuan menunjukkan bahwa karyawan muda lebih tertarik 

pada pekerjaan mereka dan senang bekerja di lingkungan yang menantang. Studi ini 

menunjukkan hasil hanya beberapa elemen emosi. Unsur-unsur lainnya membutuhkan 

penelitian mendalam untuk bekerja di masa depan tetapi penelitian ini akan membantu dalam 

menganalisis emosi dan pentingnya hal ini dengan kinerja pekerjaan dari setiap karyawan 

(Pervez, 2003:12). 
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PEMBAHASAN 

Penting untuk mendefinisikan emosi secara hati-hati dan membedakan emosi dari mood. 

Izard (1993) mencatat bahwa mendefinisikan emosi adalah masalah yang kompleks, tetapi ia 

menekankan bahwa komponen pengalaman emosi - pengalaman rasa sakit, kemarahan, dan 

sukacita - adalah pusat dan memanifestasikannya sebagai kecenderungan tindakan, bias 

persepsi, atau keadaan perasaan. Dia berpendapat bahwa pengalaman emosional diaktifkan 

oleh sistem saraf, sensorimotor, motivasi, dan kognitif, tetapi ia juga mencatat bahwa sistem 

saraf dapat mengaktifkan emosi tanpa mediasi kognitif. Emosi umumnya berdurasi pendek 

dan dikaitkan dengan stimulus spesifik; mood, sebaliknya, lebih abadi, lebih menyebar, dan 

kurang terkait dengan rangsangan spesifik (Frijda, 1993). Emosi juga memiliki hubungan 

yang lebih kuat dengan perilaku spesifik daripada mood (Lord & Kanfer, 2002:7). 

Emosi merupakan komponen utama dari reaksi manusia terhadap banyak jenis 

rangsangan. Oleh karena itu, emosi dapat secara langsung mengarahkan perilaku tertentu, 

serta secara tidak langsung memengaruhi perilaku dengan efeknya pada proses fisiologis, 

kognitif, atau sosial. Untuk alasan-alasan ini, upaya untuk mengubah perilaku dalam 

organisasi menjadi pola yang lebih efektif mungkin mengharuskan emosi juga diubah, seperti 

yang sering terjadi dengan intervensi organisasi. Scherer (1994) memberikan alasan kuat 

untuk khawatir dengan emosi. Dia berpendapat bahwa emosi adalah jalan masuk yang 

memediasi antara input lingkungan dan output perilaku (Lord & Kanfer, 2002:8). 

 

Ciri Emosi 

Terdapat tiga ciri utama dari emosi menurut Gross (2007) merupakan prototipe yang 

berhubungan dari penyebab awal adanya emosi, respon terhadap emosi, dan hubungan antara 

penyebab awal adanya emosi dan respon terhadap emosi. Ketiga ciri-ciri utama tersebut 

adalah:  

1) Emosi-emosi akan muncul saat seseorang berada pada suatu situasi dan melihat sesuatu 

yang berhubungan dengan tujuannya. Apapun tujuannya, dan apapun sumber makna 

dari situasinya bagi seseorang, hal ini memberikan arti bagi seseorang, dan arti ini bisa 

membangkitkan emosi seseorang. Berdasarkan arti tersebut terjadi perubahan dari 

waktu ke waktu (baik perubahan berarti dalam situasi itu sendiri maupun perubahan 

pada arti situasinya), maka emosi juga akan berubah.  

2) Emosi terdiri dari berbagai jenis.  

3) Emosi-emosi bisa menginterupsi apa yang sedang manusia lakukan dan memaksa 

masuk kedalam kesadaran manusia. Bagaimanapun, emosi sering bersaing dengan 

respon lain yang juga dihasilkan dari lingkungan sosial dimana emosi itu berperan.  

Emosi memediasi rangsangan dan respons, memungkinkan fleksibilitas yang jauh lebih besar 

dalam menyesuaikan diri dengan perbedaan lingkungan. Scherer berpendapat bahwa 

fleksibilitas diakibatkan oleh kombinasi dua proses. Pertama, ketika emosi mempersiapkan 

dan memberi energi kecenderungan tindakan yang tepat, tanggapan tidak segera dirilis, 

menyediakan periode latensi di mana informasi tambahan dapat diproses dan tanggapan 

alternatif dipertimbangkan. Kedua, periode latensi ini lebih pendek untuk emosi yang lebih 

kuat. Dengan demikian, dalam situasi kritis, yang menghasilkan respons emosional yang 

kuat, tanggapan terprogram dapat dieksekusi dengan andal, tetapi dalam situasi yang kurang 

kritis, evaluasi berkelanjutan dan pilihan perilaku yang lebih bijaksana dapat terjadi. Yang 

penting, evaluasi berkelanjutan ini sering memperhitungkan reaksi orang lain (Lord & 

Kanfer, 2002:7) 

Emosi seorang pekerja itu dapat berubah-ubah. Bila emosi tidak mampu dikawal, ia 

akan menimbulkan masalah dalam organisasi. Oleh itu, para pegawai, termasuk dosen, perlu 

menangani berbagai permasalahan dan peristiwa yang memengaruhi emosi, karena emosi 

yang tidak terkawal akan turut menurunkan prestasi kerja secara keseluruhan. 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 564 

Emosi Positif dan Emosi Negatif 

Emosi positif adalah emosi yang mampu menghadirkan perasaan positif terhadap seseorang 

yang mengalaminya. Jenis emosi ini dapat menunjang keberhasilan karir dan dianggap tidak 

merugikan orang lain. Emosi ini dapat membuat otak ingin mengenang kembali bayangan 

tersebut. Selain itu emosi positif juga dapat menumbulkan sebuah motivasi karena memang 

memiliki unsur motivasi yang luar biasa kuat. Basch dan Fisher pada tahun 1998 

mengidentifikasi dengan Affective Events Theory bahwa emosi yang termasuk emosi positif 

adalah senang, suka, rela, harapan, dan antusiasme.  

Emosi negatif merupakan emosi yang selalu identik dengan perasaan tidak 

menyenangkan dan dapat mengakibatkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. 

Umumnya, emosi negatif menimbulkan permasalahan yang dapat menganggu orang yang 

mengalaminya, bahkan berdampak pada orang lain dan masyarakat secara luas. Emosi 

semacam itu akan berdampak buruk bagi yang mengalaminya dan orang lain. Basch dan 

Fisher (1998) menyebutkan emosi negatif meliputi sedih, benci, marah, putus asa, dan 

apatisme. 

Kebanyakan teori emosi mengenali keterkaitan antara emosi spesifik dan jenis perilaku 

tertentu (Fredrickson, 1998; Levenson, 1994). Memang, hubungan ini sangat andal sehingga 

Russell dan Barrett (1999) mengusulkan bahwa ada peristiwa-peristiwa emosional 

prototipikal mengikuti emosi tertentu dan Lazarus (1999) mengembangkan pandangan 

komplementer yang mempertahankan bahwa peristiwa prototipikal mengarah pada emosi 

spesifik. Sebagai contoh, dalam teori Russell dan Barrett (1999), emosi seperti rasa takut, 

kemarahan, cinta, atau rasa kasihan masing-masing dapat memicu urutan prototipikal unik 

dari peristiwa yang melibatkan pengaruh inti, perilaku terang-terangan yang tepat 

sehubungan dengan rangsangan emosional, perhatian terhadap dan penilaian rangsangan 

emosional, pengalaman emosional, dan perubahan neurokimia. Hubungan emosi-perilaku 

juga tergantung pada apakah emosi positif atau negatif (Fossum & Barrett, 2000), dengan 

emosi positif dikaitkan dengan tanggapan yang lebih lambat dan lebih bervariasi daripada 

emosi negatif (Fredrickson, 1998) 

Emosi negatif sering memiliki asosiasi yang kuat dengan jenis perilaku tertentu, dan 

emosi negatif yang kuat cenderung menghasilkan perilaku dengan arahan minimal dari proses 

kognitif bersamaan karena respons terjadi terlalu cepat untuk banyak proses yang terjadi. 

Untuk alasan ini, mengatur pengalaman emosi negatif yang kuat merupakan aspek penting 

dari regulasi perilaku.  Poin pentingnya adalah bahwa banyak perilaku kerja mungkin 

memiliki hubungan yang kuat dan konsisten dengan emosi negatif. Dalam kasus seperti itu, 

upaya untuk mengubah pola perilaku tanpa mengubah emosi kemungkinan tidak akan 

berhasil (Lord & Kanfer, 2002:15).  

Untuk menjelaskan mengapa emosi positif tidak signifikan. Emosi positif kurang 

mendapat perhatian daripada emosi negatif, karena beberapa alasan: mereka kurang 

terdiferensiasi, mereka tidak terkait dengan masalah-masalah spesifik yang membutuhkan 

solusi, dan mereka tidak terkait dengan kecenderungan tindakan tertentu yang dianggap perlu 

untuk bertahan hidup (Fredrickson, 1998). Namun demikian, emosi positif mungkin memiliki 

fungsi penting yang diperlukan untuk kelangsungan hidup spesies atau fungsi yang efektif 

dari organisasi, meskipun pengaruh positif yang kuat mungkin memiliki biaya psikis juga 

(Diener, Colvin, Pavot, & Allman, 1991). Fredrickson (1998) telah mengembangkan 

perspektif "memperluas-dan-membangun" nilai emosi positif. Dia berpendapat bahwa emosi 

positif adalah penting karena mereka memperluas perhatian dan menciptakan situasi di mana 

sumber daya kognitif, fisik, dan sosial dapat dibangun. Misalnya, ia mempertahankan bahwa 

sukacita mempromosikan perilaku bermain, yang membantu membangun keterampilan fisik, 

sosial, dan intelektual. Demikian pula, kepuasan memperluas diri dan pandangan dunia dan 
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menciptakan dorongan untuk berintegrasi; cinta memicu emosi positif lainnya dan 

memperkuat sumber daya individu dan sosial. 

Generalisasi dari perspektif Fredrickson, emosi positif harus mempromosikan sejumlah 

proses organisasi yang penting, seperti pengembangan keterampilan, kreativitas, hubungan 

sosial yang efektif, komitmen organisasi, orientasi kolektif, dan perilaku prososial. 

Fredrickson juga mencatat bahwa emosi positif berfungsi sebagai penangkal efek fisiologis 

dan kognitif berbahaya dari emosi negative (Lord & Kanfer, 2002:16). 

 

Komunikasi dan Proses Emosi 

Proses emosional juga terlibat dalam pencapaian tujuan yang kompleks dan jangka panjang. 

Perbedaan individu dalam pengaturan emosi yang berbeda, seperti kemarahan dan kebosanan, 

memainkan peran sentral dalam mengejar tujuan yang efektif yang melibatkan upaya 

perhatian berkelanjutan. Dalam konteks organisasi, perbedaan individu seperti itu mungkin 

sangat penting dalam prediksi hasil pelatihan dan kinerja dalam pekerjaan yang melibatkan 

fungsi otonom substansial (ada faktor faktor individu dalam peraturan). 

Emosi dikomunikasikan dan dirasakan dengan cepat, karenanya proses seperti itu 

sering terjadi di luar kesadaran, tetapi mereka masih dapat berdampak pada proses sosial 

yang penting, seperti kepercayaan pada orang lain, persepsi kejujuran, ketertarikan 

antarpribadi, dan komitmen kelompok. Penjelasan ini menunjukkan bahwa emosi itu memang 

jangka pendek, namun memiliki dampak dalam proses sosial jangka panjang. Kemampuan 

untuk membaca dan menampilkan emosi dapat dipelajari secara eksplisit, tetapi biasanya 

pembelajaran semacam itu mungkin sebagian besar implisit, mencerminkan keteraturan 

dalam keluarga, etnis, organisasi, atau budaya nasional (Lord & Kanfer, 2002:17). 

Diskusi dengan karyawan menunjukkan bahwa perasaan gelisah tentang berada di 

ruang sosial dapat menjadi bermasalah, terutama jika perasaan-perasaan ini dapat dirasakan 

oleh orang-orang tertentu yang kompetitif tentang permainan di tempat kerja (Addison, 

2016:174). 

 

Emosi dan Gender 

Emosi dipandang sebagai sesuatu yang berbeda berdasarkan gender. dalam sebuah organisasi, 

atau unit analitik lainnya, gender bisa berarti keuntungan dan kerugian, eksploitasi dan 

kontrol, tindakan dan emosi, makna dan identitas, yang terpola melalui dan dalam hal 

perbedaan antara pria dan wanita, maskulin dan feminin. sesuatu yang 'emosional' 

diasosiasikan khusus bagi wanita, tidak seperti pria, di tempat kerja. Sebagai contoh, ketika 

wanita digambarkan sebagai ‘emosional’, ini adalah aspek dari permainan yang sering 

disalahartikan (Addison, 2016:135). 

Lelucon yang dibuat tentang wanita yang menunjukkan emosi berkaitan dengan siklus 

menstruasi bulanan wanita. Menstruasi menandakan tubuh tidak stabil, berubah, dan sering 

merupakan topik yang digunakan dalam bercanda untuk menyiratkan suasana hati yang tidak 

dapat diprediksi. Jadi, jika seorang karyawan memahami perilaku emosional pekerja wanita 

(karena ini hanya dapat dilakukan untuk wanita) dengan merujuknya sebagai 'waktu 

bulannya', orang ini menunjukkan bahwa mereka berpikir wanita itu tidak dapat diprediksi. 

Emosi pekerja wanita dapat dibingkai dan disalahartikan sebagai tanda berada di luar kendali 

atau sebagai perilaku irasional. Kekeliruan mengenai perempuan sebagai emosional, sebagai 

bagian dari permainan, berarti bahwa menjadi masuk akal untuk mengabaikan atau menolak 

untuk mempertimbangkan situasi lebih jauh. Hochschild menulis tentang bagaimana 

perempuan, dan bukan pekerja laki-laki, yang harus berhati-hati agar tidak terlalu 'tidak 

masuk akal dan karenanya dapat ditolak' (1983:172) untuk mencoba dan melindungi diri 

mereka sendiri dari kekeliruan ini. Hochschild menulis tentang representasi wanita ini 

sebagai emosional, mengatakan bahwa keyakinan tentang wanita lebih emosional, dan 
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keyakinan ini digunakan untuk membuat perasaan mereka tidak valid. Artinya, perasaan 

wanita tidak dilihat sebagai respons terhadap peristiwa nyata, tetapi sebagai refleksi diri 

mereka sebagai wanita "emosional" (1983:173). Banyak perempuan berjuang melawan 

dirinya dikategorikan sebagai 'wanita emosional' di tempat kerja. Mereka mencoba mengelola 

presentasi dirinya melalui nada dan nada suara ketika dia sadar sedang menampilkan emosi, 

sehingga dia dapat mencoba untuk tampil dalam kendali. Para wanita ini tidak ingin memberi 

rekan-rekannya sebuah 'alasan' untuk mengabaikan pandangannya. Hal ini memperlihatkan 

bagaimana perempuan berada di bawah tekanan untuk mengelola presentasi diri mereka, 

termasuk emosi, dalam upaya untuk bermain peran dan menegosiasikan peraturan yang 

berhubungan dengan cara yang benar dan salah untuk bekerja (Addison, 2016:137). 

 

Emosi dalam Komunikasi Organisasi 

Saat ini, organisasi-organisasi modern telah memandang emosi sebagai sumber daya yang 

berharga untuk dimanfaatkan untuk mendapatkan komitmen karyawan dan keunggulan 

kompetitif. Kesadaran untuk menempatkan dengan kuat emosi dalam agenda organisasi terus 

meningkat seiring banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa emosi memediasi stimulus 

dan respon. Para pengelola organsasi harus menyadari bahwa emosi sangat penting untuk 

dijaga iklimnya agar kondusif (Bolton, 2005:1). 

Sebenarnya emosi selalu hadir dalam organisasi, tetapi sebelumnya hanya dipandang 

sebagai bagian dari motivasi yang tidak diteliti secara khusus, Albrow (1997) menyebutnya 

dengan unanalysed motivational reservoir. Sekarang sudah saatnya menjadikan emosi 

karyawan sebagai salah satu fokus utama analisis organisasi. Fokus dan tujuan penelitian 

tentang emosi dalam organisasi memang sangat bervariasi, namun semakin sedikit yang 

meragukan emosi dalam organisasi dan semakin sedikit yang menyatakan bahwa emosi 

adalah produk sampingan yang tidak penting dari kehidupan berorganisasi. Emosi secara 

menyakinkan menjadi bagian yang penting dan perlu dari sebuah organisasi dan sesuatu yang 

harus dipelajari (Bolton, 2005:13-14). 

Dilihat dari perspektif terhadap organisasi, banyak organisasi menggunakan perspektif 

mekanistik Weber, Fayol, dan Taylor yang menempatkan manusia sebagai unit produksi. 

Scientific management memandang organisasi yang efektif adalah yang mampu membagi 

pekerjaan sedetail dan semikro mungkin kepada setiap orang sehingga orang bias 

mengerjakannya tanpa perlu berpikir panjang. Taylor dan Fayol berpendapat bahwa Birokrasi 

yang ideal adalah division of labour, discipline, unity of command, centralisation of 

authority, remuneration and the ‘subordination of individual interests to the general 

interest’. Manusia yang semestinya menjadi aktor organisasi tidak dilihat sebagai makhluk 

yang berpikir, merasakan, atau memiliki  pilihan dalam bagaimana mereka melakukan 

kehidupan sehari-hari mereka. Human Relation School dan pendekatan perilaku terkait, 

menemukan tempat untuk emosi dalam organisasi (Archer, 2000:81). Persamaan sederhana 

adalah bahwa pekerja yang 'bahagia'  sama dengan pekerja yang 'produktif' dan untuk itu 

mereka berusaha untuk menggabungkan kebutuhan individu dengan kebutuhan organisasi 

(Bolton, 2005:15-19). 

Elemen 'manusia' dalam kehidupan berorganisasi sebagai aktor organisasi tidak  benar-

benar tidak dapat hidup sebagai entitas berbeda yang terpisah dalam pengelolaan organisasi. 

Mereka tidak lagi boleh diperlakukan sebagai unit produksi  sebagaimana dalam manajemen 

klasik. Interaksi sosial para pekerja harus dilakukan sebagai sebagai elemen penting dalam 

kehidupan berorganisasi, dan berbagai upaya perlu dilakukan untuk membentuk sentimen 

pekerja. Organisasi harus mengamati setiap tanda kecil ketidakpuasan pekerja adalah 

indikator ketidaksesuaian individu atas lingkungan organisasi. Masalah penting di tempat 

kerja yang harus mendapat perhatian penting misalnya stres, kelelahan fisik, dan kelelahan 

emosional, merupakan masalah yang selama ini sering dipandang hanya bersifat individual. 
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Padahal masalah ini dapat timbul karena organisasi dan sebaliknya akan memengaruhi 

organisasi. Krisis akan timbul karena kurangnya kemampuan seseorang untuk mengatasinya. 

Terlepas dari klaim human relation school untuk memperbaiki ide-ide mekanistik organisasi, 

pengakuan mereka terhadap aktor organisasi nyaris tidak berbeda. Tentu saja, mereka 

mengenali manusia, aktor organisasi, sebagai 'manusia sosial', tetapi masih terlalu 

menekankan kekuatan teknik manajemen untuk 'mengelola' gangguan subyektif. Melalui 

penelitian dan analisis mereka terhadap sentimen manusia di tempat kerja, mereka 

menampilkan iklim yang secara umum merendahkan para aktor organisasi, seolah-olah 

mereka tahu apa yang terbaik bagi para pekerja. Tampaknya keyakinan mereka bahwa 

mereka mampu, melalui resep manajemen, untuk membuat aktor organisasi menjadi orang 

yang utuh dan puas. Perspektif system memandang emosi tidak lebih penting dibandingkan 

dua perspektif sebelumnya. Dalam perpektif ini, emosi  bisa jadi penting bisa juga tidak, 

bergantung dari sistem yang terbentuk dalam sebuah organisasi (Bolton, 2005:19-23). 

Beberapa pakar kemudian mengembangkan pandangan baru sebagai alternatif dari 

ketiga perspektif sebelumnya yang tidak menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam 

organisasi.  Silverman (1970) menyatakan bahwa organisasi merupakan konstruksi sosial 

yang dibentuk dari interaksi dan tindakan orang-orang yang ada didalamnya. Tokoh-tokoh 

lain yang memandang manusia dan interaksinya sebagai inti dari organisasi adalah Herbert 

Blumer (1962), Berger dan Luckman (1966), Goffman (1967), dan Schutz (1967). Seluruh 

aliran pemikiran telah berkembang di sekitar premis pusat bahwa: 1) orang bertindak 

terhadap hal-hal, dan satu sama lain, berdasarkan makna yang mereka miliki bersama; 2) 

makna berasal dari interaksi sosial; dan 3) makna dikelola dan diubah melalui proses 

interpretatif yang digunakan untuk memahami apa yang membentuk dunia sosial mereka 

(Bolton, 2005:25) 

 

 

PENUTUP  

Saat ini, Emosi dipandang sebagai hal penting dalam komunikasi organisasi. Emosi dianggap 

sebagai sumber daya yang berharga untuk dimanfaatkan guna mendapatkan komitmen 

karyawan dan keunggulan kompetitif. Emosi bisa bersifat positif dan negatif. Bahwa emosi 

perempuan lebih sulit diprediksi dan dikendalikan merupakan mitos belaka, karena berbagai 

penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara emosi pada laki-laki dan 

perempuan. Selain itu, emosi berperan penting dalam proses pengelolaan kesan ketika 

manusia berinteraksi satu sama lain. Kemampuan mengelola emosi akan membawa pada 

proses komunikasi yang harmonis. 
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PENDAHULUAN  
 

Sejak tahun 2000 maskapai Lion Air dikenal sebagai maskapai nasional berbiaya murah (low 

cost carrier airplane) yang memiliki rute penerbangan ke berbagai kota di Indonesia maupun 

di luar negeri telah menjadi salah satu pilihan utama pengguna jasa transportasi udara. Tidak 

sedikit jumlah penumpang loyal maskapai ini walaupun telah terjadi berbagai masalah yakni 

penerbangan pesawat yang mengalami penundaan selama berjam-jam hingga peristiwa 

kesalahan proses pengantaran penumpang dari penerbangan luar negeri ke pintu kedatangan 

domestik sehingga para penumpang tersebut tidak melewati pemeriksaan imigrasi.   

Peristiwa kecelakaan yang dialami pada maskapai Lion Air JT-610 rute Jakarta – 

Pangkalpinang pada 29 Oktober 2018 merupakan peristiwa yang mendapat sorotan tajam dari 

para pengguna transportasi udara di Indonesia. Pesawat yang berangkat dari bandara 

Soekarno Hatta pada pukul 06.20 dan sedianya tiba di Pangkalpinang pukul 07.30 mendadak 

mengalami masalah 10 menit setelah take-off hingga akhirnya jatuh ke perairan di wilayah 

Tanjung Karawang.  

Peristiwa ini mengagetkan seluruh masyarakat Indonesia walau nama Lion Air 

seringkali disinonimkan dengan penjulukan Late Is Our Name namun kejadian akhir Oktober 

itu merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan dan kecelakaan terburuk sepanjang 

sejarah maskapai Lion Air. Penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan menjadi fokus 

utama dari Komite Nasional Keamanan Transportasi (KNKT) sejak periode pencarian korban 

diberlakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yakni 29 Oktober 

hingga 11 November 2018. Berbagai upaya dilakukan oleh KNKT agar dapat menemukan 

Flight Data Recorder (FDR) dan black box yang disinyalir merupakan perangkat  penting 

yang dapat memberikan keterangan detik-detik terjadinya kecelakaan dan data tentang upaya 

apa saja yang dilakukan oleh pilot dan kopilot saat pesawat bermasalah. 

Kecelakaan pesawat Lion Air memang telah banyak dikaji dan dibahas dari sudut 

pandang teknik penerbangan namun tidak menutup peluang bagi akademisi komunikasi untuk 

mengkajinya dari sudut pandang keilmuan komunikasi oleh karena itu penulis berasumsi 

bahwa selama kecelakaan terjadi terdapat kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

manajemen Lion Air. Kegiatan-kegiatan komunikasi tersebut menjadi landasan bagi penulis 

untuk melihat pengelolaan komunikasi khususnya di masa krisis. 

Penelitian ini berlandaskan pada teori agenda setting level kedua yang merupakan 

kajian lanjutan dari teori agenda setting yang dicetuskan oleh McCombs dan Show pada 

tahun 1972. Pada konsep awal teori ini memfokuskan pada arti penting dari sebuah atau 

beberapa objek (misal: isu sosial, permasalahan di masyarakat, perdebatan kandidat politik, 

lembaga/ institusi, dsb) yang dipublikasikan oleh media untuk memengaruhi 

pengorganisasian informasi penting di pikiran publik. Pengembangan selanjutnya pada level 

kedua dari teori ini adalah menekankan arti penting atas atribut dari objek-objek tertentu 

sehingga media bertindak tidak hanya sekadar menampilkan agenda dari objek- objek 

tersebut. Jika ditilik dalam kajian efek media terhadap publik maka pembeda level pertama 

dan level kedua teori ini adalah level pertama berupaya memunculkan perhatian (attention) 
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sedangkan level kedua memengaruhi pemahaman publik atas atribut dari setiap objek yang 

melingkupi dimensi substantif dan dimensi evaluatif. Penelusuran level kedua teori agenda 

setting pada penelitian adalah dengan cara membandingkan atribut dari pihak manajemen 

Lion Air (company agenda) dengan atribut pemberitaan media daring selama pengungkapan 

kejadian kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 (media agenda).  

Kemampuan komunikasi yang diperlihatkan oleh manajemen Lion Air khususnya 

pernyataan para pimpinan puncak dihadapan media dan publik menjadi poin utama 

penelaahan pada kasus kecelakan pesawat Lion Air JT-610. Pernyataan pihak manajemen 

Lion Air tersebut dikaji dalam konsep strategi komunikasi krisis secara ideal sehingga dapat 

ditelusuri company agenda. Selanjutnya pada masa krisis peran media dalam memberitakan 

kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pun menjadi poin penting untuk melihat pembobotan isu 

tertentu yang dilakukan oleh media (media agenda). 

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian maka dapat diuraikan permasalahan 

penelitian yakni: (1) respon manajemen Lion Air selama masa krisis pada kasus kecelakaan 

Lion Air JT-610; (2) pemberitaan yang dipublikasi oleh media daring pada kasus kecelakaan 

Lion Air JT-610; (3) faktor-faktor pembeda antara company agenda dan media agenda? 

 

 

PEMBAHASAN  
 

Krisis dapat terjadi kapan saja dan dialami oleh perusahaan manapun, seringkali peristiwa 

krisis tidak dapat dihindarkan. Hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah respon dan 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami masa krisis tersebut, itulah yang 

terpenting. Dalam dunia ilmu komunikasi, komunikasi krisis memiliki pengertian langkah-

langkah pengumpulan, pemrosesan, dan diseminasi informasi yang dibutuhkan untuk 

mendudukan permasalahan krisis yang sedang dihadapi perusahaan. Seperti yang dijelaskan 

oleh Coombs dan Holladay (2014, 20) komunikasi krisis merupakan strategi pengumpulan 

dan pemrosesan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen berupa pesan krusial 

yang disampaikan kepada publik dan pihak terkait melalui media. 

Edwin Sirait yang menjabat sebagai Direktur Utama Lion Air tampil ke publik 6 jam 

setelah pesawat Lion Air hilang kontak dengan pihak aviasi bandara Soekarno Hatta. Beliau 

mewakili manajemen Lion Air Group memberikan pernyataan bahwa ada mekanik yang ikut 

didalam pesawat Lion Air JT 610. Keberadaan mekanik itu untuk memastikan pesawat layak 

terbang. Pernyataan Edward dikemukakan untuk menampik dugaan kondisi pesawat tidak 

layak terbang setelah sebelumnya ada laporan masalah di pesawat saat terbang dari Denpasar 

menuju Bandara Soekarno Hatta (tirto.id, Oktober 2018). Pernyataan tersebut diungkapkan 

pada rentang masa krisis dan merupakan wacana yang ingin disampaikan manajemen Lion 

Air bahwa pihak Lion Air tidak salah seratus persen, pernyataan yang sangat kental sebagai 

upaya pembelaan perusahaan. 

Periode pencarian korban yang ditetapkan oleh Basarnas dan KNKT pada 29 Oktober 

2018 hingga 11 November 2018 memunculkan berbagai informasi penting terkait kecelakaan 

Lion Air JT-610. Pada tanggal 31 Oktober 2018 terjadi perubahan strategi komunikasi yang 

disampaikan oleh manajemen Lion Air kepada media dan publik. Pemilik Lion Air group 

Rusdi Kirana, yang selama ini jarang tampil di media saat maskapai Lion Air melakukan 

penundaan dan pembatalan penerbangan, mendadak muncul di media dan menemui keluarga 

korban kecelakaan. Akan tetapi sosok Rusdi Kirana yang baru tampil setelah masa krisis 

berlangsung lebih dari tiga hari tidak memiliki arti yang siginfikan di mata publik. 

Publik membandingkan cara manajemen Lion Air dan manajemen Air Asia (yang 

juga pernah mengalami kecelakaan penerbangan) dalam menghadapi media dan tuntutan 

keluarga korban. Manajemen Air Asia dianggap publik mampu menangani proses pencarian 

korban secara cepat dan cepat tanggap mengurusi klaim asuransi para keluarga korban, 
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bahkan pemilik Air Asia yakni Tony Fernandez langsung datang ke Surabaya untuk terlibat 

secara aktif memberikan informasi kepada publik. Hal inilah yang kemudian dinilai sebagai 

upaya simpatik dan tepat yang seharusnya dilakukan oleh manajemen Lion Air.  

Setiap pernyataan Rusdi Kirana dan Edwin Sirait sebagai representasi manajemen 

puncak Lion Air group di berbagai media daring menyiratkan justifikasi atas kecelakaan 

pesawat Lion Air tanpa adanya pernyataan tegas bahwa pihak Lion Air turut andil dalam 

kecelakaan tersebut. Dalih bahwa pihak Lion Air telah melakukan prosedur yang sesuai 

dengan ketentuan penerbangan menjadi agenda pokok yang disuarakan oleh perusahaan, 

tercatat sedikit pernyataan yang menguraikan simpati kepada keluarga korban seperti yang 

dipublikasikan pada portal resmi Lion Air berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kumpulan pernyataan resmi manajemen pada portal Lion Air (2018) 

 

Agenda media dipetakan dengan melihat berita yang dimuat dan pada halaman mana 

media memuatnya. Untuk media massa cetak seperti koran, berita pada halaman muka 

dianggap berita yang paling penting. Sedang berita pada halaman dalam, dianggap berita 

kurang penting. Khusus untuk media daring, penting atau tidak pentingnya berita juga dilihat 

dari seberapa sering satu konten atau tema dijadikan berita.  

Analisa agenda media terkait bencana kecelakaan Lion Air dikhususkan pada media 

daring. Ini karena media daring yang paling mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Lebih 

dari separuh warga negara Indonesia memiliki akses internet. Dengan demikian, akses 

informasi melalui media daring jauh lebih luas dibandingkan media massa cetak. Media 

daring yang dijadikan bahan analisa ialah semua website yang dikategorikan mesin pencari 

Google sebagai penghasil news.  
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Pemberitaan media massa daring dikerucutkan pada tiga hari pertama yang krusial. 

Pada hari kejadian kecelakaan, Senin 29 Oktober, terdapat 173 berita terkait kecelakaan Lion 

Air. Pada Selasa 30 Oktober terdapat 151 berita, sedang Rabu 169 berita. 

Pemberitaan kecelakaan pesawat Lion Air mulai menghiasi media daring tidak lama 

sejak pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa kontak dengan pesawat hilang. Saat 

semestinya mendarat, Lion Air tidak mendarat di Pangkalpinang. Hampir semua media 

mainstream daring memuat dugaan kecelakaan Lion Air. Menariknya, berita ini sudah lebih 

dahulu menyebar di kalangan netizen media sosial. 

 
Tabel 1. Pemberitaan Terkait Kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 di Media Daring 

Hari Tanggal Jumlah Berita 

Senin 29 Oktober 2018 173 

Selasa 30 Oktober 2018 151 

Rabu 31 Oktober 2018 169 

Sumber: Hasil penelitian, 2018 
 

Pada hari pertama, berita yang paling banyak dimuat ialah kisah tentang keluarga 

korban. Sebanyak 24 berita daring memuat kisah penantian keluarga, komunikasi keluarga 

dengan korban, atau keadaan tertekannya keluarga karena kehilangan mereka. Kisah keluarga 

korban ini hampir sama banyaknya dengan kisah tentang korban, 22 berita. Berdasarkan 

informasi dari rekan mereka, atau keluarga mereka, berita tentang korban berkisar tentang 

posting foto terakhir, posting status terakhir, hubungan telepon terakhir.  Menariknya, pada 

hari kedua, kisah tentang korban berdasarkan sumber dari  orang-orang terdekat mereka 

menguasai pemberitaan dengan 36 berita. Berita tentang keluarga pada hari kedua hanya 19 

berita. Pada hari ketiga kisah korban semasa hidup hanya tinggal 4 berita. Yang menguasai 

berita hari ketiga ialah berita pencarian jenazah dan evakuasi korban. Melihat dari sebaran 

tema media pada tiga hari pertama ini, bagi media kisah korban, keluarga korban, dan 

evakuasi korban (unsur who) paling penting dan layak diberitakan.  

Konten berita terbanyak ketiga pada hari pertama ialah kemungkinan sebab 

kecelakaan, 19 berita. Pada hari kedua dan ketiga media daring memuat 14 dan 18 berita. 

Narasumber berita ini beragam. Pilot senior dan ahli pesawat bergantian menjadi pemilik 

opini yang dikutip terkait kemungkinan sebab terjadinya kecelakaan. Ini menunjukkan 

setelah berita tentang manusia (korban dan keluarga korban), media menganggap berita 

tentang sebab (unsur why) lebih utama disampaikan. Dalam hal ini, unsur why menjadi 

konteks mengapa sesuatu terjadi. Terkait tragedi besar negara Indonesia, tema ini sangat 

penting dibahas dalam berita. Wajar jika konten ketiga terbanyak ialah tentang mengapa 

kecelakaan ini terjadi. 

Pada hari pertama kejadian, setelah tema sebab kecelakaan, desakan politisi kepada 

pemerintah menempati berita keempat terbanyak yang dimuat, yakni 15 berita. Anggota 

MPR/DPR RI dari berbagai partai mendesak pemerintah untuk segera memberikan jawaban 

terhadap mengapa tragedi ini terjadi. Menariknya, pada hari kedua hanya enam berita yang 

memuat pandangan politisi. Pada hari ketiga menurun drastis menjadi dua berita. Ini 

menunjukkan, bagi media, pandangan politisi menjadi tidak penting pada saat operasi 

evakuasi sudah dimulai. Di sisi lain, politisi menjalankan peran mereka untuk mengawasi 

pemerintah. 

Selain pandangan politisi, media juga menyiarkan pengalaman masyarakat umum 

terkait kecelakaan. Pada hari pertama 14 berita memuat kisah masyarakat umum yang 

‘selamat’ dari kecelakaan karena terlambat sampai ke bandara atau kesaksian masyarakat 

terkait kecelakaan. Sayangnya, ada saja masyarat umum  yang dikutip tidak layak muat, misal 

artis dangdut yang bermimpi suaminya kecelakaan pesawat. Hanya karena statusnya sebagai 

artis dangdut, mimpinya jadi seakan penting dimuat. Padahal, bagi keluarga korban, mimpi 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 573 

artis dangdut ini tidak memiliki korelasi dengan tragedi yang menimpa mereka. Mimpi artis 

itu bagi pembaca lain juga tidak menambah informasi terkait jaminan keselamatan 

penerbangan di Indonesia. Agaknya media meminjam kepopuleran artis dangdut untuk 

menaikkan rating berita mereka. Sayang karena mimpi ini tidak penting untuk dibahas.  

Konten berita berikutnya ialah reaksi pemerintah terhadap kecelakaan ini. Respon 

pemerintah tercatat dimuat dalam 13 berita pada hari pertama. Hari kedua menjadi konten 

kedua terbanyak dengan 19 berita. Sedang hari ketiga dimuat dalam 15 berita. Kunjungan 

Presiden Jokowi termasuk yang banyak diberitakan. Begitu juga tanggapan Menkeu, Sri 

Mulyani, yang kehilangan paling banyak pegawai. Media daring, seperti media massa cetak, 

elektronik di Indonesia menempatkan pemerintah sebagai sumber berita yang penting dikutip 

dan disiarkan.  

Berita berkonten respon Lion Air terhadap tragedi ini hanya dimuat dalam tiga berita 

pada hari pertama, tujuh berita pada hari kedua, dan dua berita pada hari ketiga. Konten 

terkait Lion Air malah lebih banyak tentang jejak buruk keamanan penerbangan Lion Air. 

Pada hari pertama dimuat dalam 10 berita, hari kedua empat berita, sedang hari ketiga 16 

berita. Jika ditimbang-timbang, lebih banyak berita buruk daripada berita baiknya. Bisa jadi 

ini karena public relation perusahaan Lion Air gagal berkomunikasi dengan media massa. 

Konten berita lainnya ialah terkait hoax news. Ada 15 berita pada hari pertama, 

delapan berita pada hari kedua, dan satu berita pada hari ketiga tentang informasi hoax 

kecelakaan Lion Air yang menyebar. Berita ini bahkan memuat ancaman penjara pada 

penyebar informasi hoax. Wajar jika berita tentang hoax ini keempat terbanyak pada hari 

pertama. Jika tidak diluruskan melalui media massa, dikuatirkan informasi hoax yang sangat 

sensitif menyebar viral melalui media sosial dan menyakiti hati-hati keluarga korban. Pada 

hari kedua, berita tentang ini menurun drastis. Hari ketiga hanya tinggal satu berita saja. 

Walaupun platformnya daring, media tetap melakukan peran pendidikan pada pembacanya. 

Dalam hal ini, media daring melakukan pendidikan literasi. 

Berita yang tidak kalah penting, walau hanya dimuat pada beberapa berita, adalah 

reaksi dari pemerintahan negara tetangga. Reaksi negara Malaysia, India, Australia, Italia, 

dan Vatikan tercatat menjadi konten berita. Dua negara yang bereaksi negatif ialah Australia 

dan Italia. Australia melarang pejabatnya terbang dengan Lion Air. Sedang Italia berharap 

proses investigasi sebab kecelakaan bisa dilakukan dengan transparan. Pemimpin Vatikan 

yang juga pemimpin spiritual Gereja Katolik, Paus Fransiskus menyampaikan ikut 

berlangsungkawa. Begitu juga dengan pemerintahan tetangga seperti Malaysia, India, dan 

Rusia. 

Konten  berita ini menunjukkan bahwa menurut media, reaksi pemerintahan negara 

tetangga penting untuk disiarkan. Agenda yang dibangun ialah negara Indonesia tidak 

menghadapi tragedi ini sendirian. Negara sekitar peduli dan berduka. 

 
Tabel 2. Kompilasi Berita Tiga Hari Pertama Kecelakaan Lion Air JT-610 pada Media Daring 

Tema Berita Berita Berita 

Keluarga Korban 24 11 16 

Korban menurut kisah orang sekitar 22 36 4 

Evakuasi dan jenasah korban 14 16 33 

Sebab kecelakaan 19 14 18 

Respon pemerintah 13 19 15 

Respon Lion Air 3 7 2 

Tanggapan politisi 15 6 2 

Tanggapan negara tetangga 10 4 1 

Kisah masyarakat umum 14 15 23 

Informasi hoax 13   

Daftar kecelakaan di Indonesia 2 3 3 

Jejak buruk keamanan Lion Air 10 4 16 
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Pusat informasi dan crisis center 2 2 4 

Asuransi korban 9 0 7 

Black Box 0 3 3 

Hal lain 3 3 3 

Jumlah 173 151 169 

Sumber: Hasil penelitian, 2018 
 

 

PENUTUP  
 

Pada situasi krisis seperti kecelakaan pesawat Lion Air JT-610, perusahaan dituntut dapat 

mengaplikasi komunikasi yang tepat dan simpatik di hadapan media dan publik. Agenda 

perusahaan yang dipublikasi melalui portal resmi perusahaan Lion Air dan melalui 

pernyataan para manajemen puncaknya menunjukkan pengelolaan komunikasi krisis yang 

ada masih jauh dari nilai yang sempurna, tidak bersikap simpatik dan bahkan tidak mampu 

membawa agenda media kearah yang lebih selaras. Pemberitaan di berbagai media daring 

menyoroti banyak hal dalam peristiwa kecelakaan tersebut dan cenderung menyiratkan 

ketidakmampuan manajemen Lion Air dalam menangani permasalahan ini. Media memiliki 

suaranya tersendiri dan tidak sejalan dengan agenda perusahaan dalam memelihara reputasi 

manajemen Lion Air.  

Saran bagi pihak manajemen Lion Air agar dapat membangun tim komunikasi krisis 

yang mengerti tujuan dan fungsinya serta dapat melakukan strategi komunikasi secara tepat 

dengan menggunakan pemikiran public-oriented dan media-oriented. 
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PENDAHULUAN  
 

Kemampuan mengevaluasi informasi yang didapatkan dari internet merupakan kemampuan 

yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memanfaatkan internet sebagai sumber informasi, 

termasuk siswa SMP. Sayangnya, pemanfaatan internet tidak diiringi dengan pengajaran yang 

menuntun mereka untuk membedakan mana informasi yang terpercaya dan mana yang tidak. 

Dengan banyaknya ancaman bahaya penggunaan internet bila tanpa disertai kemampuan 

literasi informasi yang memadai, peneliti merasakan perlu dilakukannya tindakan untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa mengenai seleksi informasi yang didapatkan 

melalui media internet.  

Mengingat kecenderungan siswa SMP yang tidak menyukai teks yang panjang dan 

bertele-tele (Adriansyah, et al., 2018), maka tindakan harus dilakukan dalam bentuk yang 

menyenangkan dan mudah dimengerti agar dapat mereka aplikasikan. Penggunaan infografis 

sebagai media penyampaian informasi dapat lebih menarik perhatian sekaligus membuat 

khalayak lebih cepat menangkap, memahami serta mengingat informasi tersebut 

dibandingkan cara penyajian konvensional (Lankow, Ritchie, & Crooks, 2014). Oleh karena 

itu, peneliti memilih infografis sebagai media dalam penyampaian informasi literasi 

informasi kepada siswa SMP untuk meningkatkan kemampuan seleksi informasi mereka. 

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 14 Bandung, karena masalah-

masalah yang peneliti kemukakan ditemukan di lokasi tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui material informasi dalam desain infografis 

bertema literasi internet untuk siswa SMP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

inspirasi bagi guru, orang tua siswa, serta pustakawan sekolah lain yang menghadapi masalah 

yang sama dalam upaya peningkatan kemampuan literasi informasi siswa dengan cara yang 

menyenangkan sekaligus mengurangi risiko penggunaan informasi tidak terpercaya di 

lingkungan sekolah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 

tindakan atau action research. Penelitian tindakan merupakan penerapan penemuan fakta 

pada pemecahan masalah dalam situasi sosial dengan pandangan untuk meningkatkan 

kualitas tindakan yang dilakukan di dalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama 

para peneliti, praktisi dan orang awam menurut Burns (dalam Madya, 2006: 9). Dalam 

penelitian tindakan, tindakan dapat dilakukan dalam 1 siklus (mono-cycle) atau beberapa 

siklus. Jumlah siklus tindakan ditentukan dari hasil evaluasi dan refleksi, apakah tindakan 

tersebut telah dapat dikatakan berhasil atau belum. Agar lebih jelas, 1 siklus tindakan dalam 

penelitian ini digambarkan pada diagram berikut (diadaptasi oleh peneliti dari Hendricks’s 

Action Research Process oleh Hendricks 2009 dalam Hendricks): 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran, diadaptasi oleh penulis dari Hendricks’s Action Research Process 

Sumber: Hendricks 2009 dalam Hendricks 

 

Objek dalam penelitian ini adalah infografis itu sendiri, sedangkan subjek atau 

informannya dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan syarat: siswa kelas 8 

SMPN 14 Bandung, berusia antara 12-15 tahun, menggunakan internet untuk memenuhi 

kebutuhan tugas sekolah secara mandiri (bukan karena instruksi guru atau orang tua), 

memiliki kemampuan dasar mengoperasikan gawai untuk mengakses internet, tidak 

didampingi oleh orangtua atau guru dalam mengerjakan tugas, belum pernah diajari cara 

mengevaluasi informasi baik oleh guru, orangtua, atau teman secara rinci, belum bisa 

membedakan mana informasi yang terpercaya dan mana yang tidak. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan studi pustaka. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Januari hingga 

Septeember 2018. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Narasumber untuk 

triangulasi konten infografis literasi informasi adalah Hanna Chaterina George, S.S., 

M.I.Kom, konsultan sekaligus ketua Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah 

Indonesia. Sedangkan untuk triangulasi dari segi desain peneliti akan berkonsultasi kepada 

Farah Qoonita, pendiri agensi desain Kanan Studio. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman Miles dan 

Huberman 1984: 21-23  (dalam Madya 2006: 78)  terdiri dari reduksi data, pembeberan data, 

dan penarikan Kesimpulan. 

 

 

PEMBAHASAN  
 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan fakta bahwa dari 4 

orang siswa SMPN 14 Bandung yang penulis wawancara, seluruhnya belum pernah diajarkan 

secara rinci mengenai cara untuk menyeleksi informasi yang berasal dari sumber internet. 

Mereka hanya pernah diberi tahu sekilas oleh orangtua, kakak, atau guru untuk mencari 

hanya informasi terpercaya saja, jangan langsung percaya terhadap informasi yang langsung 

didapat, dan cari sumber informasi pembanding untuk memeriksa kebenaran suatu informasi. 
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Namun, mereka belum pernah diajarkan apa saja indikator untuk mengevaluasi 

keterpercayaan sebuah informasi (Adriansyah, et. al., wawancara tanggal 23 Januari 2018). 

Tahap pertama yang peneliti lakukan setelah melakukan observasi dan wawancara 

pra-penelitian adalah melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data mengenai apa saja 

konten yang harus dicakup dalam infografis serta mengenal karakter remaja usia SMP yang 

notabene tergolong dalam generasi Z. 

Menurut Tirto.id, generasi Z memiliki karakter yang lebih tidak bisa fokus dari 

milenial (Tirto.id 2017). Hal ini disebabkan karena informasi yang menerpa mereka sangat 

banyak, lebih banyak dari informasi yang menerpa generasi milenial sehingga mereka hanya 

memilih informasi yang berharga untuk sempitnya waktu yang mereka miliki. Generasi Z 

lebih menyukai konten visual ketimbang tekstual, meskipun tidak berarti aspek visual 

menjadi tolok ukur utama mereka akan kualitas sebuah informasi. Kemudahan akses dan 

kelengkapan informasi tetap menjadi hal yang terpenting bagi mereka. Generasi Z juga lebih 

serba-bisa, lebih kreatif, lebih individual, lebih global, berpikiran lebih terbuka, lebih cepat 

terjun ke dunia kerja, lebih berani melawan ‘rute tradisional’, dan lebih ramah teknologi. 

Tentu saja, karena mereka sudah akrab dengan teknologi di usia yang lebih dini dibandingkan 

generasi milenial (Tirto.id 2017).   

Selanjutnya, peneliti mewawancarai ahli literasi informasi, yaitu Hanna Chaterina 

George, S.S., M.I.Kom. Dari hasil wawancara ahli literasi informasi, penulis mendapatkan 

informasi mengenai seperti apa elemen material dan alat (tools) evaluasi informasi yang baik 

untuk menyampaikan pendidikan literasi informasi untuk siswa SMP. Menurut beliau, hal 

pertama yang harus dilakukan adalah ‘menyalakan klakson literasi informasi’, yaitu 

memberikan penyadaran kepada siswa mengenai pentingnya literasi informasi. Konten 

infografis juga harus mengenalkan bentuk-bentuk informasi kepada siswa, agar siswa 

memahami bahwa informasi tidak hanya terdapat di internet saja, mengingat kecenderungan 

mereka untuk menggunakan internet sebagai sumber rujukan pertama dalam mencari 

informasi.  

Beliau mengatakan, agar keterampilan literasi siswa terasah, siswa harus didorong 

untuk perbanyak menggunakan buku sebagai sumber rujukan, karena tingkat validitas buku 

lebih tinggi dari informasi yang terdapat di internet. Beliau berpendapat, kemampuan literasi 

mendasar yang harus dimiliki oleh siswa SMP mencakup pengetahuan mengenai sumber apa 

saja yang dapat digunakan sebagai rujukan, menyarikan isi bacaan, serta etika sederhana.  

Mengenai tools evaluasi informasi, beliau mengatakan bahwa alat atau tools apapun, 

selama tools tersebut dapat mempermudah siswa dalam memahami dan menerapkan evaluasi 

informasi maka tools tersebut boleh digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

tools CRAAP Test. CRAAP Test merupakan alat (tools) untuk membantu pencari informasi 

dalam menentukan apakah informasi yang ditemukan berkualitas atau tidak, dimana CRAAP 

Test merupakan singkatan dari Currency (keterbaruan), Relevance (relevansi), Accuracy 

(ketepatan), Authority (sumber), dan Purpose (tujuan). 

Untuk gaya bahasa, formal atau tidaknya bukan masalah. Yang penting, konten 

dikemas secara sederhana, ringan dan menarik, diawali dengan starting point yang dekat 

dengan siswa agar lebih mengena sehingga pesan dalam media tersebut dapat tersampaikan 

secara efektif. 

Setelah melakukan studi pustaka dan mewawancarai ahli literasi, peneliti 

mengumpulkan data-data yang peneliti dapatkan, kemudian data-data tersebut disarikan 

untuk merumuskan garis besar konten yang akan dikemas dalam bentuk infografis. Hasilnya 

infografis harus mencakup : penyadaran pentingnya literasi informasi;pengenalan bentuk-

bentuk informasi; bahaya yang mengancam jika siswa tidak memiliki kemampuan evaluasi 

informasi; ciri informasi yang terpercaya dan tidak terpercaya; keterampilan literasi informasi 
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dasar yang harus mereka miliki (sumber apa saja yang dapat digunakan sebagai rujukan, 

menyarikan isi bacaan, serta etika sederhana). 

Kemudian, rumusan konten infografis tersebut peneliti diskusikan dengan ahli desain 

grafis dalam wawancara. Wawancara dengan ahli desain grafis, yaitu Farah Qoonita, S.Ikom. 

Dari wawancara dengan beliau ditemukan bahwa material infografis harus berawal dari hal 

yang dekat dengan siswa. Ditemukan juga bahwa garis besar konten literasi informasi yang 

sudah dirumuskan terlalu panjang jika harus dikemas dalam satu video saja. Oleh karena itu, 

agar siswa dapat mencerna informasi yang disampaikan dengan mudah dan efektif, konten 

akan dipecah ke dalam 3 video singkat. 

Langkah selanjutnya yang peneliti adalah menyusun struktur informasi yang akan 

diolah menjadi skrip narasi dengan gaya bahasa yang disesuaikan dengan arahan ahli desain 

grafis dan ahli literasi informasi. Dari skrip narasi tersebut, peneliti menggambar sketsa 

kerangka video yang disebut dengan storyboard berbentuk seperti komik, dilengkap dengan 

penjelasan adegan apa yang digambarkan, serta kalimat mana yang akan dibacakan narator 

pada bagian tersebut. Kemudian, peneliti menyerahkannya kepada ahli desain grafis, ahli 

literasi informasi, serta dosen pembimbing untuk dievaluasi jika ada hal yang dirasa kurang 

pas dan perlu diperbaiki. Evaluasi dari ketiganya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1. Evaluasi dari Ahli Literasi, Ahli Desain Grafis serta Dosen Pembimbing 

 

Setelah skrip narasi direvisi, langkah selanjutnya adalah mendigitalisasi storyboard 

(membuat assets) yang telah dibuat dengan mengikuti branding identity yang dibuat peneliti 

sebagai berikut: 

 

 Ahli Literasi Informasi Ahli Desain Grafis Dosen Pembimbing 

Video 1 Tambahkan mengenai 

pembelajar seumur hidup 

 

Gaya bahasa pada video 1 

terlalu formal dan kurang 

bertutur, video agak terlalu 

panjang jika tujuannya to 

attract 

Ketiganya sudah baik, 

tidak ada revisi. Namun 

untuk penggunaan gaya 

bahasa gaul perlu diberi 

penjelasan pada laporan 

penelitian, mengapa 

menggunakan gaya bahasa 

yang tidak sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Video 2 Sudah baik, tidak ada komentar Ilustrasi hoaks kurang kuat  

Video 3 Kata jangan di nomer 1 sd 3 

apakah memang sengaja 

merupakan penekanan  perintah? 

Gimana kalau diberi solusinya. 

Misalnya Buka website….., 

jangan brainly ajaa…; Rephrase, 

jangan copy paste aja… 

Sudah baik, tidak ada 

komentar 
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Setelah assets selesai, peneliti kemudian merekam voice over. Pengisi suara dalam 

ketiga video ini adalah Farah Qoonita. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

membuat animasi atau motion. Namun, peneliti belum memiliki keterampillan pembuatan 

animasi yang baik, oleh karena itu peneliti perlu meminta bantuan animator profesional untuk 

membuat animasinya. Animator video ini adalah  Muhammad Iqbal Firdaus, pendiri studio 

desain Igraph. Selain bertugas membuat motion, animator juga bertugas untuk 

menyinkronkan animasi dengan voice over serta menambahkan musik sebagai latar belakang 

video. Musik dalam video ini adalah musik royalty free berjudul Palm Trees yang digubah 

oleh MBB dan dapat diunduh melalui YouTube di tautan 

https://theartistunion.com/tracks/07d087 . Setelah motion graphic rampung, motion 

graphic ditayangkan kepada subjek penelitian, yaitu siswa SMPN 14 Bandung sebanyak 14 

orang.  

Setelah dilakukannya penayangan dan wawancara, dapat ditemukan beberapa aspek 

keberhasilan dan kelemahan dalam siklus ini yang digambarkan dalam tabel perbandingan 

hasil tindakan dan indikator keberhasilan berikut: 

 

Aspek Yang  

Diteliti 

Indikator 

Keberhasilan 

Target 

Keberhasilan 

(%) 

Persentase 

Hasil 

(%) 

Keterangan Hasil 

Kebermanfaatan 

Mudah dipahami 60% 85% 

12 dari 14 siswa dapat memahami 

informasi yang disajikan di video dengan 

mudah 

Memiliki tujuan 

yang jelas 
60% 93% 

13 dari 14 siswa dapat menangkap tujuan 

informasi yang disajikan di video 

Data terpercaya 60% 100% 
14 dari 14 siswa memercayai informasi 

yang disajikan di video 

Informatif 60% 93% 13 dari 14 siswa mendapatkan wawasan 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftheartistunion.com%2Ftracks%2F07d087&redir_token=EokICOHDsuWRK2NJX2x3TgSj-uV8MTUzOTMxMTAxOUAxNTM5MjI0NjE5&event=video_description&v=hGDytFHJNPw
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baru dari informasi yang disajikan di 

video 

Keterbacaan 
Mudah dibaca 60% 93% 

13 dari 14 siswa tidak kesulitan membaca 

tulisan yang terdapat dalam video 

Skema warna 

nyaman dilihat 
60% 93% 

13 dari 14 siswa menyukai skema warna 

yang terdapat dalam video 

Jenis huruf, 

warna dan 

ukuran objek 

(ilustrasi) dipilih 

dengan tepat 

60% 100% 

14 dari 14 siswa menyukai jenis huruf, 

warna, dan ukuran objek (ilustrasi) yang 

terdapat dalam video 

Desain Gambar sesuai 

dengan tujuan 

dan audiens 

60% 93% 
13 dari 14 siswa merasa video yang 

ditayangkan sesuai untuk siswa SMP 

Durasi pas 60% 78% 

11 dari 14 siswa berpendapat durasi video 

tersebut tidak terlalu singkat atau terlalu 

panjang 

Gerakan 

(motion/animasi) 

dinamis 

60% 93% 

13 dari 14 siswa berpendapat durasi video 

tersebut tidak terlalu singkat atau terlalu 

panjang 

Voice over 

terdengar jelas 
60% 57% 

8 dari 14 siswa berpendapat voice over 

yang terdapat dalam video kurang jelas 

Musik seirama 

dengan gerak  

animasi 

60% 93% 
13 dari 14 siswa berpendapat musik 

seirama dengan gerak  animasi 

Video menarik 

untuk diklik di 

media sosial 

60% 64% 
9 dari 14 siswa berpendapat video 

menarik untuk diklik di media sosial 

Video menarik 

untuk di-like di 

media sosial 

60% 64% 
9 dari 14 siswa berpendapat video 

menarik untuk di-like di media sosial 

Video menarik 

untuk di-share di 

media sosial 

60% 50% 
7 dari 14 siswa berpendapat video 

menarik untuk diklik di media sosial 

Keindahan 
Alur informasi 

mudah diikuti 
60% 64% 

9 dari 14 siswa dapat mengikuti alur 

informasi yang disajikan di video dengan 

mudah 

Keseluruhan 

desain 

membantu 

audiens untuk 

memahami 

informasi 

60% 93% 

13 dari 14 siswa merasa terbantu 

memahami informasi melalui keseluruhan 

desain 

 

 

 

 

Metode 

pembelajaran 

didahului video 

lebih menarik 

dibandingkan 

metode ceramah 

konvensional 

60% 71% 

10 dari 14 siswa merasa metode 

pembelajaran didahului video lebih 

menarik dibandingkan metode ceramah 

konvensional 

 

Dari 18 aspek yang ditanyakan, hanya 2 aspek yang belum melampaui indikator 

keberhasilan sebesar 60%. Berdasarkan hasil penelitian, material informasi dalam infografis 

bertema literasi informasi untuk siswa SMP haruslah memberikan penyadaran akan 

pentingnya literasi informasi. Hal ini dimaksudkan agar siswa mengerti urgensi dari 

pemahaman literasi informasi. Jika siswa sudah memahami urgensinya, hal tersebut akan 

meningkatkan ketertarikan siswa dalam mempelajari serba-serbi literasi informasi lebih 
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lanjut, bahkan secara mandiri tanpa perlu diinstruksikan guru terlebih dahulu. Selain itu juga 

dapat menjadi titik awal untuk membangun mental pembelajar seumur hidup dalam diri 

siswa. 

Material informasi haruslah mendorong siswa untuk perbanyak menggunakan buku 

sebagai sumber rujukan. Mengingat kecenderungan siswa untuk menggunakan internet 

sebagai rujukan pertama dalam mengerjakan tugas, hal ini menjadi penting untuk dilakukan. 

Meski siswa masih menggunakan buku sebagai rujukan juga, namun perbandingannya tak 

sebanyak internet. Padahal tingkat keterpercayaan informasi yang terdapat dalam buku lebih 

tinggi dibandingkan informasi yang terdapat dalam internet. 

Dalam menyusun indikator evaluasi informasi, pembuat infografis dapat merujuk 

pada tools seleksi informasi manapun yang ada asalkan tools tersebut relevan dengan 

kebutuhan siswa. Selain itu, tools infografis yang ada mudah dipraktikkan siswa dalam 

menyeleksi informasi sehari-hari.  

Dalam menyusun narasi, awali dengan starting point permasalahan yang dekat 

dengan keseharian siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa merasakan kedekatan dengan 

konten dalam video yang kemudian akan menimbulkan engagement (perasaan keterkaitan) 

dalam diri siswa. Sehingga, siswa merasa perlu untuk menyimak denga baik dan timbul 

kesadaran untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh karena apa yang dibahas merupakan 

hal yang terjadi dalam kehiduan sehari-hari mereka. 

Gaya bahasa yang digunakan bahasa yang ringan, atraktif, dengan diksi yang 

sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Gunakan juga istilah-istilah kekinian yang akrab 

di telinga siswa, agar siswa merasa dekat dan tertarik untuk menyimak hingga akhir video. 

Hindari pilihan kata yang rumit ataupun tidak umum. 

Kemas dalam paket informasi yang singkat, jelas, dan komprehensif lalu sampaikan 

informasi tersebut secara bertahap agar dapat dipahami dengan mudah dan efektif. 

 

 

 

PENUTUP 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa elemen material 

dalam infografis bertema literasi informasi untuk siswa SMP dikemas secara menarik, 

singkat, dan  jelas. Bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa yang ringan, diawali dari hal 

yang dekat dengan keseharian siswa, serta praktis sehingga siswa dapat menerapkannya 

dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Infografis bergerak ini dapat digunakan oleh sekolah sebagai media untuk 

mengajarkan bagaimana cara menyeleksi informasi yang didapat dari internet sejak dini. 

Karena, di era digital seperti sekarang, keterampilan literasi informasi digital sangat 

diperlukan. Pembekalan keterampilan literasi informasi sejak dini akan menumbuhkan mental 

pembelajar seumur hidup serta dapat menghindarkan mereka dari informasi yang buruk dan 

dampak negatif penggunaan internet. 
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PENDAHULUAN 

Di era milenial kini ibu-ibu tengah menjadi sorotan publik, karena dianggap memiliki 

kekuatan khusus untuk mengendalikan  kehidupan, dalam istilah yang dikenal sekarang 

adalah “the power of emak-emak”, istilah tersebut menjadi begitu viral dan tren tersendiri 

terutama di kalangan pengguna media sosial. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(dalam kumparan.com), “kata emak atau mak merupakan sebutan kepada perempuan yang 

disebut ibu. Emak-emak merupakan bahasa daerah yang digunakan untuk panggilan terhadap 

ibu atau orang tua”. Dalam makna politik, the power of emak-emak bisa diartikan sebagai 

“kekuatan ibu-ibu dalam menyuarakan politiknya di depan publik”, sehingga dengan 

suaranya tersebut posisi ibu-ibu jadilah sangat penting.  

Menurut Hurriyah (dalam www.bbc.com), dari 197 juta jumlah pemilih sementara, 

setengahnya adalah perempuan sehingga pemilih perempuan jadi ceruk yang sangat menarik 

untuk digarap oleh kedua kandidat dalam pilpres 2019. Pemilih perempuan menjadi incaran 

karena beberapa kelebihan dibanding para pemilih laki-laki. Karakter pemilih perempuan 

dinilai lebih loyal dan punya peran strategis untuk berkampanye. "Tanpa disuruh pun mereka 

kampanye, dengan gaya sederhana, gaya ibu-ibu, sesuai dengan masalah yang dihadapi 

sehari-hari. Mereka bisa bicara politik dalam arisan, kelompok pengajian dan lain-lain”. 

Kebiasan ibu-ibu berbicara dalam istilah pemasaran disebut dengan Word Of Mouth, ibu-ibu 

adalah makhluk yang suka berkomunikasi dengan mulutnya, sehingga ibu-ibu senang 

menceritakan apa pun khususnya yang berkaitan dengan kepentingan hidup diri dan 

keluarganya. 

Sejak Reformasi berlangsung hingga kini bangsa Indonesia diwajibkan memlih 

pemimpin secara langsung, sehingga otomatis para pemilih termasuk ibu-ibu didalamnya 

harus cerdas dan melek politik. Pada kenyataannya ibu-ibu di era milenial atau dikenal “ibu-

ibu zaman now” sudah mulai berani berbicara politik di depan publik, ibu-ibu sudah tidak 

lagi merasa canggung  mengungkapkan pemikirannya, tentu saja hal ini ditunjang dengan 

tingkat pendidikan ibu-ibu yang tinggi ditambah partisipasinya dalam berbagai kegiatan 

organisasi di masyarakat. Selain itu pengaruh teknologi informasi, terutama media sosial 

memudahkan ibu-ibu mendapatkan pemasukan ilmu politik berdasarkan sharing tentang 

kondisi perpolitikan di Indonesia.  

Ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas pengajian Liqo di Kabupaten Bandung 

Barat menjadi sekumpulan kelompok kritis yang dapat memunculkan opini publik khususnya 

bagi keluarganya sendiri umumnya bagi masyarakat sekitar. Dalam pengajiannya Ibu-ibu 

tidak hanya mengkaji tentang tata cara ibadah saja, tetapi juga terdapat ulasan lain yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan, salah satunya politik. Kegiatan Liqo secara tidak 

langsung mampu membangkitkan semangat ibu-ibu untuk lebih berani menyuarakan 

politiknya, sehingga menjadi salah satu komunitas pengajian yang memperlihatkan 

bangkitnya semangat feminisme di Indonesia, artinya perempuan memiliki kesetaraan gender 

di masyarakat.  

Budaya patriarkhi menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, ibu-ibu 

yang semula dipandang sebagai makhluk yang lemah dan setiap pergerakannya dipandang 
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sebelah mata,  di Indonesia sendiri setelah adanya gerakan kaum feminisme yang dipelopori 

oleh RA Kartini dan Dewi Sartika, pergerakan kaum perempuan mulai mendapatkan 

posisinya, perempuan hingga kini mulai menempati kesetaraan dalam masalah haknya 

dengan kaum laki-laki.  

Di era milenial kini terdapat kekuatan ibu-ibu dalam menyuarakan politiknya. 

Karenanya suara ibu-ibu, menjadi bahan perhatian dan pertimbangan kedua kandidat dalam 

Pilpres 2019, suara nya diseret ke dalam panasnya kampanye oleh kedua tim kemenangan  

Jokowi dan Prabowo. Kedua Capres memiliki jagoan pendukung tersendiri dari pihak 

ibu-ibu. Dalam kelompok petahanan Presiden Jokowi-Maaruf menggunakan istilah 

ibu-ibu dengan sebutan ibu bangsa. Sedangkan kubu Prabowo-Sandiaga menyebut ibu-

ibu dengan panggilan emak-emak. Makna panggilan dari kedua kubu itu dikenal 

sebagai kekuatan perempuan Indonesia.  

Dalam penelitian ini tidak mempermasalahkan istilah emak-emak maupun ibu 

bangsa, penelitian ini lebih menjelaskan makna kekuatan ibu-ibu sebagai perempuan masa 

kini yang lebih maju baik dalam pemikiran maupun dalam tindakan. Sehingga rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kekuatan Ibu-Ibu Menyuarakan Politik 

Menjelang Pilpres 2019”. 

Penelitian ini mengungkapkan suatu realitas sosial dan pengalaman yang terjadi pada 

ibu-ibu kelompok pengajian Liqo di kabupaten Bandung Barat dalam menyuarakan 

politiknya menjelang Pilpres RI 2019. Sehingga dalam penelitian ini, penulis memilih 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, agar menghasilkan penelitian yang alami, mendalam 

dan bermakna. 

Pendekatan yang paling mendukung dengan konsep kualitatif dalam penelitian ini 

adalah pendekatan fenomenologi, dikarenakan masalah yang dikaji menyangkut pencarian 

informasi yang bersifat fenomena sosial. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan 

realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami, tujuannya untuk menggali kesadaran 

terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa. (Hasbiansyah, 2008) 

Peneliti pun tidak berasumsi bahwa peneliti dapat mengetahui semua makna atau 

mengetahui arti sesuatu bagi objek yang sedang diteliti, peneliti hanya berusaha memahami 

peristiwa dan keterkaitan satu sama lain, sebagaimana pendapat Lexi J. Moleong, 

fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang 

sedang diteliti oleh mereka. Inquri fenomenologis memulai dengan diam, diam merupakan 

tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Hal yang ditekankan oleh 

kaum fenomenologis ialah aspek subjektif dari perilaku orang. (Moleong, 2007) 

 

 

PEMBAHASAN 

Motivasi ibu-ibu berbicara politik  

Tindakan adalah sebuah makna yang rumit atau makna kontekstual, oleh karena itu, untuk 

menggambarkan seluruh tindakan seseorang perlu diberi fase. Schutz mengusulkan fase yang 

bernama in order to motive (motif supaya) yang merujuk pada masa yang akan datang. 

Kemudian tindakan because motif (motif karena), yang merujuk pada masa lalu. (Kuswarno, 

2013 : 111).  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa  motif  ibu-ibu pengajian Liqo berbicara 

politik. Motif pertama because motive yaitu (1)  keinginan didengar aspirasinya, dan (2) 

hasrat memperjuangkan politik yang positif. 

Keinginan agar ibu-ibu dapat didengar aspirasinya, berkaitan dengan kondisi ekonomi 

saat ini yang sering terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, tentu orang yang paling 

banyak merasakan dampaknya adalah kaum ibu-ibu, karena ia yang diberi tanggung jawab 
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mengatur keuangan keluarga demi terpenuhi kebutuhan primer keluarganya, selain itu ibu-ibu 

paling sering datang ke pasar, sehingga ibu-ibu adalah orang yang paling update soal 

kenaikan harga. Para suami bisanya hanya bisa memberi uang belanja, tanpa tahu dan 

merasakan efek yang luar biasa atas kenaikan harga-harga tersebut. Oleh karena itu penting 

bagi ibu-ibu  untuk melek politik, agar aspirasinya mampu di dengar dan direalisasikan oleh 

pemerintah.  

Berikutnya ibu-ibu memiliki hasrat untuk memperjuangkan politik yang positif, 

artinya ibu-ibu jangan sampai apatis terhadap politik apalagi menjadi pemilih yang golput, 

tetapi ibu-ibu dituntut harus cerdas, peduli dengan politik dan harus ikut memperjuangkan 

politik yang bersih, sehat, dan jauh dari nilai-nilai negatif. Menurut Maslow, persoalan 

kehidupan sebagai sesuatu yang harus dicari jalan keluarnya dan bukan sebagai takdir. Hidup 

bagi manusia humanistik adalah proses dan perjuangan (Syam, 2011 : 105). Dalam pengajian 

Liqo ibu-ibu ditanamkan kepedulian terhadap politik, di mana dalam pemahamannya, politik 

adalah kekuasaan, apabila kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang  yang tidak amanah, lalu 

kepada siapa  akan menitipkan kehidupan ini berikutnya, dalam keyakinan Islam dikatakan 

apabila kekuasaan tidak dijalankan oleh orang yang tidak amanah maka tunggulah 

kehancurannya. Karenanya semangat ibu-ibu pengajian Liqo memperjuangkan politik yang 

positif adalah dalam rangka menghadirkan kepemimpinan yang adil dan islami.  

Menurut Pembayun, perempuan memiliki kecerdasan sosial dalam ruang 

transformasional dan komunikasi partisipatif, dalam istilah lainnya adalah woman social 

responsibility yang artinya panggilan hati nurani perempuan untuk berbuat kebaikan. 

Kecerdasan sosial bisa hilang dan timbul atau fluktuatif secara berbeda pada setiap 

perempuan sesuai dengan naluri kemanusiaannya, tapi dapat meledak dalam himpunan 

perempuan yang memiliki kekuatan dalam kepedulian dan kerelawanan sosial yang luar 

biasa. (Pembayun, 2009 : 12). Karenanya komunitas Liqo menjadi wadah ibu-ibu untuk 

bersatu menciptakan pemikiran untuk maju bersama, tanpa ada rasa persaingan diantara 

perempuan.  

Motif berikutnya, ibu-ibu pengajian Liqo memiliki in order to motive yaitu terpilihnya 

presiden dan wakil presiden berdasarkan  keputusan terbaik dalam kelompok Liqo.Harapan 

kemenangan atas terpilihnya pemimpin berdasarkan pilihan terbaik kelompoknya, merupakan 

panggilan jiwa atas dasar kewajiban untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Minimal bagi 

ibu-ibu mampu mengarahkan orang lain memilih pemimpin yang terbaik. Ibu-ibu dapat 

mengajak orang-orang disekitarnya supaya tidak asal memilih pemimpin, dengan 

memberikan informasi yang benar tanpa menjelekan calon lain.  Berbicara politik itu tidak 

hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain, pada saat berbicara politik artinya dalam 

rangka memilih pemimpin bersama. Karenanya ketika orang lain akan memilih pemimpin 

apalagi pilihan mereka itu akan menjadi pemimpin semuanya, dalam hal ini  ibu-ibu wajib 

berani mengatakan siapa pemimpin yang terbaik. Jika ibu-ibu dapat bersatu padu 

menyamakan persepsi atas kemenangan salah satu calon yang dipilihnya, maka harapan 

terpilihnya presiden dan wakil presiden berdasarkan  keputusan terbaik dalam kelompok Liqo 

dapat tercapai. 

 

Media Komunikasi Politik Ibu-Ibu  

Ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian Liqo memanfaatkan berbagai sarana komunikasi 

politik, baik secara  internal  maupun eksternal. Secara internal sarana komunikasi politik 

terjadi di dalam kelompok Liqo, yaitu pertemuan tatap muka secara langsung melalui kajian 

rutin setiap satu minggu sekali, kegiatan Liqo Gabungan setiap 6 bulan sekali, dan juga 

kegiatan seminar, pameran, bazzar yang diselenggarakan oleh PKS sebagai partai pendukung 

kegitan Liqo. Secara eksternal sarana komunikasi politik terjadi secara tidak langsung yaitu 
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melalui media sosial, sebagai media yang dianggap paling efektif untuk menyebarluaskan 

informasi secara hemat, cepat, tepat, serentak dan mengenai sasaran.  

Sarana komunikasi politik secara eksternal berlangsung diluar kegiatan kajian rutin 

Liqo, yaitu terjadi secara tidak langsung melalui media jejaring sosial. Ibu-ibu pengajian Liqo 

memanfaatkan media sosial atau internet untuk menyebarluaskan informasi dan berdiskusi 

dengan sesama anggota Liqo dan juga dengan masyarakat luas.  Menurut Laquey internet 

memiliki tingkat interaksi dan kecepatan yang dapat dinikmati pengguna untuk menyiarkan 

pesannya. Internet memiliki kemampuan berkomunikasi secara seketika dengan ribuan orang. 

(Soemirat dan Ardianto, 2015 : 190). Kaplan dan Haenlein (dalam 

wibawaadiputra.wordpress.com) mendefinisikan media sosial sebagai aplikasi berbasis 

internet yang dibangun dengan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan pertukaran informasi. 

Aplikasi internet yang paling sering digunakan oleh ibu-ibu pengajian Liqo dalam 

meyebarluaskan informasi dan berdiskusi adalah whatsApp, facebook dan Instagram.  Dalam 

media informasi dan komunikasi blogspot.com dijelaskan, WhatsApp Messenger merupakan 

aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, 

karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk email, 

browsing web, dan lain-lain. Berikutnya facebook adalah salah satu dari sekian banyak Social 

Network atau Situs Jejaring Sosial yang ada di jagad web, yang berfungsi sebagai tempat 

untuk mencari teman, tempat promosi, tempat diskusi, tempat menjalin hubungan,dan sebagai 

tempat belajar dan bermain. Dan terakhir Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. 

Menurut Ardianto (2011: 12) media jejaring sosial tidak hanya memiliki kekuatan 

sosial, politik, dan budaya, tetapi komunikasi berperan tidak hanya sebagai alat atau media 

komunikasi, tetapi membentuk publisitas, dan pencitraan individu dalam lembaga. Oleh 

sebab itu media sosial adalah media yang paling ampuh sebagai upaya menyebarluaskan 

informasi sekaligus sebagai upaya ibu-ibu pengajian Liqo dalam membentuk opini publik di 

masyarakat. Melalui media sosial, ibu-ibu pengajian Liqo dapat menyampaikan informasi 

sekaligus mempengaruhi khalayak lainnya terutama di kalangan ibu-ibu yang bukan 

merupakan anggota Liqo, sehingga tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk melek 

politik dan memilih salah satu pemimpin terbaik dapat tersalurkan.  

 

Makna Kekuatan Ibu-Ibu sebagai Perempuan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh makna kekuatan ibu-ibu sebagai perempuan : (1)suara 

ibu-ibu yang patut diperhitungkan, (2)ibu-ibu adalah influencer bagi lingkungannya, dan 

(2)ibu-ibu adalah makhluk yang super power.   

Makna kekuatan pertama, suara ibu-ibu sebagai perempuan patut diperhitungkan. 

Ibu-ibu pengajian Liqo dalam komunitas jumlahnya mungki tidak sebanyak jumlah ibu-ibu 

diseluruh Indonesia, namun pengaruh opini publik yang diciptakannya kurang lebih mampu 

menularkan spirit menyuarakan politik kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya, terutama 

kepada sesama ibu-ibu lagi.  Tidak semua perempuan berperan sebagai ibu-ibu, begitupun 

tidak semua laki-laki berperan sebagai bapak-bapak, dan di dalam Liqo pun tidak semua 

anggota perempuan adalah ibu-ibu, karena pengajian Liqo tidak hanya untuk kaum ibu-ibu 

melainkan juga ada kelompok remaja baik perempuan maupun laki-laki, bahkan terdapat juga 

kelompok Liqo untuk kalangan bapak-bapak yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ibu-

ibu tentunya dapat menjadi perhatian utama dengan kualitasnya sebagai pembentuk dan 

penyebar opini publik.  

Didasari oleh fenomena bahwa 57% perolehan suara ditentukan oleh suara 

perempuan, karena setengah total jumlah penduduk di Indonesia adalah perempuan, maka 
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mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan 

meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik (Zamroni, 2013). 

Makna kekuatan kedua, ibu-ibu sebagai perempuan adalah influencer bagi 

lingkungannya, memiliki arti bahwa kegemaran ibu-ibu suka berbicara, menjadi potensi besar 

sebagai pemberi pengaruh sekaligus agen penyebarluas politik, khususnya bagi keluarga 

umumnya bagi masyarakat sekitar. Seorang ibu biasanya berkeluarga memiliki anak dan 

suami, di mana keluarganya itu dapat diberi informasi dan pengaruhi oleh seorang ibu. 

Meskipun bapak-bapak sebagai laki-laki dianggap lebih melek politik dibandingkan ibu-ibu 

sebagai perempuan, namun sebagian besar para bapak-bapak seringkali kurang memiliki 

waktu untuk mencari informasi tentang politik, diakibatkan terlalu sibuknya mereka dengan 

pekerjaannya, maka obrolan para bapak-bapak tentang politik tidak seintensif ibu-ibu yang 

ada di rumah dan aktif berorganisasi. Apabila ibu-ibu atau seorang isteri melek politik, maka 

ia bisa menjadi partner  suaminya berbicara politik di sela-sela obrolan santainya.  

Dalam pandangan sistem  patriarkhi menjelaskan, sistem patriarkhi merupakan suatu 

mekanisme yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau peranan yang 

lebih dominan. Sistem tersebut terutama menempatkan status dan peranan perempuan di 

bawah perwalian laki-laki. Konsekuensinya kemudian adalah semakin terbatasnya 

kesempatan dan akses perempuan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas 

publik (public sphere), lebih-lebih dalam wilayah politik, perempuan hanya berada 

dipinggiran (periphery zone). Perempuan menjadi prioritas kedua dalam berbagai hal 

termasuk bidang politik.(Habibah, 2015) 

Makna kekuatan ketiga, ibu-ibu sebagai perempuan adalah makhluk yang super 

power, artinya ibu-ibu memiliki kekuatan lebih yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Ibu-

ibu seolah-olah memiliki seribu tangan, ia mampu menjalankan peranannya baik sebagai ibu 

rumah tangga sekaligus juga menjalankan aktivitas lain seperti karier, pengajian, PKK, 

arisan, dan lain sebagainya. Bahkan dengan kekuatannya itu ibu-ibu sebagai isteri dan 

orangtua adalah penentu sukses suami dan anak-anaknya. Dalam agama Islam dikatakan baik 

buruk seorang suami itu tergantung siapa dibelakannya yaitu isterinya, karena dibalik 

kesuksesan seorang suami yaitu laki-laki ada perempuan yang super power. Jika kekuatan 

wanita disalurkan untuk hal-hal yang positif, maka akan berdampak sangat positif, sebaliknya 

jika kekuatannya itu ia salurkan untuk hal-hal yang negatif tentu akan sangat membahayakan. 

Mengutip pandangan RA Kartini, bahwa “kecerdasan pikiran bumiputera tiada akan 

maju dengan pesatnya, bila perempuan ketinggalan dalam usaha itu yaitu permpuan menjadi 

pembawa peradaban. Saya sendiri yakin sungguh bahwa dari perempuan itu mungkin timbul 

pengaruh yang besar, dalam hal membaikkan maupun memburukkan kehidupan, bahwa 

dialah yang paling banyak membantu memajukan kesusilaan manusia. Dan betapakah ibu 

bumiputera itu sanggup mendidik anaknya, bila mereka tiada berpendidikan.” (Megawangi, 

1999 : 216) 

Ibu-ibu sebagai super power artinya memiliki kesamaan gender dengan laki-laki 

dalam segala bidang, meski dalam pandangan tertentu, terdapat stereotipe perempuan, bahwa 

berbicara politik bukanlah ranahnya perempuan, apalagi dalam budaya sunda ibu-ibu 

sebaiknya hanya mengurus sumur, dapur dan kasur. Pandangan lemah tentang perempuan ini 

dapat dibantahkan ketika ibu-ibu bangkit untuk melek politik. Ibu-ibu memiliki potensi yang 

sangat besar untuk merubah peradaban, dalam Islam ibu adalah  madrosah pertama bagi 

anak-anak, karena yang akan mendidik generasi muda adalah ibu-ibu, maka  ibu-ibu justru 

harus lebih cerdas, terbuka wawasannya, dan melek teknologi, sehingga ditangan ibu-ibu lah 

peradaban akan dirubah. 

Dalam pandangan tertentu dijelaskan, ada dua penyebab rendahnya kualitas sumber 

daya wanita, sebagai berikut: Pertama, faktor internal wanita. Faktor ini ditunjukkan oleh 

masih rendahnya dan terbatasnya motivasi wanita agar meningkatkan dirinya untuk maju, 
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sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya dan tidak 

mandiri. Gerak wanita juga terkendala oleh ukuran-ukuran objektif dari sumber daya 

manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan pengetahuan. Terbatasnya wawasan, rendahnya 

keterampilan sebagian wanita dalam berbagai bidang, dan rendahnya derajat kesehatan 

wanita. Kedua, faktor eksternal wanita. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komperehensifnya penterjemah ajaran 

agama, aturan hukum dan kebijakan serta pola pengambilankeputusan dalam berbagai bidang 

kehidupan yang masih bias gender. Nilai-nilai budaya patriarki mengakibatkan wanita 

terdiskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan dan dianggap warga Negara kelas dua. Hal-

hal ini-lah yang telah mempengaruhi cara wanita mengembangkan konsep diri yang telah 

menghambat dirinya untuk maju.(Muslimat, 2008) 

Pada hakikatnya makna kehidupan pribadi perempuan ditentukan dari tingginya 

kesadaran dirinya untuk mengenali diri sendiri, sebagaimana dikatakan seorang filsuf dari 

Jerman Soren Kiekergaard :”Semakin tinggi kesadaran semakin utuh diri sesorang”. 

Sementara tanggung jawab adalah kesanggupan diri seseorang untuk selalu sadar. Dengan 

kesadaran, seseorang bisa menjadi melek pada tanggung jawabnya untuk memilih. 

(Pembayun, 2009 : 19).  

Kesadaram perempuan mengenal dirinya dapat diwujudkan melalui partisipasi politik 

dalam berbagai bidang kehidupan. Ibu-ibu sebagai sosok perempuan harus mampu 

menunjukkan jati dirinya  sebagai makhluk yang memiliki kekuatan dan dan mampu berdiri 

sejajar peranannya dengan kaum laki-laki, demi membela kehormatan dirinya, bangsa dan 

negara.  

 

 

PENUTUP 

Ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian Liqo memiliki kekuatan yang sangat besar dalam 

menyuarakan politiknya. Kekuatan pertama dapat terlihat dari besarnya motivasi untuk turut 

serta dalam partisipasi politik. Motif tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama because 

motive adalah adanya  keinginan didengar aspirasinya dan hasrat memperjuangkan politik 

yang positif. Kedua in order to motive yaitu terdapat harapan kemenangan atas terpilihnya 

presiden dan wakil presiden berdasarkan  keputusan terbaik dalam kelompok Liqo. 

Kekuatan kedua dapat terlihat dari kemampuan ibu-ibu pengajian Liqo dalam 

memanfaatkan media komunikasi politik, melalui media sosial sebagai media yang dianggap 

paling efektif untuk menyebarluaskan informasi secara hemat, cepat, serentak dan tepat 

sasaran.  

Kekuatan ketiga ibu-ibu sebagai perempuan bermakna suara ibu-ibu sebagai 

perempuan patut diperhitungkan, ibu-ibu memiliki potensi yang sangat besar sebagai 

influencer bagi keluarga dan lingkungannya, dan ibu-ibu  sebagai perempuan dianggap 

sebagai makhluk yang super power,yang mampu menjalankan berbagai peranannya 

sekaligus.  

Oleh karena itu ibu-ibu sebagai perempuan harus mengenal dirinya sebagai manusia 

yang memiliki potensi besar. Apabila  ibu-ibu sadar politik dan diarahkan kepada hal yang 

baik diharapkan akan menjadi potensi yang sangat besar bagi kekuatan bangsa. Kesatuan ibu-

ibu yang sangat kuat mampu melahirkan peradaban yang baik dalam kehidupan manusia.  
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PENDAHULUAN 
 

Event Merupakan media komunikasi dalam menyampaikan informasi dan pesan dari sebuah 

perusahaan dengan melakukan interaksi secara langsung dengan publik. Selain sebagai media 

komunikasi dalam menyampaikan pesan, event juga dapat menjadi media publisitas yang 

efektif dalam jenis special event. Menurut Yaverbaum (2000) special event merupakan media 

publisitas yang efektif karena dapat membantu memasarkan perusahaan dan produk jasa 

kepada publik, sangat bersifat promosi, serta mampu mendapatkan publisitas dari media 

masa. Pada umumnya special event diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan 

informasi dan sekaligus menjadi media perusahaan.  

 Ditjen Bina Marga kemudian membuat suatu program yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran semangat kerja pemerintah dalam mewujudnyatakan konektivitas 

infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia sehingga memberikan multiplier effect kepada 

masyarakat luas. Melalui lomba ini pula, diharapkan masyarakat merasa bangga terhadap 

bangunan-bangunan fasilitas publik sehingga menumbuhkan kesadaran dalam pelestarian 

serta pemeliaraan sarana dan prasarana publik tersebut. 

Lomba foto bina marga merupakan acara tahunan yang diselenggarkan sejak 2015 

peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait bagaimana kegaitan manajemen special event 

lomba foto bina marga yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian 

PUPR secara lengkap dalam langkah-langkah yang mereka lakukan, apakah manajemen yang 

mereka lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah manajemen event seharusnya yang 

membutuhkan adanya proses yang berkesinambungan antara riset, desain, perencanaan, 

pelaksanaan hingga pengevaluasian acara ini. Hal tersebut juga terdapat dalam konsep 

manajemen event yang diutarakan oleh Joe Goldblatt. 

Menurut Goldblatt (2013:12), event management adalah kegiatan profesional 

mengumpulkan  dan  mempertemukan  sekelompok  orang  untuk  tujuan  perayaan, 

pendidikan,  pemasaran  dan  reuni,  serta  bertanjung  jawab  mengadakan  penelitian, 

membuat desain kegiatan, dan melakukan perencanaan dan melaksanakan koordinasi serta  

pengawasan  untuk  merealisasikan  kehadiran  sebuah  kegiatan. Terdapat  lima tahap yang 

harus dilakukan untuk menghasilkan special event yang efektif dan efisien, yaitu riset, 

perencanaan, desain, koordinasi, dan evaluasi.  

Peneliti merasa bahwa penelitian ini dapat dilakukan mengingat bahwa special event 

merupakan salah satu tools dalam Public Relations, Penelitian ini diharapkan dapat berguna 

bagi instansi atau perusahaan yang tidak memiliki pengetahuan tentang manajemen event 

agar dapat membuat acara serupa untuk penyampaian key message yang mereka miliki. 
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PEMBAHASAN 
 

Hasil penelitian dan pembahasan peneliti urutkan sesuai dengan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

Pertama, Event merupakan salah satu tools untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau 

lembaga. Dalam penyelenggaraan suatu event, terlebih dahulu diawali dengan melakukan 

riset untuk menentukan hal apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya. 

Keinginan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk membuat suatu 

program untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur  

jalan dan jembatan Nasional di Indonesia terwujud saat terbentuknya Lomba Foto Bina 

Marga 2016, Dalam penyelenggaraan lomba foto divisi komunikasi publik melakukan riset 

terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi khalayak saat ini. 

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Arief, selaku Project Officer Lomba Foto Bina 

Marga 2016  2016 selalu melibatkan seluruh anggota divisi untuk memberikan aspirasi dan 

ide untuk lomba ini.  

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR melakukan perencanaan selama 

kurang lebih 2bulan. Menurut pernyataan dari Bapak Arief, 2 bulan sebelum Lomba Foto 

Bina Marga 2016  2016, pengurus sudah mulai mencari tanggal dan bulan yang tepat. 

Pemilihan tanggal dan bulan ditentukan jatuh pada bulan agustus 2016. Rendhi mirad selaku 

penanggung jawab dan juga kepala divisi komunikasi publik Ditjen Bina Marga Kementerian 

PUPR menyetujui pernyataan Bapak Arief terkait pemilihan tanggal untuk Lomba Foto Bina 

Marga 2016. Sependapat dengan pernyataan Bapak Arief, pemilihan tanggal yang jatuh pada 

bulan agustus 2016 mempunyai tujuan tersirat menurut pernyataan Rendhi Mirad, yakni 

untuk merayakan momen kemerdekaan Indonesia pada bulan agustus 2016. Sebagai event 

tahunan, bina marga harus terus meningkatkan nilai jual event agar para peserta dan 

masyarakat tidak bosan. Oleh karena itu, Divisi Komunikasi Publik juga melakukan riset 

untuk menentukan juri yang tepat. Setelah menentukan tanggal, bulan, dan tempat 

pelaksanaan, Divisi Komunikasi Publik melanjutkakan tahap diskusinya dengan menentukan 

tema yang akan diangkat dalam Lomba Foto Bina Marga 2016  2016. Setiap tahunnya, tema 

yang diangkat berbeda – beda. Untuk tahun ini karena diadakan pada bulan agustus maka 

divisi komunikasi publik menentukan tema yaitu “Gelora kemerdekaan lecut semangat kita 

menyambung negeri. 

Melakukan sebuah penelitian dan analisis merupakan tahap awal yang perlu dilakukan 

dalam merancang sebuah acara. Tahap ini menjadi sangat vital yang akan menentukan 

kesuksesan keseluruhan acara. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, terlihat bagaimana 

penyelenggara tidak melakukan riset secara mendalam. Tahapan riset yang dilakukan adalah 

mencari 5W, yaitu who, when, where, why, what. Pihak yang banyak terlibat dalam tahap 

riset adalah seluruh staff komunikasi publik ditjen bina marga. 

Menurut Goldblatt, tahap pertama dalam merencakanan sebuah acara hal yang penting 

dilakukan adalah membuat riset. 

“Excellent research help reduce future risk. There are three types of research that are 

used for pre event research are quantitatic, qualitative, or a combination or hybrid of 

both. Event palnners primaly use quantitative research to determine demographic 

information such as gender, age, income, and other pertinent facts about the future 

market of an event. Qualitative research tells the research organization what is 

beneath the numbers in quantitative research. This type of research may take the form 

of a focus group, participant observation or a case study” (Goldblatt, 2014, pp. 44-

45) 

 

(Riset yang sangat baik akan membantu mengurangi resiko di kemudian hari. 

Terdapat tiga tipe riset yang biasa dilakukan pada pra acara yaitu riset kuantitatif, 
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kuaitatif, dan kombinasi dari keduanya. Riset kuantitatif biasanya dilakukan untuk 

mengambil data demografis seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, dan fakta lain 

mengenai pihak yang menjadi sasaran acara. Riset kualitatif mesngungkap apa yang 

terjadi dibalik angka yang ditampilkan dalam riset kuantitatif. Riset kualitatif dapat 

dilakukan melalui diskusi grup, observasi partisipasi, atau studi kasus.) (Goldblatt, 

2014:44-45) 

 

Goldblatt (2014:20) berpendapat bahwa terdapat tiga jenis riset yang dapat dilakukan 

dalam pre-event yakni riset kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi atau hybrid dari keduanya. 

Dalam tahap ini, komunikasi publik ditjen bina marga tidak melakukan ketiga jenis riset 

seperti yang dikatakan oleh Goldblatt. 

Riset awal yang dilakukan ditjen bina marga berupa rapat mengenai rencana membuat 

Lomba Foto Bina Marga 2016  2016. Selain itu, dalam rencana awal Lomba Foto Bina Marga 

2016  2016, ditjen bina marga melibatkan komunitas fotografi untuk melakukan brainstormig 

dalam event Lomba Foto Bina Marga 2016  2016. 

Namun, dalam tahapan riset yang dilakukan oleh ditjen bina marga menghasilkan 

tahapan selanjutnya dalam tahap awal perencanaan acara seperti yang dikatakan oleh 

Goldblatt. Menurut Goldblatt, ada beberapa pertanyaan yang akan muncul dalam tahap awal 

perencanaan acara. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan 5W, yaitu Who; What;Why; When; 

Where. 

Dalam tahap desain atau rancangan, elemen who, when dan where memegang 

peranan yang sangat penting meskipun elemen what, why dan how juga harus 

dipertimbangkan. Who berkaitan dengan SDM, khalayak sasaran, dan pihak-pihak terkait 

lainnya. When berkaitan dengan waktu pelaksanaan, dan where berkaitan dengan tempat/ 

lokasi penyelenggaraan event.  

Tahap awal desain yakni membuat mind mapping yang dibuat oleh divisi komunikasi 

publik divisi bina marga . Hasil mind mapping kemudian dibuat lebih detail oleh masing-

masing koordinator divisi, terutama divisi acara. Lalu, ketika sudah terbentuk suatu konsep 

besar dan rangkaian, hasil mind mapping tadi di tuangkan dalam bentuk proposal kegiatan. 

Proposal kegiatan ini berisi informasi mengenai rencana awal acara yang menjawab 

pertanyaan 5W acara. 

Desain dalam sebuah special event dirancang secara matang dengan 

mempertimbangkan berbagai unsur untuk menarik perhatian pengunjung. Unsur-unsur 

special event yang harus diperhatikan menurut Pudjiastuti (2010:31) meliputi: 1) unsur gerak, 

2) unsur suara, 3) unsur warna, dan 4) unsur cahaya.  

Unsur warna dalam dekorasi event Lomba Foto Bina Marga 2016 ditunjukkan dengan 

menampilkan warna merah dan putih. Dimana dalam pemilihan warna tersebut ditentukan 

oleh Mas imam. 

Bentuk special event lain yang banyak dilakukan adalah kontes dan kompetisi. Segala 

macam aktivitas pada dasarnya bisa dikonteskan atau dilombakan. Namun, agar kontes dan 

kompetisi ini menjadi special, semua aspek special event perlu diperhatikan. Upaya 

mendapatkan liputan dari media massa tetap harus dilakukan agar setiap pihak yang terlibat 

memperoleh publisitas. Kontes kecantikan, baik local, nasional, maupun internasional, 

merupakan contoh special event dalam bentuk kontes. Ajang ini melibatkan banyak pihak 

dan menelan biaya mahal yang selalu menarik perhatian dari media massa. (Pudjiastuti, 

2010:155) 

Selain lomba, Lomba Foto Bina Marga 2016 juga masuk ke dalam jenis exhibit/ 

exposition. Berikut penjelasan karakteristik exhibits/exposition menurut Pudjiastuti 

(2010:117): 1) Berisfat interaktif; 2)Ada trigging bagi pengunjung (pengunjung bisa 

mencoba) untuk mendapatkan pengalaman terhadap suatu produk; 3) Bisa terjadi transaksi 
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langsung atau upaya lobi untuk negosiasi lebih lajut; 4) Business to costumer atau business to 

business; 5) Liputan media yang luas dari media massa dan memberikan hiburan bagi 

masyarakat. 

Dekorasi acara pada Lomba Foto Bina Marga 2016 ternyata dibuat tidak berdasarkan 

konsep acara, melainkan disesuaikan dengan tema dan target khalayak. Tidak ada dekorasi 

khusus untuk membentuk kesan mendalam terhadap acara Lomba Foto Bina Marga.  

 Acara yang didesain oleh panitia Lomba Foto Bina Marga 2016 dibuat untuk semua 

kalangan, baik laki-laki dan perempuan dari semua umur. Semua bentuk dekorasi, materi 

publikasi disesuaikan dengan konsep acra itu sendiri yang bertema kemerdekaan. 

Ketiga, Proses perencanaan special event harus disusun dengan teliti dan matang 

mengingat fungsinya yang penting sebagai pedoman pelaksanaan acara. Perencanaan disusun 

berdasarkan data-data yang di dapat dari hasil riset yang dilakukan sebelumnya.  

Kementerian PUPR melakukan perencanaan selama kurang lebih 2 bulan. Pada awal 

agustus 2016, ditjen bina marga kementerian PUPR  mulai melakukan pencarian peserta 

dengan cara melakukan penyebaran poster kekampus – kampus, penyebaran poster di sosial 

media dan iklan – iklan di media cetak. Ditjen Bina Marga juga menghubungi berbagai 

komunitas foto agar ikut berpartispasi dalam acara ini 

Langkah selanjutnya dalam perencanaan adalah menentukan rangkaian acara, 

menentukan juri lomba, penggunaan dana untuk mencetak publikasi poster dan selebaran, 

kemudian dan menotal kan budgeting yang dibutuhkan untuk acara ini. Pelaksana juga 

melakukan perencanaan mengenai pemilihan media yang digunakan untuk melakukan 

publikasi. 

Dalam penyelenggaraan Lomba Foto Bina Marga 2016 , publikasi dilakukan melalui 

media sosial, poster cetak, media cetak dan media televisi. Media sosial yang digunakan 

adalah facebook Info bina marga, Twitter Info_binamarga, Instagram info_binamarga, serta 

Web kementerian PUPR.. 

Menurut Goldblatt, proses perencanaan terbagi menjadi tiga fokus yaitu timing, space, 

dan tempo. Timing bagaimana panitia mengatur waktu yang tersisa untuk mempersiapkan 

acara, space bagaimana pemilihan tempat acara, serta tempo bagaimana panitia mengatur 

acara supaya peserta yang hadir merasa nyaman. 

1. Timing 

“The law of timing refers to how much time you have in which to act or react” 

(Goldblatt, 2014:60) 

Fokus pertama yaitu timing merupakan bagian dari berapa lama waktu yang dibutuhkan 

panitia untuk merencanakan dan mempersiapkan acara hingga hari H. Anggaran dana 

yang dibutuhkan juga memengaruhi timing. Semakin besar anggaran yang dibutuhkan 

semakin besar juga waktu perencanaan yang diperlukan untuk mendapatkannya. Timing 

juga berkaitan dengan estimasi waktu untuk mengajak stakeholder bekerja sama. 

2. Space 

Fokus kedua yaitu space merupakan bagian pemilihan tempat dan pengembalian 

keputusan genting terkait event. Ketika memilih suatu tempat acara ada beberapa 

pertimbangan yaitu lokasi dan cara untuk menjangkau tempat tersebut. karena dua hal 

tersebut akan memengaruhi waktu yang harus diluangkan untuk bisa sampai ke tempat 

acara 

3. Tempo 

“The law of space refers to both the physical space where an event will be held and the 

the time between critical decision pertaining to the event. When selecting a venue for an 

event, the location and physical resources present will significantly affect the additional 

time that must be invested” (Goldblatt, 2014: 61) 
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Keempat, tahap koordinasi yang dilakukan oleh Divisi Komunikasi Publik Ditjen Bina Marga 

Kementerian PUPR membentuk tim dan memilih koordinator yang adaBerikut penjelasan 

Goldblatt (2014:69) mengenai koordinasi: 

“Your event also must manage resources effi ciently. These resources include your 

ability to administrate, coordinate, market, and manage the risk for the event. You 

must link these four competencies together carefully throughout the event process in 

order to produce the very bestand most profi table event product.” 

 

Secara umum, Golblatt mejelaskan bahwa kesuksesan acara didukung oleh 

manajemen sumber daya yang ada. manajemen sumber daya yang diakukan berkaitan dengan 

kemampuan administrasi, koordinasi, memasarkan, dan manajemen risiko dari acara. Proses 

administrasi dari sebuah acara berfungsi sebagai sumber daya yang digunakan dalam proses 

koordinasi. Administrasi yang buruk akan mengurangi ketepatan koordinasi acara. 

Dalam pelaksanaan sebuah special event umumnya melibatkan banyak pihak, 

terutama untuk acara-acara besar. Dengan banyaknya pihak yang berkontribusi dibutuhkan 

koordinasi yang baik sehingga terjaganya event dari berbagai masalah. 

Berikut penjelasan Goldblatt (2014:69) mengenai koordinasi: 

“Your event also must manage resources effi ciently. These resources include your 

ability to administrate, coordinate, market, and manage the risk for the event. You 

must link these four competencies together carefully throughout the event process in 

order to produce the very bestand most profi table event product.” 

 

  Kelima, tahap evaluasi, evaluasi acara Lomba Foto Bina Marga 2016  2016 di 

lakukan pada satu minggu setelah penyelenggaraan acara. Seluruh pengurus turut 

menghadari acara evaluasi ini yang berlangsung di Kementrtian PUPR, Tahap evaluasi 

merupakan tahap akhir dalam rangkaian acara Lomba Foto Bina Marga 2016. Bapak Rendhi 

menjelaskan evaluasi pada acara Lomba Foto Bina Marga 2016.  

Evaluasi awal yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga adalah melihat jumlah peserta.. 

Setelah mendapatkan laporan dari mas aro, diketahui bahwa total peserta yang ikut masi 

dibawah tahun lalu. Tapi penyelenggara tidak bertanya kepada peserta alasan mereka 

mengikuti lomba ini apa dan kenapa. Tahap evaluasi lanjutan pun dilakukan oleh Project 

officer dengan bertanya kepada tiap koordinator acara mengenai hambatan dan masalah yang 

terjadi seminggu setelah acara. 

Menurut Wilcox (dalam Pudjiastuti, 2010:69) evaluasi merupakan tahapan 

pengukuran hasil sebuah program PR yang dikonfrontasikan dengan tujuan dan sasaran yang 

telah ditentukan sebelumnya pada tahapan perencanaan. 

Sementara itu menurut Goldblatt proses perencanaan acara tidak bisa dipisahkan dari 

riset sampai tahap akhir yaitu evaluasi. Berikut pernyataannya: 

“The event planning process is a dynamic spiral that is really without end. The first 

phase is connected with the last. In this last phase you will ask “What is it we wish to 

evaluate? And how will we best accomplish this?” (Goldblatt, 2014:64) 

(Proses perencanaan acara adalah sebuah spiral yang dinamis dan tanpa akhir. Tahap 

pertama terkoneksi dengan tahap akhir. Pada tahap ini anda akan mempertanyakan, 

“apakah yang ingin di evaluasi? Bagaimana cara mendapatkannya?” (Goldblatt, 

2014:64) 

 

Goldblatt menjelaskan bahwa tahap evaluasi dilakukan setelah melakukan proses 

riset, desain, perencanaan, dan koordinasi acara. Evaluasi kemudian dilakukan dan tahap 

selanjutnya ialah kembali lagi pada tahap riset. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang 
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telah dilakukan  dapat dijadikan data riset untuk kegiatan serupa berikutnya. (Goldblatt, 

2014:64) 

“The most common form of event evaluation is the written survey. Usually the survey 

is conducted immediately following the event, to identify the satisfaction level of the 

participants and spectators. Another form of evaluation is the use of monitors. A 

monitor is a trained person who will observe an element of the event and provide both 

written and verbal feedback to the event planner. The third form of event evaluation is 

the telephone or mail survey conducted after the event.”(Goldblatt, 2014:64) 

 

“Bentuk evaluasi acara yang paling umum adalah survei tertulis. Biasanya survei 

dilakukan segera setelah acara berlangsung, untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan 

peserta dan penonton. Bentuk evaluasi lainnya adalah penggunaan monitor. Monitor 

adalah orang yang terlatih yang akan mengamati elemen acara dan memberikan 

masukan tertulis dan lisan kepada perencana acara. Bentuk ketiga evaluasi acara 

adalah survei telepon atau surat kabar yang dilakukan setelah kejadian tersebut.” 

(Goldblatt, 2014:64) 

 

Panitia Lomba Foto Bina Marga 2016 tidak melakukan survey tertulis yang dibagikan 

setelah acara berakhir. Setelah acara selesai, peserta diminta untuk meninggalkan tempat 

acara. Begitu juga dengan pihak pendukung yang telibat. Acara Lomba Foto Bina Marga 

2016 juga tidak ada seorang monitor yang dilatih untuk mengobservasi elemen-elemen acara. 

Kemudian panitia juga tidak bertanya melalui telepon atau surat kabar mengenai kesan dan 

pesan acara. Namun, pada saat pelaksanaan acara, beberapa panitia sempat bertanya kepada 

beberapa pemenang. 

Padahal jika di analisa lebih jauh, acara Lomba Foto Bina Marga 2016 memiliki 

tujuan yan sangat beragam dan bisa menjadikan data evaluasi peserta untuk mengukur apakah 

acara ini telah mencapai tujuannya. Data evaluasi juga bisa dijadikan referensi untuk 

mengadakan acara selanjutnya. 

Jika ditarik Kesimpulan maka acara Lomba Foto Bina Marga 2016 memberikan 

dampak berupa: 

1. Semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui pembangunan infrastruktur di 

Indonesia 

2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat 

3. Bertambahnya stovk materi dokumentasi 

4. Meningkatnya sense of belongings staff komunikasi publik 

5. Meningkatnya pengalaman bagi divisi komunikasi publikuntuk membuat event-

event yang akan datang  

 

Dalam buku special event (2010), Pudjiastuti memaparkan tujuan penyelenggaraan 

sebuah special event. Berikut kutipannya: 

Ajang khusus bertujuan untuk mempromosikan lembaga agar lebih dikenal khalayak 

sasaran. Tujuan akan terlihat lebih nyata bila ada liputan media massa sehingga 

muncul publisitas bagi lembaga yang sedang dipromosikan tersebut. (Pudjiastuti, 

2010) 

  

 Evaluasi yang dilakukan oleh panitia Lomba Foto Bina Marga 2016 bentuknya 

hampir menyerupai apa yang sebaiknya di evaluasi menurut triangulator. Panitia Lomba Foto 

Bina Marga 2016 berkumpul bersama untuk membahas masalah dan hambatan yang terjadi 

per divisi. Namun, kelemahannya adalah panitia tidak membuat notulensi terkait dengan 

evaluasi ini dan tidak membuat laporan acara yang ditujukan kepada publik. 
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PENUTUP 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: (1) Ditjen Bina 

Marga kementerian PUPR tidak melakukan riset secara mendalam. Team hanya melakukan 

rapat dengan sesama staff untuk mengetahui 4W acara, who, when, where dan why. Namun, 

setelah menghasilkan 4W, Ditjen Bina Marga tidak melakukan analisis SWOT seperti apa 

yang dikatakan oleh Joe Goldblatt; (2) Desain special event Lomba Foto Bina Marga 2016 

berdasarkan hasil yang ditentukan dalam 4W sebelumnya, yaitu who, when, where, and why 

yang dituangkan dalam bentuk proposal acara. Namun, proses desain belum dibuat secara 

menyeluruh seperti yang dikatakan oleh Pudjiastuti dalam buknya Special Event, dimana 

dekorasi juga harus memperhatikan unsur warna, suara, pencahayaan, dan gerak; (3) 

Perencanaan acara Lomba Foto Bina Marga 2016 dapat dikatakan sebentar. Sehingga masih 

belum maksimal. Untuk publikasi acara, Lomba Foto Bina Marga 2016 memfokuskan 

penggunaan media sosial; (4) Koordinasi dilakukan dengan para anggota / team sudah cukup 

baik, dalam hal ini mereka memiliki struktur kepengurusan yang lebih dinamis dan tidak 

mementingkan jabatan namun tetap melewati jalur koordinasi yang benar. Selain dengan 

pengurus inti, koordinasi juga dilakukan dengan pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam 

penyelenggaraan acara seperti juri dan komunitas foto; (5) Evaluasi awal dilakukan kurang 

maksimal. Pada tahap ini, ditjen bina marga hanya melihat keseluruhan acara dan 

memperhatikan indicator keberhasilan acara yang ditentukan oleh panitia dan hambatan 

setiap divisi Evaluasi eksternal dilakukan dengan mengambil beberapa pendapat dari peserta 

secara informal mengenai ketertarikan mengikuti lomba selanjutnya dan ketertarikannya 

terhadap acara ini. Tujuan awal pembuatan acara belum terlihat jelas.  
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PENDAHULUAN 

PT Pertamina EP sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang memiliki fungsi 

sebagai penyelenggara kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi, yang 

meliputi eksplorasi serta eksploitasi. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia,PT 

Pertamina EP terus berusaha untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas demi 

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terus diupayakan dalam perwujudan visi dan misi 

perusahaan yang tentunya harus diwujudkan dengan komitmen dan tata kelola korporasi yang 

baik pula. Senada dengan hal tersebut, keduanya dapat disokong oleh aktivitas komunikasi. 

Komunikasi di dalam sebuah organisasi besar seperti PT Pertamina EP merupakan hal 

yang menarik untuk di perhatikan lebih dalam. Bagaimana cara perusahaan sebesar Pertamina 

EP menjaga dan menjalin koordinasi dengan asset dan field untuk bekerja bersama mencapai 

tujuan perusahaannya, dengan wilayah kerja yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke,  

seluas 113,613.90 kilometer persegi yang merupakan limpahan dari sebagian besar wilayah 

kuasa pertambangan migas PT Pertamina (Persero). Pola pengelolaan usaha wilayah kerja 

seluas itu dilakukan dengan cara dioprasikan sendiri (own operation) dan kerja sama dalam 

bentuk kemitraan, yakni dengan 4 proyek pengembangan migas, 7 area unitisasi dan 39 area 

kontrak kerjasama kemitraan terdiri dari 24 kontrak Technical Assistant Contact (TAC), 15 

kontrak kerja sama operasi (KSO).  

Luasnya wilayah kerja dari Pertamina EP mengharuskan perusahaan ini untuk 

mengelola komunikasi internal perusahaan secara maksimal, sehingga produktivitas kerja 

dapat terus terjaga. Komunikasi sebagai sebagai sebuah aktivitas dasar manusia diperlukan 

dalam sebuah organisasi agar kinerja suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan 

berhasil. Komunikasi organisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan 

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi 

tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan 

hierarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi 

organisasi terjadi kapan pun juga setidak-tidaknya terdapat satu orang yang menduduki suatu 

jabatan dalam suatu organisasi yang menafsirkan suatu pertunjukan pesan (Pace dan Don F, 

2005: 31).  

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah organisasi. 

Interaksi yang terjadi di antara sesama manusia yang tergabung di dalam sebuah organisasi 

tidak akan pernah terlepas dari adanya proses komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang 

berjalan dengan efektif di antara anggota organisasi maka akan mendukung keberhasilan dari 

organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Goldhaber (1986: 14), 

komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan 

hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering 

berubah-ubah. Masih menurut Goldhaber, peranan penting komunikasi organisasi dalam 

memadukan  beragai fungsi manajemen dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut : (1) 

menetapkan dan menyebarluaskan tujuan perusahaan, (2) menyusun rencana untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, (3) melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya manusia 
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dan sumber daya lainnya dengan cara efektif, (4) memimpin, mengarahkan, memotivasi dan 

menciptakan iklim yang menimbulkan keinginan orang untuk memberikan kontribusi, dan (5) 

mengendalikan prestasi (dalam Purba, 2006: 112) 

Komunikasi yang terjadi di antara sesama anggota di dalam sebuah organisasi disebut 

komunikasi internal. Seperti apa yang disampaikan oleh Lawrence (dalam Effendy, 2003: 

122), komunikasi internal yang terjadi dalam organisaasi adalah pertukaran gagasan diantara 

para pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi dan lengkap dengan strukturnya yang 

khas serta adanya pertukaran gagasan secara horisontal dan vertikal di dalam organisasi yang 

menyebabkan pekerjaan berlangsung. 

Dikarenakan adanya jenjang atau strutur wewenang yang jelas dalam sebuah 

organisasi, maka komunikasi yang terjadi di antara sesama anggota organisasi pastilah 

membentuk sebuat jaringan yang menunjukkan perbedaan dalam cakupan dan juga 

strukturnya. Muhammad (2007: 107) menyatakan bahwa jaringan komunikasi organisasi 

terbagi menjadi dua, yaitu jaringan komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal.  

Jaringan komunikasi informal adalah jaringan komunikasi yang dilakukan antara satu orang 

dengan orang lain tanpa memperhatikan posisi dalam organisasi dan arah arus informasinya 

bersifat pribadi. Sedangkan jaringan komunikasi formal adalah jaringan komunikasi dimana 

pesan yang disampaikan berjalan sesuai dengan hierarki resmi yang sudah ditentukan oleh 

organisasai atau sesuai dengan fungsinya. 

Sebagai sebuah perusahaan besar, aktivitas komunikasi PT Pertamina EP dikelola 

oleh bagian khusus, yaitu Fungsi Legal & Relation. Di dalam Fungsi Legal & Relation 

membawahi Fungsi Legal, Public Relation, dan Government Relation. Salah satu channel 

komunikasi formal intra yang digunakan oleh pegawai PT Pertamina EP adalah web 

intra.pertamina-ep.pertamina.com yang di dalamnya ada fitur ecorr yang berfungsi sebagai 

alat komunikasi formal horizontal dan vertikal untuk semua pegawai Pertamina EP. Website 

ini merupakan sarana untuk penyebaran informasi di dalam organisasi perusahaan Pertamina 

EP, seperti penyebaran informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah atau akan di 

lakukan oleh perusahaan. Selain itu, website ini juga memberikan kemudahan untuk 

mengajukan cuti, izin, dan lainnya. 

Ecorr ini di desain sebagai sarana untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi 

yang akan dilakukan, contohnya untuk approval atau broadcast informasi kepada semua atau 

orang spesifik, lalu tujuan dari penggunaan ecorr ini juga untuk mengevisiensikan waktu 

serta kertas agar ramah lingkungan. Konsep penggunaan Ecorr ini adalah “one door out and 

in” maksudnya adalah dalam satu fungsi, keluar dan masuknya pesan melalui ecorr dilakukan 

oleh pimpinan fungsi dalam hal ini minimal level manager. Berdasarkan hal tersebut maka 

tulisan ini akan mengulas mengenai penggunaan ecorr dalam kegiatan komunikasi internal di 

PT. Pertamina EP. 

 

 

PEMBAHASAN 

Sekilas mengenai Fitur Komunikasi E-coor  

E-correspondence atau e-corr adalah sebuah fitur komunikasi intra organisasi. E-corr ini 

merupakan channel komunikasi formal, yang dipergunakan untuk keperluan pekerjaan dan 

bisa melakukan komunikasi dua arah hanya di setingkat manager keatas. Seluruh pegawai 

Pertamina EP mempunyai akun dan akses untuk membuka e-corr, tetapi cara kerja nya 

adalah jika satu fungsi ingin melakukan komunikasi antar fungsi melalui e-corr, maka pesan 

yang disampaikan akan disampaikan melalui manager ke manager atau manager ke atas atau 

ke bawah. 

E-corr digunakan sebagai penghubung antar fungsi di dalam internal PERTAMINA 

EP yang bertujuan untuk mempercepat proses pertukaran informasi yang berhubungan 
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dengan pekerjaan, mengefisiensikan waktu, tenaga, dan untuk memelihara lingkungan juga 

agar mengurangi penggunaan kertas. E-corr ini sudah berbentuk sebagai sebuah sistem yang 

didalamnya sudah serba otomatis. Penggunaannya juga diharapkan dapat memudahkan dan 

mempercepat serta mencapai tujuan dari digunakannya e-corr itu sendiri. 

Semua pegawai PERTAMINA EP memang mendapatkan akun untuk bisa mengakses 

e-corr ini, tetapi hanya level manager keatas yang bisa melakukan pengiriman dan 

penerimaan pesan antar fungsi. Level dibawah manager hanya bisa membuat draft pesan, 

yang kemudian di approve oleh manager dan langsung dikirim ke fungsi yang dituju, atas 

nama manager keatas. Karena sistem ini berbasis web dan menyerupai email, maka fitur e-

corr bisa di akses dimana saja dengan berbagai macam kemudahan supaya dapat 

mempercepat arus keluar masuk pesan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Terdapat beberapa tab yang terdapat dalam e-corr yang memiliki fugsi tersendiri dari 

kegiatan komunikasi internal di PT Pertamnina EP. Tab tersebut adalah (1) memo, tempat 

membuat sebuah pesan yang nantinya akan dikirimkan ke atasan atau bawahan. Di dalamnya 

sudah terdapat daftar orang-orang yang bisa dikirimkan pesan tersebut, atau kata lain semua 

programnya sudah secara sistematis, jadi kita hanya tinggal memilih dari daftar tersebut; (2) 

surat masuk, berfungsi sebagai arsip pembuat lembar baru surat masuk yang ditujukan 

kepada perusahaan atau perorangan; (3) surat keluar, berfungsi sebagai arsip pembuat lembar 

baru surat keluar yang dikirim dari perusahaan atau perorangan (4) fax masuk, berfungsi 

sebagai arsip pembuat lembar baru fax masuk yang ditujukan kepada perusahaan atau 

perorangan, (5) fax keluar, berfungsi sebagai arsip pembuat lembar baru surat keluar yang 

dikirim dari perusahaan atau perorangan; (6) SP3S, berisi mengenai penunjukan dan daftar 

dari Pejabat Sementara atau pejabat pengganti jika pejabat yang berwenang sedang 

melaksanakan tugas keluar kantor; (7) SPPTH, memiliki fungsi seperti tab SP3S, tetapi 

ditujukan untuk jajaran pejabat yang lebih tinggi, selevel direktur operasional atau presiden 

direktur. Tetapi tab ini belum beroperasi sampai sekarang, dengan kata lain jika pejabat-

pejabat tersebut ada dinas diluar, penunjukannya masih secara manual dan belum tersistem, 

(8) old e-corr, berfungsi sebagai penyimpan e-corr yang terdahulu, durasinya sampai 2 tahun 

ke belakang; (9) draft, pesan yang user buat atau dibuatkan oleh staff dan menunggu untuk di 

kirim. Terdapat menu review agar user bisa melihat apakah masih perlu ada yang di revisi, 

jika sudah siap semuanya, maka user bisa tinggal mengirim kepada orang-orang yang dituju, 

(9) inbox, kotak masuk pesan yang menunggu tindakan selanjutnya, (10) archive, tempat 

penyimpanan dokumen e-corr yang sudah dikerjakan; dan (11) disposisi, menu untuk 

memberikan instruksi selanjutnya dari surat yang ada kepada bawahan. 

 

Implementasi Penggunaan E-coor pada Kegiatan Komunikasi Internal PT Pertamina 

EP 

Penggunaan e-corr sebagai sebuah media komunikasi internal sudah dimulai dari tahun 2015. 

Menurut Lawrence D Brennan (dalam Effendy, 2003: 122) komunikasi internal merupakan 

pertukaran gagasan di antara para pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi dan lengkap 

dengan strukturnya yang khas serta adanya pertukaran gagasan secara horisontal dan vertikal 

di dalam organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa penggunaan e-corr ditujukan untuk mengefisiensikan waktu dan kertas 

dalam kegiatan komunikasi internal perusahaan sehingga sejalan dengan visi misi perusahaan 

yang tumbuh bersama lingkungan. Wilayah kerja PT Pertamina EP yang sangat luas, dari 

sabang sampai merauke, dengan jumlah pekerja yang sangat banyak, memerlukan media 

komunikasi organisasi formal untuk menyatukan semua kepentingan yang berkaitan dengan 

pekerjaan, dengan adanya e-corr ini komunkasi masih dapat berlangsung dan sesuai dnegan 

visi misi perusahaan.   
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E-corr ini dapat diakses melalui web intra PERTAMINA EP, sehingga bisa diakses di 

mana saja dan oleh pekerja mana saja. Semua pekerja yang memiliki user name dan 

password dapat mengakses e-corr. E-corr ini merupakan jalur komunikasi organisasi formal 

yang didalamnya lebih banyak mengenai pendelegasian tugas dari level minimal manager ke 

bawahannya. E-corr juga bertujuan untuk menghubungkan antar fungsi di dalam organisasi 

Pertamina EP. Mekanisme penggunaan e-corr adalah jika staff dari seorang manager 

memerlukan mengirim sebuah pesan melalui e-corr ke fungsi lain, maka staff tersebut bisa 

membuat draft surat yang akan dikirimkan ke e-corr managernya. Setelah di review ternyata 

sudah bisa dikirim, maka surat tersebut akan terkirim atas nama manager tersebut ke manager 

fungsi lain yang ditunjuk. Manager fungsi lain yang menerima, lalu mendisposisikan atau 

mendelegasikan tugas atau undangan atau pesan tersebut kepada anak buahnya, yang 

kemudian dieksekusi sesuai dengan perintah atasannya tersebut. 

Dengan kata lain, pengiriman pesan yang dilakukan melalui e-corr ini, pintu masuk 

dan pintu keluarnya hanya satu yaitu minimal di level manager ke atas. Perlu diingat lagi 

tujuan dari penggunaan e-corr ini adalah untuk mempercepat dan mengefisiensikan 

pekerjaan. Maka jika ada kendala untuk levelan manager mengakses e-corr, bisa jadi pesan 

yang urgensinya tinggi, terhambat. Penggunaan e-corr ini juga bisa di akses oleh PJS atau 

Pejabat Sementara, setelah melalui penunjukan PJS dengan menu SP3S pada tampilannya e-

corr. Jika contohnya seorang manager mendelegasikan tugasnya kepada asmen, maka asmen 

tersebut dapat mengakses e-corr milik manager tersebut untuk melaksanaakan tugas-

tugasnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mendapatkan data bahwa 

penggunaan ecorr bisa sangat membantu mempercepat pekerjaan dan menghemat kertas jika 

penggunaannya cepat dan tepat, baik di lingkup Fungsi Legal & Relation, Asset Pertamina 

EP, dan maupun di PT Pertamina (Persero) secara lebih luasnya. Realisasi penggunaan e-corr 

di wilayah asset, sudah berjalan dengan tepat dan cepat sehingga tujuan dari efisiensi waktu, 

tenaga dan kertas sudah bisa direalisasikan. Untuk penggunaannya di pusat dan di persero, 

dari level asmen kebawah sudah sangat cepat dan dipergunakan dengan semestinya. 

Sebagai sebuah media komunikasi formal di dalam internal organisasi, pesan 

organisasi yang disampaikan melalui e-coor sudah sesuai dengan batasan dari komunikasi 

organisasi formal itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Muhammad (2007:107), yaitu 

“pesan yang mengalir melalui jalan resmi dan ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau 

oleh fungsi pekerjaan”. Walaupun e-corr adalah sebuah fitur yang terdapat dalam website 

internal PT Pertamina EP, dimana itu berarti sebuah sistem komputer, tetapi dalam jalur 

penyampaian pesannya masih menggunakan jalur komunikasi yang resmi dan sesuai dengan 

jenjang serta hierarki yang ada ada pada organisasi tersebut yang dibuktikan oleh penggunaan 

konsep satu pintu yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

E-corr juga sesuai dengan pengertian komunikasi internal yang berkaitan dengan 

organisasi didefinisikan oleh Lawrence D Brennan (dalam Effendy, 2003: 122) sebagai 

pertukaran gagasan diantara para pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi dan lengkap 

dengan strukturnya yang khas serta adanya pertukaran gagasan secara horisontal dan vertikal 

di dalam organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Mengingat ecorr digunakan 

hanya di dalam organisasi Pertamina EP saja dan hanya bisa di akses oleh pegawai organisasi 

PEP saja. 

Menurut Gibson et al (1997: 57), terdapat tiga jenis komunikasi formal di dalam 

sebuah organisasi, yaitu komunikasi horizontal, komunikasi vertikal, dan komunikasi 

diagonal. Dalam penggunaan e-corr terdapat pengaplikasian dari ketiga jenis atau alur 

komunkasi tersebut, misalnya saja pendelegasian tugas dari pimpinan ke bawahan merupakan 

salah satu contoh pengaplikasian komunikasi vertikal ke bawah (downward communication), 

sedangkan penulisan draft memo untuk dikirimkan dari bawahan ke manajer merupakan 
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salah satu pengaplikasian dari komunikasi vertikal ke atas (upward communication). Selain 

itu, feedback dari ecorr yang sudah dikirimkan dari satu fungsi ke fungsi lainnya merupakan 

salah satu contoh pengaplikasian dari komunikasi horizontal.   

Penggunaan fitur e-corr sebagai media komunikasi internal di PT Pertamina EP 

bersesuaian dengan beberapa model komunikasi yang bersifat linier, dimana proses 

komunikasi yang terjadi melalui e-corr tidak terlalu mementingkan timbal balik secara 

langsung. Hal tersebut terimplementasikan dengan tidak adanya pilihan menu feedback di 

dalam e-corr. Jadi feedback diberikan tidak langsung melalui e-corr tetapi secara tidak 

langsung (delayed feedback) dalam pertemuan / meeting yang dilakukan secara tatap muka. 

 

Hambatan Penggunaan E-corr  

E-corr adalah sebuah teknologi yang diciptakan untuk membantu dan memudahkan aktivitas 

komunikasi yang dilakukan di lingkungan internal PT Pertamina EP. Dalam 

pengaplikasiannya, sebagai sebuah teknologi baru pasti menemukan berbagai hambatan 

dalam penggunaannya. Salah satunya dari aspek sumber daya manusia yang ada di dalam 

organisasi yang bersangkutan. Pada kalangan manager keatas, ditemukan beberapa orang 

yang belum bisa memanfaatkan e-corr dengan sebagai mana mestinya, sehingga masih perlu 

dibantu oleh pihak ketiga. Kondisi ini tentu daja dapat menghambat pekerjaan. Tingkat 

hierarki dari penggunaan e-corr yang sangat tinggi, menyebabkan kondisi jika belum diakses 

atau diberikan tindak lanjut dari pimpinan di level yang lebih atas, maka tindak lanjut oleh 

bawahannya pun akan terhenti. Dengan kata lain, jika pimpinannya belum bisa menggunakan 

e-corr dengan semestika, maka   dengan kata lain, e-corr yang seharusnya bisa mempercepat 

waktu, malah membutuhkan waktu yang lebih lama karena terhambat oleh ketidaksiapan 

pimpinan dalam menggunakan fitur tersebut. 

Kurangnya kemampuan pimpinan dalam menggunakan e-corr juga menyebabkan 

mereka memerlukan bantuan dengan cara diingatkan oleh sekretarisnya, atau diberikan hard 

copy untuk mempercepat arus informasinya. Jika dilihat dari tujuan digunakannya e-corr  di 

PT Pertamina EP, maka bantuan seperti itu tidak sesuai karena bukan efisiensi kerja yang 

didapat malah kerja menjadi lebih lama dan lebih banyak. Selain itu, prinsip menjaga 

kelestarian lingkungan pun menjadi tidak terlaksana dikarenakan tetap menggunakan kertas 

sebagai bantuan untuk para pimpinan.  

Selain kurangnya kemampuan pimpinan dalam mengoperasikan e-corr, mobilitas 

pimpinan juga menjadi salah satu penghambat dari efektivitas dan efisiensi penggunaan e-

corr ini sendiri. Banyaknya pimpinan dan divisi yang mengharuskan mereka untuk berangkat 

ke wilayah terpencil menjadikan mereka sering kesulitan mendapat sinyal internet. Selain itu, 

penggunaan e-corr yang masih belum mobile friendly menyebabkan pimpinan sulit untuk 

mengakses e-corr melalui smartphonenya. Walaupun fitur e-corr untuk smartphone sudah 

ada, tetapi beberapa pimpinan tetap merasa tidak praktis dan menyulitkan,  karena fitur ini 

akan jauh lebih mudah penggunaanya jika diakses melalui laptop ataupun personal computer. 

 

 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa e-corr merupakan salah satu media komunikasi intra organisasi yang digunakan di PT 

Pertamian EP. Dimana e-corr merupakan media komunikasi formal yang sesuai dengan 

konsep komunikasi formal dalam organisasi, dimana terdapat tingkat hierarki yang kuat dan 

caranya yang khas.  

Salah satu jujuan dari penggunaan e-corr adalah untuk mewujudkan visi perusahaan 

PT Pertamina EP untuk go green dan tumbuh bersama lingkungan dan masyarakat. Dengan 

digunakannya e-corr diharapkan dapat mewujudkan papperless dan juga bisa 
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mengefisiensikan waktu serta tenaga. Selain itu, pengggunaan e-corr sebagai media 

komunikasi internal perusahaan juga diharapkan mampu menyatukan dan menyelaraskan 

format dari komunikasi organisasi yang terjadi di lingkungan PT Pertamina EP dari wilayah 

kerja Sabang sampai Merauke 

Walaupun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan dalam 

penggunaan e-corr,  tetapi karena e-corr sudah tersistematisasi, maka semua kerja dalam e-

corr sudah serba otomatis dan berdampak pada semua proses komunikasi menjadi lebih  

cepat. Dimana yang semua harus menggunakan mobilitas yang memerlukan waktu lama 

untuk transfer informasi antar fungsi, antar asset atau dari pusat ke field atau sebaliknya, 

semenjak diimplementasikannya penggunaan e-corr maka mobilitias tersebut berlangsung 

lebih cepat. 

Hambatan yang ditemukan dalam implementasi penggunaan e-corr sebagai media 

komunikasi internal perusahaan selain terletak pada masalah teknis seperti belum adanya 

sinyal internet yang kuat di wilayah asset dan juga belum mobile friendly-nya aplikasi e-corr  

di smartpohone, kemampuan sumber daya manusia pengguna e-corr yang masih minim 

dalam menggunakan teknologi ini juga menjadi elemen penting yang menghambat efektivitas 

dan efisiensi penggunaan e-corr. Oleh karena itu, diharapkan PT Pertamina EP melakukan 

berbagai upaya untuk perbaikan dalam aspek teknis berupa peningkatan bandwidth internet di 

setiap lokasi asset dan juga melakukan sedikit perbaikan pada teknis penggunaan e-corr 

sehingga bisa lebih userfriendly. Untuk permasalahan kemampuan sumber daya manusia 

pengguna e-corr diharapkan PT Pertamina EP melakukan berbagai upaya sosialisasi dan juga 

pelatihan pengunaan e-corr untuk semua pegawai dari setiap tinggatan. 
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PENDAHULUAN 
  

Hingar bingar era digitalisasi, tak hanya terdengar dan dinikmati oleh masyarakat perkotaan 

saja. Perkembangan teknologi informasi berbasis digital, nyatanya sudah pula 

“menggerayangi” masyarakat desa yang justru terbiasa hidup dengan alam kesederhanaan, 

bahkan kekurangan karena kondisi pembangunan yang masih minim, serta keterbatasan 

akses. Demikian halnya dengan kehadiran teknologi digital di desa perbatasan yang kondisi 

pembangunannya cenderung minim dengan akses sulit terjangkau, yang letak wilayahnya nun 

jauh mendekati wilayah perbatasan Negara luar, wilayah ujung (ekor) pulau Kalimantan, 

tepatnya di desa Temajuk, perbatasan Indonesia-Malaysia, kabupaten Sambas, Kalimantan 

Barat.  

          Terkait dengan akses ke desa, beberapa tahun lalu (3 - 4 tahun lalu) akses menuju desa 

Temajuk masih sangat rawan, jalan masih tanah dan pasir, dimana masyarakat waktu itu yang 

mau keluar dan masuk desa Temajuk lebih memilih menggunakan jalan pantai (tetapi saat air 

tidak pasang), karena jalan darat/hutan lebih sulit dilalui (kalau hujan kendaraan bisa 

tenggelam), tanah juga “gabboh” basah dan berlumpur, waktu yang ditempuh semakin lama, 

bahkan banyak pengguna jalan cedera, yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk 

meneruskan perjalanan. Sulitnya akses, menyebabkan masyarakat Temajuk enggan keluar 

desa, demikian pula sebaliknya orang luar (dari arah Paloh atau Sambas) “was-was” masuk 

ke desa Temajuk.  Kini kondisinya sudah lebih baik, dimana jalan masuk dan keluar desa 

sudah ber-aspal. Dengan akses jalan yang lebih baik, transportasi juga lebih lancar, tidak 

hanya bisa dengan aman menggunakan sepeda motor, bahkan sudah bisa menggunakan 

mobil. Setelah akses jalan yang lancar, akses lainnya yang kini mulai lancar adalah masuknya 

teknologi baru, khususnya perangkat digital yang tak hanya “digilai“masyarakat kota tetapi 

juga sudah masuk ke desa-desa, bahkan desa terpencil seperti Temajuk. 

          Masuknya perangkat digital di desa Temajuk, sebagai desa perbatasan yang 

wilayahnya dianggap terisolir tersebut, merupakan fenomena baru saat ini, khususnya 

kehadiran smartphone yang tampaknya menjadi “primadona” dan menimbulkan “euphoria” 

tersendiri bagi masyarakat desa Temajuk. Dimana hampir sebagian masyarakat disana, 

terlebih kalangan muda hingga anak-anak, kesana-kemari membawa smartphone dari yang 

sederhana hingga berfitur “canggih” kekinian. Namun pemandangan tersebut menimbulkan 

beragam pertanyaan, ketika menyadari bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang 

pembangunannya masih dianggap terbelakang, dimana listrik dan sinyal telepon hanya 

segelintir saja yang sudah bisa menikmatinya, itupun tidak 24 jam, bahkan beberapa bulan 

bisa tidak berfungsi, lalu bagaimana mereka semua dapat efektif menggunakan dan 

menikmati perangkat era digital “smartphone” yang konon dibeli di wilayah tetangga 

Malaysia, tersebut?  

          Terlepas pro dan kontra keberadaan teknologi smartphone pada masyarakat desa yang 

kondisi pembangunannya masih sangat minim, keberadaan smartphone, nyatanya sangat 
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membantu kinerja pemerintah desa, terutama bagi arus informasi birokrasi yang selama ini 

sangat lamban dan terhambat aksesnya. Sementara perangkat digital lain yang sempat peneliti 

tanyakan pada para aparat desa,ternyata tak sebanyak pengguna smartphone. Dimana 

menurut beberapa pihak,mengingat minimnya sdm pemerintah desa, hanya segelintir pula 

yang bisa menggunakan komputer dan internet,” hanya perangkat desa saja, itupun hanya 

satu dua orang saja yang mampu” demikian menurut salah seorang tokoh desa. Berbeda 

halnya dengan penggunaan smartphone, hampir semua mampu menggunakannya, demikian 

pula sebagian besar masyarakat desa. Tak heran jika ada yang mengatakan, “meski tak ada 

sinyal dan tak ada listrik, kepemilikan smartphone di desa hampir 100%”.  Ungkapan 

tersebut tak semuanya benar, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kini desa Temajuk , 

sebagian masyarakatnya sudah bisa menikmati listrik, meski hanya 6 jam dalam sehari. 

Namun ternyata, waktu terbatas tersebut , juga hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir 

masyarakat  yang beruntung wilayahnya sudah dialiri listrik. Meski terbatas, waktu tersebut 

dapat dimaksimalkan untuk menonton televisi dan mengisi baterai smartphone tentunya. 

Sedangkan sinyal telepon hanya sebagian kecil titik di desa yang bisa, itupun kadang hilang, 

sehingga saat genting, masyarakat mau tidak mau mencari sinyal dengan pergi ke luar desa, 

mendekati wilayah kecamatan, yang letaknya cukup jauh, sekitar 20 kilometer, atau  

“melangkah” ke desa tetangga  desa Melano, Malaysia, yang letaknya sangat dekat dengan 

desa Temajuk. Namun demikian, keberadaan smartphone sedikit banyak membantu dan 

membuka akses masyarakat desa termasuk urusan administrasi desa yang beberapa tahun 

belakangan sangat sulit dan memakan waktu lama. 

          Beberapa tahun belakangan, eksekusi pekerjaan dan komunikasi antar aparat 

pemerintah desa terlebih pada  penduduknya cenderung tidak efektif (waktu dan jarak). 

Akibatnya, acapkali terjadi miss /kesalahpahaman dalam komunikasi, khususnya pengurusan 

surat-surat dan administrasi penduduk,yang harus diurus di kecamatan yang jauh jarak serta 

memakan waktu yang lama, sehingga tak jarang berujung konflik.  Maka tak berlebihan jika 

keberadaan smartphone dianggap mampu mengurangi dan menghilangkan hambatan-

hambatan tersebut.  

          Beberapa waktu lalu, beberapa pihak mengungkapkan bahwa sekarang arus 

komunikasi pemerintah desa dan pemerintah kecamatan hingga ke kabupaten lebih mudah 

dan lancar, tidak seperti dulu yang serba manual dan memerlukan waktu yang relatif lama, 

selain karena hambatan akses jalan yang waktu itu belum bisa dilewati. Biasanya, undangan 

rapat dari kepala desa menggunakan surat dan harus diantar ke rumah penduduk masingt-

masing, namun berkat adanya smartphone, pekerjaan tersebut menjadi lebih efektif, lancar, 

murah dan cepat. Bahkan mampu merubah alur informasi dalam sistem pemerintahan, yang 

tadinya bersifat Up-down atau linier, namun dengan adanya perangkat smartphone, alur 

komunikasi sistem pemerintahan desa jadi lebih dinamis, tak hanya dari kepala desa ke 

bawahannya, namun juga sebaliknya. Bahkan tak hanya di internal sistem pemrintah desa, 

alur konumikasi juga kian lancar dan dinamis diluar pemerintah , seperti kepala desa dengan 

masyarakat desa dan sebaliknya, asalkan kondisi sinyal dan listrik dalam keadaan “on”, 

demikian ditegaskan salah satu masyarakat desa. Demikianlah bagaimana smartphone tak 

hanya mengefektifkan namun juga mampu memperluas jaringan komunikasi lebih luas diluar 

sistem pemerintah, namun juga membangun komunikasi timbal balik antar pemerintah dan 

masyarakat desa, demikian pula sebaliknya.            

          Berkaitan dengan kondisi listrik dan sinyal telekomunikasi yang belum 100%, maka 

para aparat pemerintah, dan masyarakat desa, berusaha menggunakan semaksimal mungkin 

kebutuhan komunikasinya melalui smartphone dalam rentang waktu saat listrik hidup, dan 

saat sinyal dalam kondisi bagus, tetapi jika tidak, maka mereka berusaha menemukan tempat 

sinyal yang dapat menangkap frekuensi smartphonenya. Beragam cara dilakukan, untuk 
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dapat memaksimalkan penggunaan teknologi “smartphone” demi kelancaran pekerjaan , 

demikian informasi dari beberapa perangkat desa yang peneliti temui di lapangan.  

         Berdasarkan fenomena-fenomena menarik tentang keberadaan smartphone kini di desa 

tersebut, maka penulis tertarik  meneliti untuk mengetahui bagaimana arus informasi dan 

bagaimana masyarakat memaknai keberadaan smartphone di desanya. 

          Fenomena paparan teknologi digital yang masuk ke desa tertinggal dan terpencil ini 

memang sebuah ”keniscayaan” yang tak terhindarkan karena memberikan informasi 

informasi baru, memodernitas suatu masyarakat, serta mengefektifkan kerja pemerintah, 

terutama alur komunikasi dalam birokrasi pemerintah desa. Namun media digital sebagai 

media baru ini perlu diwaspadai, jika terpapar pada masyarakat yang taraf pendidikannya 

masih sangat rendah, mengingat pendidikan merupakan “pilar” menanggulangi dampak-

dampak negatif masuknya teknologi baru,  terlebih bagi wilayah yang kondisis 

pendidikannya masih tertinggal. Demikian pula seperti yang terjadi di desa Temajuk, desa 

perbatasan Indonesia- Malaysia, di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mengutip 

pernyataan ahli komunikasi, Lisa Gitelman dan Geoffrey B. Pingree tentang media digital, 

bahwa media baru adalah  media yang tak hanya berpotensi namun juga beresiko.1 

 

 

PEMBAHASAN 
 

Data yang diperoleh dari penelitian ( hasil wawancara dan observasi), dan telah di analisis  

dengan penarikan Kesimpulan dalam  diskusi yang telah dilakukan,  maka peneliti 

menemukan hasil-hasil sebagai berikut: 

          Ditemukan bahwa arus informasi yang terjadi dalam  sistem komunikasi pemerintahan 

desa dengan adanya teknologi informasi berupa smartphone, dimaknai sebagai 

a. Komunikasi Lancar 

Dimana proses komunikasi dalam sistem/organisasi pemerintah desa semakin mudah, 

cepat sehingga keputusan-keputusan dalam suatu kebijakan, bisa segera diputuskan, 

bahkan menurut salah satu aparatur pemerintah, bahwa smartphone memungkinkan rapat 

yang tertunda bisa dilakukan secara online.Seperti yang diutarakan Agus salah satu 

perangkat desa, sebagi berikut, 

”Jaok mun labeh lancar be pasting, ape udek ngurus surat-surat yang harus disetujui 

pak camat, biaseeng kamek kesinun, kek mun dieng disek, balik agek, mun dah telpon 

pakai hp dolok kan nayaman, ndak buang waktu, nadak buang ongkos, geye be “1 

(“lebih lancar pastinya, mengurus surat-surat penting kan biasa ke kecamatan minta 

tanda tangan, nah kalai pak camat tidak ada, kita bisa balik lagi, nah kal di telepon dulu 

kan enak, tidak buang waktu dan uang”) 

 

b. Komunikasi lebih cepat (Segera) 

Dengan adanya smartphone, kebijakan tak mengalami penundaan terlalu lama, terlebih 

jika kebihjakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa dan harus segera, 

dampaknya masyarakat desa juga kian lebih puas atas kinerja pemerintahnya. Sehingga 

kecurigaan yang selama ini sering muncul dan menjadi konflik dapat terhindarkan, 

seperti yang diungkapkan salah satu informan Syaiful ( perangkat desa), sebagai berikut, 

”Jaok mun ngan hape capat, jarang bemasalah ngan urang kampong, selamak itok, 

kamek jak malar dicurigaek urang kampong tok, barang ade kesalahpahaman be, lamak 

sikit ngurus surat, dah curige ajak,ye dink nang mbuat kelai, kilak mun capat tang 

diam“2 

                                                           
1 Wawancara dengan Agus , Temajuk 
2 Wawancara dengan Syaiful , Temajuk 
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“( kalau dengan smartphone cepat ya, jadi jarang bermasalah dengan penduduk desa, 

kalau dulu telat sedikit, mereka langsung curiga, dan terkadang jadi konflik, kalau 

sekarang, sudah tidak pernah lagi komplain )” 

 

c. Komunikasi menyenangkan,  merupakan alasan utama informan/masyarakat desa 

Temajuk, ketika ditanya alasan memiliki smartphone , termasuk menyenangkan untuk 

berkomunikasi dengan perangkat desa , seperti yang diutarakan bapak Bujang,petani 

desa , sebagai berikut,  

”Jaok mun saye masalohang kalohan soal bibit ye mintaang ngan pakpong, nanya2 

tantang pengadaan, dan macam2lah, jadi kite beume be suke, yelah karne komunikasi 

ade ngan pemerentah, atipun sangan kerajepun gancang geye “3 

(kalau saya maslahnya keluhan soal bibit yang kurang, jadi diskusikan dengan kepala 

desa, kalau ada masalah saya tinggal telepon kepala desa, jadi senang juga dengan 

adanya handphone ini, hati senang kerja jadi semangat)3 

 

d. Komunikasi Kebutuhan , dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan akan 

informasi,silaturahim hingga kelancaran komunikasi dengan pemerintah desa, seperti 

kutipan wawancara dengan bu Aida ,ibu guru desa, sebagai berikut, 

”ade hape tok be nyaman kita nak nanyak ke pakpong ye, mun nak ngurus katepe, ngurus 

keraje, semuenglah I, mun dolok payah arus ke rumahanglah kite, mun ade mun disek”4 

(Ada hp/smartphone ini sebagai pemenuhan kebutuhan untuk bertanya kepada kepada 

desa, untuk mengurus ktp, syarat pekerjaan, dan semuanya, tidak seperti dulu, harus ke 

rumah kepala desa, itupun kalau beliau ada di tempat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Wawancara dengan Bapak Bujang di warung kopi  di pantai nelayan dususn Muludin, Temajuk 
4 Wawancara dengan Ibu Aida, Guru  desa , Temajuk 
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Gambar 1. Model Bagan Komunikasi  Berbasis  Teknologi  Bagi   

Masyarakat  Desa Perbatasan 
 

     

 

 

                   

                                                                  
                                                                    

 

 
                        

 

       

 

                  

 

                                                                                                          

    
 

 
                                                          
 

 

 

                                                      

Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

 

                                                                                     

PENUTUP 
 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh beberapa PENUTUP  sebagai 

berikut: (1) Keberadaan teknologi komunikasi ,khususnya smartphone bagi sistem internal 

komunikasi pemerintah desa dan masyarakat desa, menyebabkan arus informasi antar kepala 

desa dan aparat pemerintah desa lainnya kian lancar dan cepat, arah informasi juga  lebih 

dinamis. (2) Sedangkan makna teknologi informasi bagi masyarakat desa, adalah sebagai 

media yang menyenangkan dan media yang dibutuhkan masyarakat. Dimana dalam sistem 

pemerintahan desa  secara ekstkomunikasi secara ekterrnal  antar pemerintah kepada 

masyarakat desa dan sebaliknya dari masyarakat desa kepada pemerintah desa juga kian 

dinamis karena menyenangkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa.  
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PENDAHULUAN 

Keberhasilan sebuah lembaga atau organisasi dalam menjalankan aktivitasnya dipengaruhi 

oleh berbagai hal dari mulai integritas anggotanya dan leadership pemimpinnya, kekompakan 

anggota organisasi, kualitas SDM pengelolanya, output yang dihasilkan, ketersediaan sarana 

dan prasarana organisasi itu serta manajemen pengelolaan. 

Selain itu. aktivitas sebuah sebuah organisasi diyakini banyak kalangan sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana proses komunikasi yang berlangsung di kelompok itu, baik 

komunikasi atasan bawahan dan sebaliknya, serta komunikasi sejajar antar anggota 

organisasi. Semakin kondusif proses komunikasi hal tersebut akan berpengaruh terhadap 

suasana atau iklim organisasi para anggota organisasi tersebut.  

Hidayat (2001 : 16) mengungkapkan, roda sebuah organisasi akan berputar mulus 

apabila pucuk pimpinan dan semua struktur yang ada bisa berjalan sebagai mana mestinya. 

Hal tersebut dipengaruhi pula oleh suasana kerja, tempat kerja yang nyaman, dan tidak 

terhambatnya proses komunikasi di semua lini. 

 Salah satu yang dianggap mempengaruhi berputarnya roda organisasi adalah 

ketersediaan kantor atau sekretariat organisasi sebagai pusat aneka kegiatan organisasi. 

Dianggap penting karena di kantor atau sekretariat inilah berbagai program dikomunikasikan 

dan dibahas bersama-sama untuk kemudian dilaksanakan oleh semua elemen organisasi. 

Maka tak tidak mengherankan jika sebuah organisasi besar tiba-tiba kegiatannya mati tatkala 

kantor atau sekretariat organisasi ini hilang, atau tidak lagi memiliki tempat sebagai pusat 

kegiatan. Bukan hanya kegiatan, tetapi juga sebuah organisasi bisa mati karena ketiadaan 

sekretariat. 

 Karena itulah, prasarana perkantoran atau sektetariat dalam literatur tentang Teori 

Organisasi dimasukan sebagai salah satu unsur-organisasi bersama anggota/pegawai, 

kerjasama, tujuan, dan lingkungan. Prasarana kantor/atau sekratriat ini masuk dalam elemen 

peralatan (equipment) yang di dalamnya terdiri berbagai alat pendukung organisasi seperti 

peralatan kantor. Keberadaan gedung kantor atau sekretariat tempat kegiatan berorganisasi ini 

merupakan kategori prasarana utama karena disinilah segala kegiatan dilakukan. 

 Mungkinkah sebuah organisasi tanpa kantor atau gedung sebagai pusat kegiatan 

sebuah perusahaan atau kelompok non profit, terlebih apabila anggota atau insan kelompok 

itu jumlahnya banyak? 

 Sebagai sebuah kasus, penulis mengangkat kasus menarik yang dialami sebuah 

organisasi kepemudaan yang berdiri tahun 1967 di Bandung dan berkibar di masanya yang 

tiba-tiba mati suri setelah 15 tahun perhimpunan ini berdiri, padahal sebelumnya organisasi 

ini cukup dikenal dan memiliki kegiatan-kegiatan yang berskala nasional. 

 Organisasi ini adalah Perhimpunan Pendaki Gunung EXTEMASZ yang berdiri pada 

tanggal 27 Mei 1967 di Bandung. Kelompok ini kelahirannya hanya terpaut tiga tahun 

dengan organisasi sejenis yang jauh lebih terkenal, yakni WANADRI, namun Wanadri lebih 

eksis dan terus berkembang sehingga menjadi sangat terkenal di seluruh Indonesia. 

mailto:aceng.abdullah@unpad.ac.id
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 Melempennya nama Extemasz, menurut para pengurusnya salah satunya adalah 

“hilangnya” sekretariat sebagai pusat kegiatan sehingga anggotanya bercerai berai, padahal 

sebagai organisasi pencinta alam yang lebih banyak berkiprah di alam bebas, sebetulnya itu 

bukan menjadi alasan utama. 

 Di awal kelahirannya, Extemasz memiliki sekretriat di Jl.Ciateul no.65, Bandung, 

tempat itu merupakan rumah domisili salah seorang pendiri perhimpunan ini. Awal tahun 70-

an sekretariatnya pindah ke Jl Asia Afrika no 102, (lantai 2) persis di depan Gedung 

Merdeka. Sekretariat ini pun merupakan milik salah seorang anggota angkatan 1971. 

 Namun, di awal dekade 70-an, perhimpunan ini kehilangan sekretariat tatkala gedung 

di jalan yang amat strategis itu dijual ol;eh pemiliknya ke pihak lain sehingga sekretariat 

perhimpunan ini pun ikut tergusur. Akibatnya, kelompok ini kehilangan pusat kegiatan. Sejak 

itu kegiatan-kegiatan besar yang selalu diselenggarakan oleh EXTEMASZ lambat laun juga 

melemah dan hilang sama sekali. Keberadaan sekretariat yang berdiri di salah satu lokasi 

jalan paling bergengsi di Kota Bandung dianggap menambah kredibilitas kelompok ini. 

 Sekretariat pun berpindah-pindah ke berbagai lokasi, pernah ke Jl Sederhana, Jl 

Sukajadi, Jl. Asmi, Pusat Pertokoan ITC Kebonkalapa dan di kompleks Batu Indah Bandung. 

Namun semuanya tidak mampu mendongkrak kemapanan organisasi seperti saat berada di Jl 

Asia Afrika Bandung.  

Namun memasuki dekade kedua di era 2000-an derak organisasi mulai ada 

perubahan. Di awal 2010-an, kelompok ini mulai berdenyut lagi, beberapa kegiatan internal 

dilakukan sehingga mengundang anggota lama untuk kembali  berkiprah, bahkan di tahun 

2012 sudah mampu membuat kegiatan yang bisa dikatakan spektakuler untuk ukuran 

organisasi yang selama ini mati suri, yakni Lomba Kebut Gunung 24 jam dengan skala 

nasional. Pesertanya datang dari berbagai daerah di Indonesia. 

 Tahun berikutnya dilakukan penerimaan anggota baru, Tahun 2014 dilaksanakan 

Perkemahan Pelajar dan tahun 2015 dilaksanakan Bandung Climbathon, yakni lari lintas 

alam melintasi 3 gunung di Bandung utara dalam waktu 24 jam, dan tahun 2016 kembali 

melakukan kaderasi penerimaan anggota Baru di Gunung Bukitunggul. 

 Selain itu, para anggota mudanya aktif dalam aneka kegiatan ekspedisi dan berkiprah 

di aneka kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) di berbagai lokasi bencana alam atau 

lokasi hilangnya para pendaki di berbagai daerah di Indonesia dengan koordinasi 

BASARNAS. Yang menarik adalah kondisi organisasi yang tetap tidak memiliki sekretariat 

sebagai pusat kegiatan. Mengapa organisasi ini kembali menggeliat? Padahal selama puluhan 

tahun diyakini bahwa sekretariat menjadi salah satu unsur yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan roda organisasi. Faktor apa saja yang menyebabkan roda organisasi ini kembali 

berputar? Bagaimanakah pola komunikasi organisasi dari kelompok ini? 

 

 

PEMBAHASAN 

Trend aktivitas anak muda kota Bandung pada tahun 60-an adalah berkegiatan di alam bebas. 

Mendaki gunung  dan menaklukan alam dianggap sebagai cerminan kegagahan anak muda 

saat itu, karena itu perkumpulan serupa amat menjamur perkumpulan sejenis di kota ini. Tiga 

tahun sebelumnya, yakni di tahun 1964 telah berdiri Perhimpunan Penempuh Rimba 

Wanadri, serta beberapa kelompok lainnya. 

Extemasz, juga menjadi salah satu kelompok yang menyerukan gerakan cinta alam 

ini. Di awal tahun 80-an, Extemasz dipercaya oleh Radio Ganesha Bandung untuk mengisi 

siaran tentang kepencintaalaman. Selain melakukan kegiatan internal organisasi, Extemasz 

juga giat melakukan kegiatan external seperti kampanye mencintai alam beberapa anggotanya 
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menulis laporan petualangan di suratkabar, mengikuti aneka kegiatan yang diselenggarakan 

Walhi, kegiatan kementerian lingkungan hidup, kegiatan Badan SAR nasional, dll. 

 Tetapi kegiatan eksternal yang paling dikenal adalah kegiatan Lomba Kebut Gunung 

(LKG), yakni lomba ajang mendaki Gunung Tangkubanparahu bagi masyarakat umum dan 

pelajar. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin tahunan menjelang dies natalis perhimpunan di 

bulan Mei setiap tahun. Ajang lomba ini kemudian mengilhami kelompok atau kampus 

perguruan tinggi lain untuk menyelenggarakan lomba serupa, namun sebagai pendahulu, 

LKG Extemasz menjadi lomba paling bergengsi dan yang paling diminati di Indonesia saat 

itu. 

 LKG Extemasz ini dimulai pada tahun 1970 memperebutkan piala Gubernur Jabar, 

Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar, dll, dan pernah pula memperebutkan pula piala Menteri 

Lingkungan Hidup yang saat itu dijabat oleh Prof.Dr. Emil Salim. Lomba yang diikuti sampai 

ribuan orang ini akhirnya berakhir pada tahun 1986 seiring dengan makin menurunnya minat 

anak muda pada kegiatan di alam bebas.  

 Kegiatan pun vakum. Para aktivisnya kembali ke kampus mereka. Di kampus mereka 

kemudian ikut mengembangkan kelompok pencinta alam kampus. Salah seorang anggota 

Extemasz yang kuliah di Seni Rupa ITB, di awal 1980-an malah membuat kegiatan Ekspedisi 

ITB ke Cartenz Pyramid, Gunung Jayawijaya di Papua, melibatkan sejumlah ilmuwan 

kampus dan mahasiswanya. Begitu pun di sejumlah kampus lainnya, anggotanya ikut 

mengembangkan kelompok pencinta alam kampus. 

 Profesi anggotanya pun beragam karena perhimpunan ini menginjak usia 52 tahun di 

tahun 2019 ini. Dari mulai siswa SMA sampai profesor di perguruan tinggi negeri. Ada pula 

wakapolda berpangkat Brigjen Polisi, doktor, dokter, mantan direktur BUMN, dosen, guru, 

wirausaha, pengusaha swasta, pegawai swasta, ibu rumah tangga, dll. Mereka tersebar di 

berbagai kota di dalam maupun di luar negeri. 

 Berhentinya kegiatan LKG disebabkan diantaranya oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal diantaranya karena masalah sekretariat sebagai pusat kegiatan 

utama dan sarana komunikasi antar anggota. Sedangkan faktor eksternal adalah makin 

surutnya minat generasi muda Bandung mulai awal tahun 80-an terhadap dunia 

kepencintalaman sehingga minat terhadap lomba-lomba di alam bebas pun ikut menurun. 

 Sebagai gambaran, peserta LKG tahun 1978 tercatat sebanyak 800 regu atau diikuti 

oleh 3.200 orang (satu regu terdiri 4 orang). Pada tahun yang sama pun peserta Pendidikan 

Dasar (PD) penerimaan anggota baru diikuti oleh 44 orang siswa calon anggota. Tetapi di 

awal tahun 80-an peminat ke LKG itu hanya sekitar 20 regu sehingga untuk biaya 

penyelenggaraan tidak tertutup oleh biaya pendaftaran peserta, sehingga LKG berakhir di 

tahun 1984. Begitu pun penerimaan anggota baru hanya diikuti oleh calon anggota di bawah 

sepuluh orang. 

 Faktor internal dan eksternal ini makin menenggelamkan organisasi yang pernah 

menjadi besar ini. Sejumlah upaya dilakukan untuk mengatasi masalah sekretariat ini setelah 

seketariat yang digunakan selama belasan tahun tergusur di Jl. Asia Afrika no 77 Bandung. 

Untuk alamat surat digunakan alamat rumah salah seorang anggota Pelopor (pendiri) 

Extemasz, yakni di Jl Ciateul no.65 Bandung, untuk pusat kegiatan atau sekratariat terus 

berpindah-pindah.  

Karena ketiadaan sekretariat, komunikasi antar anggota pun terhambat, banyak ide 

dan gagasan yang terlontar tentang kegiatan banyak yang tidak terlaksana. Para stakeholder 

dan mitra organisasi juga kebingungan dengan berpindah-pindahnya sekretariat ini termasuk 

lembaga pemerintah yang mengurusi masalah kepemudaan dari mulai tingkat kota, provinsi 

sampai ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga seringkali suratnya kembali lagi karena 

sekretariat yang tidak jelas, akibatnya Extemasz acapkali tertinggal informasi tidak mengikuti 

aneka kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai mitra organisasi. 
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     Akhir dekade 90-an, sejak digunakannya SMS dan telepon selular, lambat laun 

komunikasi antar anggota maupun pengurus bisa terjalin kembali, beberapa kegiatan internal 

mulai dilakukan seperti buka puasa bersama, halal bihalal maupun pemberitahuan acara dies 

natalis (ulang tahun) Extemasz pesertanya bisa lebih banyak. Fase ini merupakan fase 

pertama, kegiatan organisasi bisa dikomunikasikan antar anggota. 

 Fase kedua adalah dimulai pertengahan 2000-an, ketika media sosial Facebook mulai 

banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ternyata Facebook (FB) ini ikut mendorong 

komunikasi antar anggota kendati penggunanya pada beberapa tahun di awal penggunaanya 

belum semua anggota memiliki akses ke media sosial ini. Dengan FB lalu dibuat grup dari 

sejumlah anggota. Foto-foto lama maupun aktivitas anggota mulai bisa di-posting dan 

mendapat tanggapan positif sebagai grup. Saat itu FB masih baru bisa dibuka di personal 

computer (PC) dan laptop, tetapi dampaknya sudah lumayan.  

 Fase ketiga, adalah fase yang lebih dinamis lagi tatkala perangkat HP berbasis 

internet makin berkembang dan banyak digemari karena aplikasi media sosial seperti 

BlackBerry Messengger (BBM), mulai banyak digunakan. Grup BBM Extemasz pun muncul, 

ini pun masih terbatas penggunaannya di kalangan angkatan muda dan angkatan senior yang 

melek teknologi. Geliat organisasi makin lebih terasa lagi. Ini berlangsung di kurun 2010-an. 

Komunikasi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anggota yang berada di luar kota Bandung 

bahkan di luar negeri sudah bisa berkoordinasi. Foto-foto aktivitas anggota maupun foto lama 

bisa ditampilkan dalam grup BBM ini. 

 Fase keempat, fase ini komunikasi makin radikal lagi ketika WhatApps (WA) hadir. 

Sebelumnya ada twitter, tetapi sejalan dengan makin banyaknya perangkat android yang 

dimiliki anggota, WA menjadi media komunikasi yang paling revolusioner dalam kegiatan 

organisasi.  

 

“Disebut radikal dan revolusioner bagi Extemasz, karena dengan komunikasi via WA, 

kita bisa membuat beberapa kegiatan besar yang direncanakan, dirancang, 

dilaksanakan dan dikoordinasikan semuanya melalui perangkat WA. Pertemuan di 

darat hanya sekali-kali, tetapi koordinasi sepenuhnya dilakukan lewat WA. Tahun 

2012 dilakukan kegiatan LKG 24 jam, Bandung Climbathon, Perkemahan Pelajar dan 

terakhir Pendidikan Dasar angkatan 2017...” (Wawancara Sekretaris Umum 

Extemasz, Eddi Kusnadi). 

 

Ternyata, Extemasz yang sebelumnya mengeluhkan sekretariat sebagai pusat kegiatan 

dan berkomunikasi antara pengurus dengan anggotanya, dengan teknologi komunikasi hal 

tersebut diatasi. Sekali-kali memang ada pertemuan di darat. Pertemuan dilakukan bisa 

dimana saja, apakah di sebuah cafe, atau di arena Dago Car Free Day atau Buahbatu CFD 

sambil membagikan brosur dan memajang poster atau baliho kegiatan. 

Pembentukan panitia, pembagian tugas, pengiriman konsep proposal, surat, desain 

poster, brosur, T.Shirt, semuanya dilakukan via internet. Bahkan ketua panitia kegiatan tidak 

berdomisili di Bandung, tetapi di Jakarta. Anggota panitia juga tersebar, ada yang di Bogor, 

Depok, Bekasi, Karawang, Palembang dan beberapa kota lainnya, tetapi mereka bekerja 

sesuai porsinya dan baru bertemu ketika pelaksanaan kegiatan di Bandung. Hasilnya sebuah 

kegiatan besar berskala nasional. 

Teknologi informasi yang juga sudah diterapkan dalam dunia perbankan juga ikut 

membantu dalam hal pendanaan organisasi. Para anggota yang tersebar dimana-mana, baik di 

dalam maupun di luar negeri, dipermudah ketika akan berkontribusi secara finansial melalui 

transfer antar bank, sehingga sumbangan untuk organisasi dengan  mudah dan cepat bisa 

disalurkan untuk berbagai kegiatan di perhimpunan ini. 
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Berikut ini beberapa kegiatan Extemasz yang pengorganisasiannya dilakukan dengan 

teknologi komunikasi : 
Tabel 1 

Kegiatan Extemasz Periode 2012-2016 

Yang Dikoordnasikan Via Teknologi Komunikasi 

Dan Informasi 

 

No KEGIATAN LINGKUP TAHUN 
1. Lomba Kebut Gunung 24 Jam Nasional 2012 

2. Perkemahan Pelajar Regional 2014 

3. Bandung Climbathon 2015 Nasional 2015 

4. 
Pendidikan Dasar Penerimaan 

Anggota Baru 
Nasional 2016/2017 

 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sejak berkembangnya teknologi internet 

di era 80-an sejak lama telah banyak dibahas oleh para ilmuwan komunikasi, bahkan ternyata 

makin diyakini bahwa perkembangan organisasi termasuk perusahaan, banyak dipengaruhi 

oleh proses komunikasi yang berlangsung di lembaga itu. Maka kajian komunikasi organisasi 

pun makin berkembang, dan para konsultan komunikasi organisasi di negara-negara maju di 

Eropa dan Amerika makin marak karena diyakini, komunikasi memegang peranan penting 

dalam kemajuan perusahaan, baik komunikasi internal maupun eksternal. 

 Tatkala surat elektronik atau e-mail ditemukan dan mulai digunakan di akhir dekade 

80-an di beberapa negara maju, banyak pakar komunikasi yang meramalkan bahwa pola 

komunikasi akan berubah, termasuk komunikasi organisasi. Menurut Johnson dalam Pace & 

Faules (1993 : 229) teknologi komunikasi akan merubah tatanan dan pola komunikasi dalam 

organisasi. Pada pertengahan era 80-an itu memang baru tengah popular faksimil, e-mail, 

videoconferencing dan voice messaging yang berbasis internet. Tentunya saat itu biayanya 

masih sangat mahal dan kualitas komunikasi tidak secanggih saat ini. 

  Tetapi, Johnson menengarai bahwa jika komunikasi jarak jauh sudah bisa dilakukan, 

maka seorang boss tidak usah datang lagi ke kantor. Dia bisa mengirimkan instruksi atau 

memimpin rapat di rumah. Sebaliknya, dia juga meramalkan saat itu, di masa depan katanya 

boleh jadi para pegawai bisa bekeeja di rumah tidak usah datang ke kantor. 

 Culnan dan Markus (1987) mengingatkan, bahwa teknologi komunikasi baru dalam 

organisasi dikhawatirkan akan mengubah kegiatan komunikasi dan mempenmgaruhi berbagai 

aspek kunci dalam oerganisasi seperti struktur kerja danm proses organisasi. Hal senada 

diungkapkan Rice (1992) bahwa selain mengatasi ruang dan waktu, teknologi komunikasi 

dalam komunikasi organisasi jika pimpinan kurang memiliki leadership yang kuat maka akan 

memunculkan saling kebergantungan tugas dan sumberdaya, juga akan mengurangi motivasi 

pegawai untuk berubah. 

 Malonbe dan Rockart (1991) saat itu mengkhawatirkan bahwa teknologi internet akan 

berlawanan dengan struktur hirarki konvensional karena dengan komunikasi berteknologi 

akan lebih tinggi penggunaan lateralnya serta proses penggantian kelompok kerja akan lebih 

fleksibel. 

 Semua pendapat itu merupakan kekhawatiran, dimana para ilmuwan itu sendiri belum 

mengalami era teknologi komunikasi yang sesungguhnya. Colvin (2006) dalam tulisannya 

berjudul “The Best 100 Companies to Work For 2006” memaparkan bahwa teknologi digital 

di sejumlah perusahaan besar mampu memotivasi para pekerjanya untuk keberhasilan 

perusahaannya. 

 Sejumlah perusahaan dan organisasi nirlaba menyatakan, bahwa dengan teknologi 

komunikasi biaya operasional baik bagi perusahaan maupun bagi pegawai jauh lebih efisien 

karena acapkali karyawan tidak perlu pergi ke kantor, tidak perlu ada pengeluaran untuk 
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transportasi dan makan siang. Bekerja di era digital bisa dilakukan di rumah, dan bahkan 

sekarang banyak perusahaan yang tidak memiliki kantor. 

 

  

PENUTUP  

Berdasarkan pemaparan di atas, Kesimpulan dari studi ini adalah : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi berubahnya dinamika organisasi yang awalnya pasif 

menjadi aktif adalah : 

a. Adanya keinginan yang kuat dari sebagian besar anggota aktif untuk menghidupkan 

kembali organisasi yang pernah besar. 

b. Frekuensi komunikasi yang lebih tinggi dibanding masa lalu antara pengurus dan 

anggota, dan antar sesama anggota, baik anggota senior maupun yunior. 

c. Derasnya informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, 

baik informasi internal maupun eksternal, memunculkan berbagai ide/gagasan untuk 

diwujudkan menjadi kegiatan organisasi. 

2. Proses reaktivasi organisasi dan pengeloaan kegiatan berlangsung secara alami sebagai 

dampak positif dari penggunaan teknologi komunikasi, khususnya teknologi internet. 

Dengan intensitas komunikasi yang tinggi melalui grup media sosial, reaktivasi alami ini 

ditunjang oleh para anggota senior yang terus memberikan motivasi dan ikut terjun 

langsung bersama anggota yang lebih muda dalam menggarap berbagai kegiatan. 

3. Peranan teknologi komunikasi dan makin meratanya kepemilikan perangkat internet 

mobile, ikut mempengaruhi dalam perubahan dinamika organisasi yang makin positif. 

Media sosial, seperti WhatApps, Facebook dan Instagram menjadi tulang punggung 

dinamika organisasi, baik untuk komunikasi internal, maupun eksternal. Melalui media 

sosial, masalah rintangan ruang dan waktu bisa diatasi. Ketiadaan ruang sekretariat 

organisasi bukan lagi penghambat utama organisasi. Kegiatan skala besar yang 

melibatkan ratusan peserta dari luar organisasi bisa dilaksanakan. Semuanya 

dikoordinasikan berkat produk teknologi komunikasi bernama media sosial. 
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PENDAHULUAN 

Konsep digital yang mengusung “teknologi pintar” bukan saja hadir dalam sebuah gawai 

yang biasa disebut sebagai smartphone, namun kini hadir juga dalam bentuk smart office. 

Istilah smart office memang masih baru dan sedikit sekali artikel yang membahas konsep 

smart office ini. Namun penulis mendapatkan pemahaman bahwa konsep smart office ini 

kurang lebih berkaitan dengan penerapan teknologi digital yang lebih optimal dalam sebuah 

kantor dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kepuasan pelanggan. 

Saat ini pada umumnya perusahan mengalami beberapa tantangan, diantaranya adalah 

proktivitas, efisiensi, kinerja pegawai hinga keberlangsungan brand. Salah satu yang dapat 

dijadikan solusi adalah adanya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Perubahan 

lingkungan kerja merupakan salah satu bagian yang penting dan membawa perubahan besar 

terutama terkait produktivitas kinerja pegawai. Dimana diantranya adalh dipengaruhi oleh 

ruang dan fasilitas lingkungan kerja. Menciptakan konsep smart office bisa menjadi salah 

satu pilihan, karena smart office dapat menghasilkan perubahan yang cukup signifikan 

diantaranya adalah 

- Attractive, membuat perusahaan menjadi lebih kuat merk nya karena konsep smart office 

membuat kondisi fisik bangunan kantor menjadi lebih memiliki daya Tarik 

- Productive, meningkatkan kepuasan kerja pegawai, menyeimbangkan pekerjaan dan 

kehidupan pegawai, peduli dengan kesehatan pegawai karenan memberikan fasilitas 

yang menunjang seperti sarana olahraga dan kantin sehat. Suanan kantor smart office 

juga mendukung kreativitas 

- Efficient, dengan konsep smart office dapat mengoptimalkan pengeluaran, ruang dan 

sumber daya yang ada menjadi lebih efisien 

- Meningkatkan keberlangsungan, dimana sumberdaya, profit dan perusahaan dapat tetap 

terus ada 

Kehadiran Telkomsel Smart Office atau yang biasa disingkat menjadi TSO merupakan salah 

satu upaya Telkomsel bertransformasi menjadi perusahaan digital terdepan sesuai dengan visi 

perusahaan, yakni menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle kelas dunia 

yang terpercaya. Dilansir dari halloriau.com5, TSO selain menghadirkan desain dan layout 

yang dinamis, fresh, futuristic dan youth, tetapi juga akan mengapliakasikan smart office 

dalam operasional kerja sehari hari. Konsep smart office yang diusung TSO adalah pertama 

yakni Paperless merupakan salah satu bentuk dukungan Telkomsel terhadap gerakan Do 

                                                           
5 Diakses 26 November 2018 http://www.halloriau.com/read-lifestyle-75131-2015-12-18-inilah-

keunggulan-gedung-telkomsel-smart-office-pekanbaru-.html 

 

 

mailto:pujiprihandini88@gmail.com
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Green, dimana seluruh pegawai diwajibkan untuk meminimalisir penggunaan kertas dalam 

operasionalnya. Kedua Cashless, dimana pegawai dapat melakukan transaksi pembayaran di 

kafetaria yang disediakan kantor dengan hanya menggunakan barcode dan tanpa uang tunai, 

biasanya menggunakan aplikasi Tcash. Ketiga, Wireless & lexible Work, dimana karyawan 

dapat dengan bebas menggunakan meja kerja dimana saja karena akan selalu terhubung 

dengan internet tanpa kabel. Dengan adanya konsep smar office ini diharapkan dapat 

meningkatkan semangat dan kinerja pegawai dalam memberikan inovasi kepada masyarakat, 

khususnya pegawai Telkomsel. Adapuan kantor Tekomsel yang sudah mengimplementasikan 

konsep smartn office hanya baru beberapa kantor cabang saja se-indonesia, diantaranya 

adalah Kantor pusat di Jl. Gatot Subroto Jakarta, yang bersebelahan dengan graha merah 

putih nya gedung kantor PT Telkom, kantor telkomsel cabang Padang, dan Riau 

 

 

PEMBAHASAN 

Komunikasi Organisasi 

Secara sederhana, komunikasi yang terjalin dalam rangka meningkatkan kerja organisasi 

disebut sebagai komunikasi organisasi. Namun, pastinya komunikasi yang terjalin pasti tidak 

akan sesederhana itu, karena organisasi terdiri dari keterkaitan hierarki antara uni yang satu 

dengan yang lainya, dimana hubungan tersebut terlihat kompleks.  

Pace & Faules (1998) mebagi dua definisi komunikasi organisasi, yakni definisi 

fungsional dan definisi struktural. Dalam definisi fungsional, komunikasi organisasi 

didefinisikan “sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang 

merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu” (Pace & Faules, 1998). Dalam pengertian 

fungsional, komunikasi organisasi dapat terjadi kapan saja, setidaknya oleh satu orang yang 

sedang menduduki jabatan dalam sebuah organisasi yang sedang dalam menafsirkan pesan. 

Seringkali yang menjadi fokus adalah komunikasi yang terjadi diantara anggota-anggota 

dalam organisasi, dimana analisis komunikasi organisasi menyangkut penelaahan atas banyak 

transaksi yang terjadi secara terus-menerus.  Sedangkan dalam definisi interpretetif 

komunikasi organisasi, “..dipandang dari suatu perspektif interpretatif (subjektif) adalah 

proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi.”(Pace & Faules, 1998). 

Dalam pengertian interpretatif ini, anggota-anggota organisasi yang terlibat dalam transaksi 

tersebut menciptakan makna atas apa yang sedang berlangsung. Makna merupakan hal yang 

mendasar dalam definisi interpretatif ini. Konsep makna merupakan hal yang sangat 

berkaitan dan menjadi factor pembeda antara perspektif fungsionalis (objektf) dan perspektif 

interpretatif (subjektif) mengenai organisasi. 

 

ARAH ALIRAN INFORMASI 

Pace & Fauler 1998 membagi beberapa jenis arah aliran informasi yang berlangsung dalam 

komunikasi organisasi, yakni: 

- Komunikasi ke bawah, merupakan informasi yang bergerak dari unit jabatan yang 

otoritasnya lebih tinggi ke lebih rendah 

- Komunikasi ke atas, merupakan informasi yang bergerak dari unit jabatan yang 

otoritasnya lebih renda ke lebih tinggi 

- Komunikasi horizontal, merupakan informasi yang terjalin diantara individu yang 

setara otoritasnya. 

-  Komunikasi lintas saluran, merupakan informasi yang bergerak di antara 

unit/individu yang otoritasnya tidak lebih rendah/tinggi namun menempati fungsi 

yang berbeda 

- Komunikasi informal, yakni informasi informal yang mengalir bersama-sama dalam 

organisasi. 
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Iklim Organisasi 

Istilah iklim organisasi merupakan metafora (memiliki makna kiasan), bukan arti 

sesungguhnya. Jika iklim dalam artian sebenarnya mengandung arti  kondisi cuaca dari suatu 

daerah, yang terdiri dari tekanan udara, kelembapan, hujan, sinar matahari dsb. Maka iklim 

organisasi didefinisikan Oleh Pace & Faules (1998)  

“..iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur 

organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. Pengaruh ini 

didefinisikan, disepakati dikembangkan dan dikokohkan secara berkesinambungan melalui 

interaksi dengan anggota organisasi lainnya. Pengaruh ini menghasilkan pedoman bagi 

keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan individu dan mempengaruhi pesan-pesan 

mengenai organisasi” (Pace & Faules, 1998) 

iklim komunikasi organisasi ini penting karena bisa menjadi panduan bagi keputusan-

keputusan penting dalam sebuah organisasi 

 

Struktur Fisik dalam Organisasi 

Perilaku komunikasi bisasanya ditentukan oleh struktur organisasi namun dalam beberapa 

kondisi tertentu yang terjadi malah sebaliknya, perilaku organisasi dapat menentukan struktur 

organisasi. Salah satu yang menjadi fenomena, yakni burolandschaft disebutkan Rogers 

(1976) pada tahun 1966 di Jerman, Swedia dan kemudian dikenalkna di USa”office lands 

scaping” atau “non territorial offices” yang berasal dari pola rendah tentang fleksibilitas  

kendala dalam kerja tim. Masih mneurut Rogers (1976) Umumnya, struktur fisik (dinding, 

koridor dan lantai) dalam sebuah organisasi dibangun berdasarkan struktur organisasi dan 

struktul fisik yang menentukan arah aliran komunikasi yang akan berjalan. Misalnya saja 

hasil penelitian yang dilakukan Allen (1966) menunjukan bahwa dua orang yang berada 

dalam satu lantai yang sama namun ketika dipisahkan kurang lebih beberapa meter, tidak 

akan mengalami komunikasi yang signifikan. 

Jarak fisik memainkan peran yang penting dimana siapa akan beinteraksi dengan 

siapa (barnlun and Harland, dalam Rogers 1976). Dalam proses perkenalan, biasanya 

individu berkomunikasi dengan anggota organisasi sesuai dengan basis kompetensi, daya 

tarik personal dan juga kepentingan relatif dari lokasi fisik. Maka dari itu kita biasanya 

menemuka struktur organisasi menentukan struktu fisik yang pada akhirnya menentuka 

perilaku komunikasi. Asumsu dari office landscaping adalah dengan membuat struktur fisik 

jauh lebih fleksibel (seperti tidak membuat sekat dan menjauhkan segala macam kendala). 

Misanya saja, dalam konsep nonteritorial office, pegawai dengan bebas memindahkan meja 

kemana saja tergantung dengan siapa dia ingin berinteraksi. Dengan siapa dia berkomunikasi 

akan dikonstruksikan sebagai tahapan untuk mengoptimalkan lingkungan fisik yang akan 

membawa perubahan pada organisasi. 

 

KONSEP SMART OFICE 

Ada 6 konsep dasar dalam smart office: 

- People centered,  berpusat kepada manusia, individu yang bekerja di perusahaan, apa 

yang menjadi daya Tarik dan motivasi mereka untuk bekerja? apa yang mereka butuhkan 

untuk performa pekerjaan yang terbaik di perusahaan? 

- Activity based,  berbasis kepada aktivitas yang dibutuhkan untuk ditampilkan, apakah 

mereka menjadi yang trbaik ketika bekerja secara individu atau dalam sebuah tim, 

tingkatan fokus atau tipe kolaborasi apa yang mereka butuhkan? 

- Designe for flexibility, fleksibelitas dalam rangka menunjang aksesibilitas yang dapat 

digunakan setiap hari dan terbuka untuk perubahan dan inovasi 

- Technology enabled, teknologi dapat mendukung perencanaan dan performa kerja 

- Service enhance, meningkatkan pelayanan baik dari fungsi dan pengalaman 
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- Suistanable, keberlanjutan dalam segala cara yang memungkinkan menyeimbangkan 

aspek ekonomis, lingkungan dan sosial 

 

Dalam konsep smart office, fokus kepada pemenuhan kebutuhan dan pengalaman dari para 

tamunya. Dimana definisi tamu disini adalah tiap individu, baik pegawai, pelanggan, 

pengunjung atapun kolega perusahaan. Atau dalam kata lain memenuhi kebutuhan dan 

pengalaman seluruh stakeholder. Semua memengaruhi pengalaman mereka, yakni tempat, 

pelayanana, teknologi dan juga manusia. Samr office jua memperhatikan kesimbangan 

kehidupan dan pekerja dimana hal ini dapat terlihat dari promosi gaya hidup sehat dengan 

memberikan fasilitan ruang/lapangan untuk berolahraga dan kantin sehat. 
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Tentang PT Telkomsel 

Dilansir dari situs resmi telkomsel, berikut merupakan visi misi dan sejarah perusahaan PT 

Telkomsel. Visi, menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia 

yang terpercaya. Misi, memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi 

ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham serta 

mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. 

 Sejak berdiri pada tanggal 26 Mei 1995, Telkomsel secara konsisten melayani negeri, 

menghadirkan akses telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang 

sampai Merauke. Saat ini Telkomsel adalah operator selular terbesar di Indonesia dengan 178 

juta pelanggan dan untuk melayani pelanggannya yang tersebar di seluruh Indonesia, 

termasuk juga di daerah terpencil dan pulau terluar serta daerah perbatasan negara, Telkomsel 

menggelar lebih dari 146 ribu BTS. Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan 

teknologi seluler terkini dan menjadi yang pertama meluncurkan secara komersial layanan 

mobile 4G LTE di Indonesia. Memasuki era digital, Telkomsel terus mengembangkan bisnis 

digital, diantaranya Digital Advertising, Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, dan 

Internet of Things. Untuk melayani kebutuhan pelanggan, Telkomsel menggelar call center 

24 jam dan layanan GraPARI yang tersebar di seluruh Indonesia.Untuk memberikan layanan 

yang prima kepada masyarakat di dalam menikmati gaya hidup digital (digital lifestyle), 
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Telkomsel turut membangun ekosistem digital di tanah air melalui berbagai upaya 

pengembangan DNA (Device, Network dan Applications), yang diharapkan akan 

mempercepat terbentuknya masyarakat digital Indonesia. Selain itu Telkomsel juga aktif 

mendorong generasi muda untuk secara positif menggunakan teknologi.Telkomsel akan 

selalu hadir untuk menginspirasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi terdepan, 

produk dan layanan yang kompetitif, serta solusi inovatif. Hal ini akan mengantarkan 

Indonesia menuju perekonomian masyarakat berbasis broadband sesuai roadmap teknologi 

selular. Kecintaan pada negeri mendorong Telkomsel untuk terus berkreasi menghadirkan 

layanan telekomunikasi terbaik bagi masyarakat Indonesia2.         

Tentang Telkomsel Smart Office 

Kehadiran Telkomsel Smart Office atau yang biasa disingkat menjadi TSO merupakan salah 

satu upaya Telkomsel bertransformasi menjadi perusahaan digital terdepan sesuai dengan visi 

perusahaan, yakni menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle kelas dunia 

yang terpercaya. Dilansir dari halloriau.com6, TSO selain menghadirkan desain dan layout 

yang dinamis, fresh, futuristic dan youth, tetapi juga akan mengapliakasikan smart office 

dalam operasional kerja sehari hari. Konsep smart office yang diusung TSO adalah pertama 

yakni Paperless merupakan salah satu bentuk dukungan Telkomsel terhadap gerakan Do 

Green, dimana seluruh pegawai diwajibkan untuk meminimalisir penggunaan kertas dalam 

operasionalnya. Kedua Cashless, dimana pegawai dapat melakukan transaksi pembayaran di 

kafetaria yang disediakan kantor dengan hanya menggunakan barcode dan tanpa uang tunai, 

biasanya menggunakan aplikasi Tcash. Ketiga, Wireless & lexible Work, dimana karyawan 

dapat dengan bebas menggunakan meja kerja dimana saja karena akan selalu terhubung 

dengan internet tanpa kabel. Dengan adanya konsep smar office ini diharapkan dapat 

meningkatkan semangat dan kinerja pegawai dalam memberikan inovasi kepada masyarakat, 

khususnya pegawai Telkomsel. Adapuan kantor Tekomsel yang sudah mengimplementasikan 

konsep smartn office hanya baru beberapa kantor cabang saja se-indonesia, diantaranya 

adalah Kantor pusat di Jl. Gatot Subroto Jakarta, yang bersebelahan dengan graha merah 

putih nya gedung kantor PT Telkom, kantor telkomsel cabang Padang, dan Riau. 

 Dari hasil wawancara penulis dengan pegawai Telkomsel, Konsep Telkomsel Smart 

Office sendiri sebenarnya ingin meniru konsep smart office yang sudah dilakukan perusahaan 

digital besar dunia yakni Google. Smart office itu sendiri membangun  lingkungan kerja yang  

mengusung konsep AGILE, yakni lingkungan yang dapat mendukung pekerjaan  dilakukan 

lebih dinamis, cepat, serta mengedepankan kolaborasi, ide dan inovasi. Dikarenakan hal 

tersebut maka kantor dibuat sedemikian rupa untuk melahirkan energi baru yang dinamis. Hal 

ini bisa terlihat dari fasilitas kantor yang tidak hanya menyediakan sarana dan prasaran untuk 

kegiatan pekerjaan namun juga mendukung kualitas hidup dari para pegawainya seperti 

masjid, kantin sehat, tempat fitness, dan café. Penyediaan fasilitas dalam smart office ini i 

tidak lain agar mendukung kinerja yang lebih produktif dan inovatif. 

Komunikasi Organisasi di dalam Telkomsel Smart Office 

Hal yang menjadi keunikan dan dayatarik dari Telkomsel Smart Office ini adalah adanya 

aturan perihal tempat duduk. Para pegawai tidak memiliki tempat duduk/meja sendiriyang 

                                                           
6 Diakses 26 November 2018 http://www.halloriau.com/read-lifestyle-75131-2015-12-18-inilah-

keunggulan-gedung-telkomsel-smart-office-pekanbaru-.html 

 

 

http://www.halloriau.com/read-lifestyle-75131-2015-12-18-inilah-keunggulan-gedung-telkomsel-smart-office-pekanbaru-.html
http://www.halloriau.com/read-lifestyle-75131-2015-12-18-inilah-keunggulan-gedung-telkomsel-smart-office-pekanbaru-.html
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tersekat-sekat seperti yang terlihat di meja kantor pada umumnya. Mengedepankan budaya 

kolaborasi dan sistem kerja yang lebih dinamis, dimana tidak mengotak-ngotakan pekerjaan 

berdasarkan divisi atau departemen merupakan konsep yang dibangun di kantor pintar ini. 

Para manager tidak memiliki kursi sendiri, hanya level VP yang memiliki ruang kerja sendiri. 

Sisanya level VP kebawah (General manager, manager, supervisor, staff) tidak memiliki meja 

sendiri, semua menyatu dalam beberapa meja yang disediakan kantor tanpa label dan tanpa 

sekat sama sekali. Semua individu bebas ingin duduk dimana walaupun dalam implementasi, 

para pegawai tetap duduk sesuai dengan departemenya dikarenakan banyak pekerjaan yang 

pembagian tugasnya per departemen sehingga secara otomatis tempat duduk pun wala bebas 

tanpa sekat, para individu memilih tempat duduk yang berdekatan dengan rekan-rekan satu 

departemenya. Bagian menarik lainya adalah, walaupun tanpa sekat bukan berarti power dari 

atasan hilang sama sekali, ada sekat tak terlihat diantara atasan dan bawah dimana jika 

bawahan duduk disebelah atasanya, secara otomatis biasanya bawahan tersebut membentuk 

jarak yang lebih diantara tempat duduknya. Realita lain adalah dalam sebuah meja biasanya 

atasan duduk di tempat paling ujung yang dapat memantau kinerja bawahanya. Amat jarang 

atasa duduk di tengah. Kebebasan dalam pengaturan tempat duduk ini berujung pada 

peraturan tidak tertulis yang dibentuk oleh anggota organisasi tersebut. 

Komunikasi ke bawah, dengan adanya konsep tempat duduk dimana saja membuat 

bawahan dan atasan harus duduk di meja yang sama dan tanpa sekat. Hal ini secara langsung 

atau tidak mempengaruhi dalam proses kerja. Sebagai atasan informan merasa bawha dengan 

adanya sistem kerja tanpa sekat dan batasan ini membantu atasan untuk memberikan 

instruksi. Komunikasi yang dilakukan lebih cepat dan terbuka. Serta atasan dengan mudah 

melakukan pemantauan kinerja.  

Komunikasi ke atas, walaupun dalam segi lingkungan yang mencoba menghapuskan 

sekat fisik antara atasan – bawahan, namun sekat tidak terlihat yang dinamakan power/ 

kekuasaan itu masih terasa oleh bawahan. Bukan berarti satu meja dengan atasan membuat 

para bawahan ini berlaku seenaknya dengan atasan, sebaliknya bawahan merasa dengan 

sistem tempat duduk yang semeja ini membuat kinerja mereka merasa lebih terawasi. Hal ini 

membuat kinerja pegawai jadi jauh lebih transparan, dimana baik atasan/bawahan atau 

sesama pegawai mengetahui siapa yang berkontrbusi lebih banyak dan yang kurang 

berkontribusi. 

Komunikasi Horizontal, dengan adanya sistem satu meja tanpa sekat, diharapkan 

mempermudah adanya kolaborasi anatar pekerja. Sistem informasi yang mengalir memang 

lebih cepat, namun bukan berarti sistem pembagian kerja antara sesama pegawai satu level itu 

sama rata. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan kapabilitas dari masing-masing individu. 

Komunikasi Lintas Saluran, dalam komunikasi lintas saluran, dikarenakan tidak 

adanya sekat dalam penempatan duduk maka memang komunikasi yang terjalin lebih mudah 

terjalin. Walaupun sebenarnya ketika berkoordinasi dengan kolega lintas saluran adanya 

sekat atau tidak tidak terlalu berpengaruh. 

Komunikasi Informal, terkait dalam komunikasi informal, yang dirasakan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan dengan penataan ruang kerja di smart office. 

Kepuasan Kerja, dengan adanya konsep baru smart office ini, terkait dengan 

kepuasan kerja dirasakan perbedaanya tidak terlalu signifikan. Infrastruktur canggih dan 

fasilitas memadai dirasakan hanya mempengrahu 10-15 persen kepuasan kerja. Namun 

sesungguhnya hal itu tidak berarti jika tidak didukung oleh sistem kerja dan birokrasi 

perusahaan yang juga berubah. Karena pada kenyataan, pengambilan keputusan masih 

dipegang oleh level top manajemen. 
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PENUTUP 

Konsep smart office yang mencoba membuat ruang tanpa sekat dengan maksud 

mempengaruhi tidak adanya batasan dalam pekerja satu sama lain memang mempengaruhi 

komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Walaupun sekat secara fisik memang tidak ada, 

bukan berarti sekat tak terlihat yang berupa jabatan pekerjaan tetap saja mempengaruhi 

komunikasi walaupun secara tempat duduk, atasan dan bawahan itu sejajar bukan berate 

dalam pekerjaan juga sejajar. Dalam hal produktivitas yang dirasakan menurut hasil 

wawancara bersifat sama saja, tergantung pada motivasi individu masing-masing. Terkait 

kepuasan kerja, dirasakan hanya berbeda 10-20 persen saja, sisanya sistem kantor smart 

office dirasa tidak berbeda secara signifikan karena birokrasi dan sistem pengambilan 

keputusan tetap berada di level top manajemen. Intinya adalah jika semua hal fisik saja yang 

dirubah, maka perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan jika sistem birokrasi dalam 

organisasi tersebut tidak berubah atau berbeda dengan sistem sebelumnya. 
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PENDAHULUAN 
 

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) layak untuk mendapatkan perhatian publik. 

Eksistensi pemikirannya dari masa ke masa masih sangat relevan sampai saat ini. GMNI 

dilahirkan pada tanggal 23 Maret 1954 sebagai hasil gabungan dari tiga organisasi 

mahasiswa, masing-masing Gerakan Mahasiswa Marhaenis, Gerakan Mahasiswa Merdeka, 

dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia. Organisasi yang didirikan dengan latar 

ideologi kebangsaan ini, tegasnya Pancasila dan Marhaenisme ajaran Bung Karno, Bapak 

Bangsa Kita, pernah mengalami masa jaya dan pernah pula mengalami masa kelam (Putra 

dalam Suhawi: 2009:xxiii). 

Keberhasilan suatu organisasi tidak akan pernah lepas dari aspek komunikasi, 

pentingnya komunikasi bagi suatu organisasi, karena komunikasi didesain untuk memastikan 

segala kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri, 

suatu organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis, yang menciptakan dan saling 

menukar pesan di antara anggotanya sebagai suatu proses (Romli, 2011: 13). Karena 

komunikasi kemudian disadari sebagai “darah kehidupan organisasi” (lifeblood of an 

organization) (J.N. Bailey dalam Hardjana, 2000: x). Chester Irving Barnard dalam Hardjana 

(2000: ix) menyimpulkan pemikirannya tentang peri kehidupan organisasi sebagai berikut: 

Dalam setiap organisasi yang tuntas lagi menyeluruh, komunikasi pasti menduduki 

tempat sentral, karena struktur, keluasan jangkauan, dan ruang lingkupnya hampir 

sepenuhnya ditentukan oleh teknik-teknik komunikasi…Bahkan sesungguhnya 

spesialisasi dalam organisasi muncul dan dipelihara karena tuntutan-tuntuan 

komunikasi 

 

Goldhaber dalam Muhammad (2014: 67) memberikan definisi komunikasi organisasi 

sebagai berikut, “organizational communications is the process of creating and exchanging 

messages within a network of independent relationship to cope with environmental 

uncertainty”. Atau dengan kata- kata lain komunikasi organisasi adalah proses menciptakan 

dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama 

lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. 

Berdasarkan pemaparan definisi komunikasi organisasi di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan batasan pengertian mengenai konsep komunikasi organisasi yaitu adanya 

proses penerimaan dan pengiriman atau pertukaran pesan di antara pimpinan dengan anggota 

maupun di antara anggota organisasi dengan beberapa efek dan umpan balik seketika; dalam 

kurun waktu tertentu, yang dapat berfungsi untuk mengubah perilaku (tingkah laku) seorang 

individu (anggota organisasi) agar sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan guna 

mencapai keefektivan pencapaian tujuan organisasi. Unsur-unsur atau elemen-elemen 

komunikasi organisasi yang mengacu pada definisi menurut Goldhaber (dalam Romli, 2011: 

13) mengandung tujuh unsur atau elemen utama yakni sebagai berikut: 
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1. Proses 

2. Pesan 

3. Jaringan 

4. Saling tergantung/ketergantungan 

5. Hubungan 

6. Lingkungan, dan 

7. Ketidakpastian 

 

Komunikasi organisasi yang efektif ini dapat menunjang pencapaian hasil kerja yang 

optimal bagi seluruh anggota organisasi. Setiap organisasi di manapun berada, berharap dapat 

mencapai tujuan organisasinya secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan 

untuk menunjang keefektivan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut adalah melalui 

peningkatan kinerja anggota organisasi di dalamnya, dengan mempertimbangkan kinerja 

anggota, organisasi dapat dengan mudah meningkatkan produktivitas (productivity) guna 

mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kinerja individu didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam melakukan sesuatu 

dengan keahlian tertentu. Senada dengan pendapat tersebut, Stephen Robbins mengemukakan 

bahwa kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu 

dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama (Robbins, 1996: 439). Kinerja 

individu adalah hasil kerja anggota baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan 

standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh 

atribut individu, upaya kerja (work effort) dan dukungan organisasi (Mangkunegara, 2012: 

15), Hersey, Blanchard, dan Johnson (dalam Wibowo, 2013: 102) mengemukakan tentang 

tujuh indikator yang dapat memengaruhi kinerja (performance) individu dalam suatu 

organisasi yakni sebagai berikut: 

1. Tujuan (Goals) 

2. Standar (Standar) 

3. Umpan balik (Feedback) 

4. Alat atau sarana (Means) 

5. Kompetensi (Competence) 

6. Motif (Motive) 

7. Peluang (Opportunity) 

 

Sebagai organisasi perjuangan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia 

yang berdaulat di bidang Politik, berdikari dibidang Ekonomi dan berkepribadian dalam 

Budaya melalui Nation And Character Building, GMNI tentunya mengalami berbagai 

tantangan yang cukup berat dalam menyikapi situasi dan kondisi sosial masyarakat pada saat 

ini, membuat GMNI dirasa perlu untuk terus menerus meningkatkan kinerja anggota dalam 

mencapai tujuan organisasinya.  

Berdasarkan hal tersebut, adanya proses komunikasi organisasi yang baik dalam 

menunjang kinerja anggota organisasi perlu diperhatikan secara khusus oleh suatu organisasi, 

khususnya bagi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Cabang 

Bandung. 

Oleh sebab itu, dengan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut melalui penelitian yang berjudul “Membangun Kinerja Organisasi Melalui  

Komunikasi  (Studi Korelasional Mengenai Hubungan Komunikasi Organisasi Dengan 

Kinerja Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Pimpinan 

Cabang Bandung)”, yang dapat diidentifikasi melalui Teori Informasi Organisasi-Karl 

Weick. 
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PEMBAHASAN 
 

Analisis Data Responden 

Analisis data responden dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang responden yang 

dijadikan untuk memperjelas data penelitaian. Data karakteristik responden ini meliputi: jenis 

kelamin, usia, pendidikan formal, lama menjadi anggota, dan pengalaman berkontribusi di 

organisasi lain. Berikut ini adalah gambaran mengenai karakteristik responden yang diteliti. 

 

1. Jenis Kelamin Responden 

Berikut adalah gambaran mengenai karakteristik responden dari jenis kelamin 

responden: 
Tabel 1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis 

Kelamin 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 69 69.00 

Perempuan 31 31.00 

Total 100 100 

 

Komunikasi organisasi yang terjadi di dalam Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia 

(GMNI) DPC Bandung, tentunya melibatkan seluruh anggota baik yang berjenis kelamin 

laki-laki maupun perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini pun tentunya akan menimbulkan 

beragam karakteristik personal seperti perilaku, cara pandang, pola pikir (mind set), dan 

ketahanan fisik (physical fitness). Baik laki-laki maupun perempuan memiliki cara kerja yang 

berbeda, bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab akan 

berbeda pula. Sehingga cara mereka untuk mencapai kinerja terbaik juga tentu akan berbeda. 

 

2. Usia Responden 

Berikut adalah gambaran mengenai karakteristik responden dari usia responden: 
 

Tabel 2 Usia Responden 

Usia Frekuensi 

(f) 

Presentase 

(%) 

17-19 tahun 32 32.00 

20-22 tahun 61 61.00 

23-25 tahun 7 7.00 

Total 100 100 

 

Sebagian besar usia responden yang berkisar antara 20-22 tahun (61,00%) ini memang 

telah memasuki masa dewasa awal, hal ini tentu saja merupakan suatu keuntungan bagi 

organisasi yang memerlukan anggota di puncak perkembangan fisik pada masa produktifnya 

dalam menjalankan roda organisasi. Anggota-anggota Gerakan Mahasiswa Nasional 

Indonesia DPC Bandung yang mayoritas berada pada usia muda tentunya memiliki ide atau 

gagasan yang cemerlang dengan semangat juang yang berapi-api. 

 

Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial dimaksudkan untuk mengambil suatu Kesimpulan dengan 

hipotesis (Azwar, 2013: 132). Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan 

untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel 

dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, 

analisis statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik korelasi Rank 
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Spearman. Hal ini dikarenakan pada penelitian dengan judul Hubungan Komunikasi 

Organisasi dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC 

Bandung memiliki dua variabel yang masing- masingnya berskala ordinal. Dengan 

mengetahui koefisien korelasi dari variabel- variabel yang diteliti, maka peneliti dapat 

mengetahui besarnya hubungan di antara kedua variabel tersebut: 

Proses (X1) sebagai sub variabel dari Komunikasi Organisasi (X) dikorelasikan dengan 

Kinerja Anggota Organisasi (Y) menggunakan analisis statistik inferensial untuk mengetahui 

besarnya nilai hubungan di antara kedua variabel tersebut. Hasil perhitungan variabel X1 dan 

variabel Y dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3 

Hubungan Antara Proses (X1) dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional 

Indonesia (GMNI) DPC Bandung 

Variabel rs thitung ttabel Keputusan Keterangan 

X1 dan Y 0,587 9,042 1,984 H0 ditolak Signifikan 

 

Untuk mencari hubungan antara Variabel X1 Proses dengan Variabel Y Kinerja 

Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung 

digunakan rumus Rank Spearman (rs) menggunakan aplikasi SPSS 22 for Windows sehingga 

diperoleh koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,587. Berdasarkan pedoman 

Interpretasi Guilford, korelasi 0,587 termasuk pada kategori hubungan yang cukup signifikan, 

dengan hubungan yang sedang dan cukup berarti. Dengan rumus t = rs  √
𝑛−2

1−𝑟𝑠2
  diperoleh 

nilai thitung  =  9,042. Kemudian dengan merujuk pada t tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 

ttabel = 1,984. Nilai-nilai perhitungan ini kemudian disajikan pada tabel seperti di atas. 

Dikarenakan thitung (9,042) > ttabel (1,984), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat hubungan antara Proses (X1) dengan Kinerja Anggota Organisasi Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y). Hal ini berarti bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara Proses dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa 

Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung.  

Pesan (X2) sebagai sub variabel Komunikasi Organisasi (X) yang dikorelasikan dengan 

Kinerja Anggota Organisasi (Y) menggunakan analisis statistik inferensial untuk mengetahui 

besarnya nilai hubungan di antara kedua variabel tersebut. Hasil perhitungan Pesan (X2) dan 

Kinerja Anggota Organisasi (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 
Tabel 4 

Hubungan Pesan dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 

(GMNI) DPC Bandung 

Variabel rs thitung ttabel Keputusan Keterangan 

X2 dan Y 0,620 9,956 1,984 H0 ditolak Signifikan 

 

Untuk mencari hubungan antara Variabel X2 Proses dengan Variabel Y Kinerja 

Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung 

digunakan rumus Rank Spearman (rs) menggunakan aplikasi SPSS 22 for Windows sehingga 

diperoleh koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,620. Berdasarkan pedoman 

Interpretasi Guilford, korelasi 0,620 termasuk pada kategori hubungan yang cukup signifikan, 

dengan hubungan yang sedang dan cukup berarti. Dengan rumus t = rs  √
𝑛−2

1−𝑟𝑠2
  diperoleh 

nilai thitung  =  9,956 Kemudian dengan merujuk pada t tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 

ttabel = 1,984. Nilai-nilai perhitungan ini kemudian disajikan pada tabel seperti di atas. 
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Dikarenakan thitung (9,956) > ttabel (1,984), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat hubungan antara Pesan (X2) dengan Kinerja Anggota Organisasi Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y). Hal ini berarti bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara Pesan dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa 

Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung.  

Jaringan (X3) sebagai sub variabel Komunikasi Organisasi (X) yang dikorelasikan 

dengan Kinerja Anggota Organisasi (Y) menggunakan analisis statistik inferensial untuk 

mengetahui besarnya nilai hubungan di antara kedua variabel tersebut. Hasil perhitungan 

Jaringan (X3) dan Kinerja Anggota Organisasi (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 5 

Hubungan Jaringan dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 

DPC Bandung 

Variabel rs thitung ttabel Keputusan Keterangan 

X3 dan Y 0,610 9,669 1,984 H0 ditolak Signifikan 

 

Untuk mencari hubungan antara Variabel X3 Jaringan dengan Variabel Y Kinerja 

Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung 

digunakan rumus Rank Spearman (rs) menggunakan aplikasi SPSS 22 for Windows sehingga 

diperoleh koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,610. Berdasarkan pedoman 

Interpretasi Guilford, korelasi 0,610 termasuk pada kategori hubungan yang cukup 

signifikan, dengan hubungan yang sedang dan cukup berarti. Dengan rumus t = rs  √
𝑛−2

1−𝑟𝑠2
  

diperoleh nilai thitung  =  9,669 Kemudian dengan merujuk pada t tabel dengan α = 5% 

diperoleh nilai ttabel = 1,984. Nilai-nilai perhitungan ini kemudian disajikan pada tabel 

seperti di atas. 

Dikarenakan thitung (9,669) > ttabel (1,984), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat hubungan antara Jaringan (X3) dengan Kinerja Anggota Organisasi Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y). Hal ini berarti bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara Jaringan dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa 

Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung. 

Ketergantungan (X4) sebagai sub variabel Komunikasi Organisasi (X) yang 

dikorelasikan dengan Kinerja Anggota Organisasi (Y) menggunakan analisis statistik 

inferensial untuk mengetahui besarnya nilai hubungan di antara kedua variabel tersebut. 

Hasil perhitungan Ketergantungan (X4) dan Kinerja Anggota Organisasi (Y) dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
Tabel 6 

Hubungan Ketergantungan dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 

(GMNI) DPC Bandung 

Variabel rs Thitung ttabel Keputusan Keterangan 

X4 dan Y 0,616 9,840 1,984 H0 ditolak Signifikan 

 

Untuk mencari hubungan antara Variabel X4 ketergantungan dengan Variabel Y 

Kinerja Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung 

digunakan rumus Rank Spearman (rs) menggunakan aplikasi SPSS 22 for Windows sehingga 

diperoleh koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,616. Berdasarkan pedoman 

Interpretasi Guilford, korelasi 0,616 termasuk pada kategori hubungan yang cukup signifikan, 

dengan hubungan yang sedang dan cukup berarti. Dengan rumus t = rs  √
𝑛−2

1−𝑟𝑠2
  diperoleh 

nilai thitung  =  9,840 Kemudian dengan merujuk pada t tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 
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ttabel = 1,984. Nilai-nilai perhitungan ini kemudian disajikan pada tabel seperti di atas.  

Dikarenakan thitung (9,840) > ttabel (1,984), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat hubungan antara Ketergantungan (X4) dengan Kinerja Anggota Organisasi Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y). Hal ini berarti bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara Ketergantungan dengan Kinerja Anggota Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung. 

Hubungan (X5) sebagai sub variabel Komunikasi Organisasi (X) yang dikorelasikan 

dengan Kinerja Anggota Organisasi (Y) menggunakan analisis statistik inferensial untuk 

mengetahui besarnya nilai hubungan di antara kedua variabel tersebut. Hasil perhitungan 

Hubungan (X5) dan Kinerja Anggota Organisasi (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 7 

Hubungan Sub Variabel (X5) Hubungan dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa 

Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y) 

Variabel rs Thitung ttabel Keputusan Keterangan 

X5 dan Y 0,505 7,105 1,984 H0 ditolak Signifikan 

 

Untuk mencari hubungan antara Variabel X5 Hubungan dengan Variabel Y Kinerja 

Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung 

digunakan rumus Rank Spearman (rs) menggunakan aplikasi SPSS 22 for Windows sehingga 

diperoleh koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,505. Berdasarkan pedoman 

Interpretasi Guilford, korelasi 0,505 termasuk pada kategori hubungan yang cukup signifikan, 

dengan hubungan yang sedang dan cukup berarti. Dengan rumus t = rs  √
𝑛−2

1−𝑟𝑠2
  diperoleh 

nilai thitung  =  7,105 Kemudian dengan merujuk pada t tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 

ttabel = 1,984. Nilai-nilai perhitungan ini kemudian disajikan pada tabel seperti di atas.  

Dikarenakan thitung (7,105) > ttabel (1,984), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat hubungan antara Sub Variabel Hubungan (X5) dengan Kinerja Anggota Organisasi 

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y). Hal ini berarti bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara Ketergantungan dengan Kinerja Anggota Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung. 

Lingkungan (X6) sebagai sub variabel Komunikasi Organisasi (X) yang dikorelasikan 

dengan Kinerja Anggota Organisasi (Y) menggunakan analisis statistik inferensial untuk 

mengetahui besarnya nilai hubungan di antara kedua variabel tersebut. Hasil perhitungan 

Lingkungan (X6) dan Kinerja Anggota Organisasi (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 

Tabel 8 

Hubungan Sub Variabel Lingkungan (X6) dengan Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa 

Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y) 

Variabel rs Thitung ttabel Keputusan Keterangan 

X6 dan Y 0,552 8,164 1,984 H0 ditolak Signifikan 

 

Untuk mencari hubungan antara Sub Variabel Hubungan X6 dengan Variabel Y 

Kinerja Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung 

digunakan rumus Rank Spearman (rs) menggunakan aplikasi SPSS 22 for Windows sehingga 

diperoleh koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,552. Berdasarkan pedoman 

Interpretasi Guilford, korelasi 0,552 termasuk pada kategori hubungan yang cukup signifikan, 

dengan hubungan yang sedang dan cukup berarti. Dengan rumus t = rs  √
𝑛−2

1−𝑟𝑠2
  diperoleh 

nilai thitung  =  8,164 Kemudian dengan merujuk pada t tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 
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ttabel = 1,984. Nilai-nilai perhitungan ini kemudian disajikan pada tabel seperti di atas.  

Dikarenakan thitung (8,164) > ttabel (1,984), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat hubungan antara Sub Variabel Lingkungan (X6) dengan Kinerja Anggota Organisasi 

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y). Hal ini berarti bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara Lingkungan dengan Kinerja Anggota Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung. 

Ketidakpastian (X7) sebagai sub variabel Komunikasi Organisasi (X) yang 

dikorelasikan dengan Kinerja Anggota Organisasi (Y) menggunakan analisis statistik 

inferensial untuk mengetahui besarnya nilai hubungan di antara kedua variabel tersebut. Hasil 

perhitungan Ketidakpastian (X7) dan Kinerja Anggota Organisasi (Y) dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 
Tabel 9 

Hubungan Sub Variabel Ketidakpastian (X7) dengan Kinerja Anggota Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y) 

Variabel rs Thitung ttabel Keputusan Keterangan 

X7 dan Y 0,690 12,268 1,984 H0 ditolak Signifikan 

 

 Untuk mencari hubungan antara Sub Variabel Ketidakpastian X7 dengan Variabel Y 

Kinerja Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung 

digunakan rumus Rank Spearman (rs) menggunakan aplikasi SPSS 22 for Windows sehingga 

diperoleh koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,690. Berdasarkan pedoman 

Interpretasi Guilford, korelasi 0,690 termasuk pada kategori hubungan yang cukup signifikan, 

dengan hubungan yang sedang dan cukup berarti. Dengan rumus t = rs  √
𝑛−2

1−𝑟𝑠2
  diperoleh 

nilai thitung  =  12,268 Kemudian dengan merujuk pada t tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 

ttabel = 1,984. Nilai-nilai perhitungan ini kemudian disajikan pada tabel seperti di atas.  

Dikarenakan thitung (12,268) > ttabel (1,984), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat hubungan antara Sub Variabel Ketidakpastian (X7) dengan Kinerja Anggota 

Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y). Hal ini 

berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Ketidakpastian dengan Kinerja 

Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung. 

Komunikasi Organisasi sebagai variabel bebas (X) yang dikorelasikan dengan Kinerja 

Anggota Organisasi sebagai variabel terikat (Y) menggunakan analisis statistik inferensial 

untuk mengetahui besarnya nilai hubungan di antara kedua variabel tersebut. Hasil 

perhitungan Komunikasi Organisasi (X7) dan Kinerja Anggota Organisasi (Y) dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 
Tabel 10 

Hubungan Variabel Komunikasi Organisasi (X) dengan Kinerja Anggota Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y) 

Variabel rs Thitung ttabel Keputusan Keterangan 

X dan Y 0,668 11,476 1,984 H0 ditolak Signifikan 

 

Untuk mencari hubungan antara Variabel Komunikasi Organisasi X dengan Variabel Y 

Kinerja Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung 

digunakan rumus Rank Spearman (rs) menggunakan aplikasi SPSS 22 for Windows sehingga 

diperoleh koefisien korelasi Rank Spearman sebesar 0,668. Berdasarkan pedoman 

Interpretasi Guilford, korelasi 0,668 termasuk pada kategori hubungan yang cukup signifikan, 

dengan hubungan yang sedang dan cukup berarti. Dengan rumus t = rs  √
𝑛−2

1−𝑟𝑠2
  diperoleh 

nilai thitung  =  11,476 Kemudian dengan merujuk pada t tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 
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ttabel = 1,984. Nilai-nilai perhitungan ini kemudian disajikan pada tabel seperti di atas.  

Dikarenakan thitung (11,476) > ttabel (1,984), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

terdapat hubungan antara Variabel Komunikasi Organisasi (X) dengan Kinerja Anggota 

Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung (Y). Hal ini 

berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Komunikasi Organisasi dengan 

Kinerja Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Bandung. 

Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa komunikasi organisasi memiliki hubungan 

yang signifikan dengan kinerja anggota di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 

DPC Bandung. Setiap sub variabel komunikasi organisasi, menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan dengan kinerja anggota organisasi. 

 

 

PENUTUP 
 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Membangun Kinerja Organisasi Melalui  

Komunikasi (Studi Korelasional Mengenai Hubungan Komunikasi Organisasi Dengan 

Kinerja Anggota Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Pimpinan 

Cabang Bandung) yang telah dilakukan, maka Kesimpulan yang didapatkan melalui 

pengujian hipotesis adalah bahwa Process (process), Pesan (messages), Jaringan (network), 

Ketergantungan (interdependence), Hubungan (relationship), Lingkungan (environtment), 

dan Ketidakpastian (uncertainty) memiliki hubungan cukup signifikan dengan tingkat 

hubungan yang sedang dan cukup berarti dengan kinerja anggota organisasi. 

Untuk itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPC Bandung perlu untuk terus 

merancang jaringan-jaringan komunikasi yang dapat memperoleh dan membagikan informasi 

yang relevan pada pusat-pusat keputusan secara efisien dan ekonomis. Pimpinan Gerakan 

Mahasiswa Nasional Indonesia DPC Bandung perlu menyadari pentingnya menjelaskan 

kepada anggota mengenai kewajiban peran dan menciptakan umpan balik yang relevan dalam 

pelaksanaan kerja. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPC Bandung perlu 

menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pimpinan juga perlu memiliki 

kompetensi untuk mendengarkan bawahan secara efektif guna meningkatkan keefektivan 

komunikasi ke atas (upward communication). Pengembangan dapat juga diperoleh dengan 

cara melatih anggota untuk menggunakan jaringan komunikasi formal secara efektif. 

Merancang jaringan dan melatih anggota adalah pendekatan yang saling melengkapi. Hal ini 

dilakukan agar proses komunikasi organisasi dapat berjalan efektif dengan memperhatikan 

dimensi proses (process), pesan (message), jaringan (network), ketergantungan 

(interdependence), hubungan (relationship), lingkungan (environtment), dan ketidakpastian 

(uncertainty). 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Azwar, Saifuddin. (1997). Sikap Manusia (Teori dan Pengukurannya). Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Azwar, Saifuddin. (2013). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Handoko. T.Hani. (1989). 

Manajemen. Edisi II. Yogyakarta: BPFE 

Hardjana, Andre. (2000). Audit Komunikasi (Teori dan Praktek). Jakarta: Grasindo Morissan. (2009). 

Teori Komunikasi Organisasi. Bogor: Ghalia Indonesia Muhammad, Arni. (2014). Komunikasi 

Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara 

Pace, R. Wayne., dan Don F. Faules. (2010). Komunikasi Organisasi (Strategi Meningkatkan Kinerja 

Perusahaan). Bandung: Rosdakarya 

Rakhmat, Jalaluddin. (2005). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Rosdakarya Robbins, 

Stephen.P., Timothy A. Judge. (2015). Perilaku Organisasi. Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat 

Romli, Khomsahrial. (2011). Komunikasi Organisasi Lengkap. Jakarta: Grasindo  



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 632 

Sugiyono. (2010). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta 

Sugiyono.  (2012). Statistik Nonparametrik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta  

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 

Suhawi, Achmad. (2009). Gymnastik Politik Nasionalis Radikal (Fluktuasi Gerakan Mahasiswa 

Nasional Indonesia). Jakarta: Rajawali Pers 

Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja. (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 633 

PENGGUNAAN MEDIA DALAM LINGKUNGAN  

ORGANISASI PESANTREN 
 

Atwar Bajari 

Universitas Padjadjaran 

 

Korespondensi: atwar.bajari@unpad.ac.id 

 

 

PENDAHULUAN 

Pesantren adalah lembaga pendidikan dengan sistem yang lebih tertutup terhadap dunia luar. 

Mereka berupaya melindungi para santri dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk 

menjaga kemurnian sistem pembelajaran dan menjaga perilaku para santri agar tetap dalam 

ketaatan terhadap pimpinan organisasi yang disebut kyai. Menjaga kemurnian pembelajaran 

dilakukan dengan memelihara muatan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem interaksi 

pembelajaran yang diwariskan secara turun temurun. Mereka memiliki sistem tersendiri 

dalam melaksanakan pembelajaran yang berpatokan pada; loyalitas santri pada kyai, 80% 

muatan kurikulm adalah agama dan 20% adalah soft skill yang berkaitan dengan dakwah dan 

kehidupan sosial, serta metode pembelajaran tradisional yang mengutamakan pada sorogan, 

bandongan dan wurukan. Di samping itu, sumber belajar yang mengutamakan kitab kuning 

adalah hal yang pokok dan tidak boleh berubah. 

Sistem pembelajaran tertutup, dimulai dengan penguatan sistem organisasi pesantren 

yang mengutamakan pemusatan otoritas pada kyai. Seperti yang dikatakan oleh Dawam 

Rahardjo (Rahardjo, 1998) bahwa, Pesantren tradisional memiliki organisasi berbasis 

hubungan guru-murid. Biasanya hanya ada seorang Kyai yang paling berpengaruh, yaitu 

karena alimnya, serta karena ia adalah pendiri dan pemilik pesantren atau pewaris pesantren 

yang sah dari orangtuanya. Pesantren yang paling sederhana hanya terdiri dari Kyai dan 

murid-muridnya.  

Hal ini tidak terlepas dari, peran utama kyai sebagai penyebar dan pendidik ilmu-ilmu 

agama yang kuat, dimana kurikulum dikembangkan berdasarkan pada kekuatan basis 

pemahaman agama Islam dari Kyai sebagai pendiri pesantren. Karena  demikian, menurut 

Wulandari, (Wulandari, 2012), pesantren menjadi organisasi pendidikan yang dikembangkan 

dengan menejemen yang unik, yaitu penerapan nilai-nilai agama yang dijadikan basis 

pengembangan organisasi di setiap perubahan zaman.  

Zamahsyari Dhofier dalam Hasan (Hasan, 2015) mendefinisikan pesantren secara 

sederhana dalam bukunya yang sudah klasik, Tradisi Pesantren. Menurutnya, pesantren 

merupakan lembaga pendidikan tradisional. Islam untuk mempelajari, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral 

keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 

Selanjutnya, Hasan (Hasan, 2015), menjelaskan pula bahwa sistem pendidikan 

pesantren menggunakan pendekatan holistik. Artinya, para pengasuh pesantren memandang 

bahwa kegiatan belajar-mengajar merupakan kesatupaduan atau lebur dalam totalitas hidup 

sehari-hari. Bagi warga pesantren, belajar di pesantren tidak mengenal hitungan waktu, kapan 

harus mulai dan kapan harus selesai. 

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan dalam 

lingkungan pesantren mengalami pergeseran. Hal ini ditandai dengan lahirnya jenis 

pendidikan pesantren modern yang disebut kalafiyah. Ciri utamanya adalah, kurikulum 

pembelajaran sudah mengalami perubahan, tidak lagi ekslusif pada pembelajaran agama, 

namun secara inklusif mereka mengadopsi ssitem pembelajaran modern dangan mata 

mailto:atwar.bajari@unpad.ac.id


ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 634 

pelajaran umum. Beberapa pesantren bahkan sudah menggunakan bahasa Inggris dan bahasa 

Arab sebagai pengantar dan percakapan sehari-hari. Namun, hal ini tidak berarti peran kyai 

menjadi lemah. Seperti hasil penelitian Wulandari, bahwa Pesantren sudah mengalami 

beberapa pergeseran, namun posisi Kyai tetap tidak tergantikan, apalagi dalam pesantren 

salafiyah. Peran strategis tersebut menempatkan posisi sebagai penjaga gerbang dalam rantai 

komunikasi. Dalam lingkungan pesantren, arus informasi yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan dan kebijakan berawal dari kyai sebagai pimpinan tertinggi di 

kepengurusan pondok pesantren, (Wulandari, 2012). Apapun informasi dan materi dakwah 

dan pembelajaran, Kyai tetap memegang otoritas penuh dalam mengendalikan informasi. 

Kyai adalah penjaga gerbang yang mengolah informasi untuk melakukan pembaharuan atau 

tidak terhadap lembaganya, atau disebut peran pembaharu (change agents). 

Salah satu hal yang menjadi keluhan para kyai dalam lingkungan pesantren adalah 

hadirnya media dan teknologi komunikasi yang tidak dapat dibendung dalam lingkungan 

pesantren. Walaupun ada aturan santri tidak diperkenankan membawa telpon seluler atau 

gadget, beberapa di antara mereka menggunakan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. 

Mereka mendapatkan akses teknologi seperti internet ketika jam belajar atau jam mengaji 

kosong dengan pergi ke sekolah umum yang berada dalam lingkungan pesantren.  

Hasil penelitian Mulkan, dkk.,  (2013) menyebutkan bahwa beberapa pesantrem 

memberikan akses kepada para santri untuk membaca koran dan televisi. “The print media is 

much more accessible to the students to the types of print media for the purposes of self-

improvement, hobbies and entertainment information. Although there is a TV set in every 

dorm, but only switched on given time by the leader of dormitory.” Hal ini menunjukkan 

terdapat pergeseran pada beberapa pesantren dalam menggunkan media.  

Namun menurut Maulita, dkk., (2013), penggunaan media tersebut dilakukan secara 

berhati-hati dan rasa takut ketika menggunakan media. Seperti dalam laporan penelitian 

mereka, disebutkan bahwa, adanya berbagaimacam peraturan tersebutt menimbulkan adanya 

ketakutan komunikasi dimana santri merasa dirinya diawasi oleh keberadaan aturan yang 

dapat menempatkannya pada posisi bersalah apabila diketahui melanggar aturan tersebut. 

Ketakutan komunikasi adalah bagian dari kelompok konsep yang terdiri atas penghindaran 

sosial, kecemasan sosial, kecemasan berinteraksi, dan keseganan.  

Penelitian ini, berupaya menggambarkan kebijakan yang berkembang dalam 

lingkungan pesantren terhadap penggunaan media untuk melihat bagaimana para pesantren 

sebagai organisasi pendidikan yang bersifat mukim (Boarding School) menyusun aturan, 

menerapkan aturan, dan mengevaluasi aturan yang berkaitan dengan penggunaan media. 

Selanjutnya, menjelaskan bagaimana pendapat para santri tentang kebijakan media pesantren 

yang mengatur komunikasi mereka dengan dunia luar. Hasil akhir yang diharapkan dari 

paparan makalah ini adalah,  gambaran lengkap tentang pesantren sebagai organisasi atau 

lembaga pendidikan yang mengelola kebijakan komunikasi internal dan kebijakan 

penggunaan media bagi para santri untuk membuka jaringan komunikasi mereka dengan 

dunia luar. Komunikasi internal yang dimaksud dalam makalah ini, berkaitan dengan 

interaksi dan pengelolaan instruksional atau pembelajaran yang berlangsung. Kemudian, 

menjelaskan secara kuantitatif tentang kebijakan media sebagai bagian dari komunikasi 

eksternal para santri dengan dunia luar dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. 

Penelitian ini menggunakan metode survey. Riset dirancang sedemikian rupa untuk 

mendeskripsikan variabel secara teliti satu per satu serta merintis penjelasan  hubungan 

antarvariabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun & Effendi, 1989), (Rahmat, 1989), 

dan (Bajari, 2015). Populasi penelitian ini adalah pesantren salafi di Kota Bandung, 

Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

acak sederhana. Pesantren yang terpilih adalah Pesantren Nihayatul Amal di Kabupaten 

Karawang dengan status pesantren Salafiyah Perkotaan. Kemudian Pesantren Madinatul 
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‘Ulum Kota Bandung (Salafiyah Perkotaan). Jumlah santri yang terpilih dari setiap pesantren 

adalah 50 orang, sehingga secara keseluruhan sampel peelitian adalah 100 orang santri. 

Namun setelah dilakukan analisis, beberapa respon tidak memenuhi syarat kelengkapan data, 

sehingga jumlah sampel yang dianalisis adalah 92 orang. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik 

inferensial. Analisis statistik inferensial digunakan untuk mengukur keterikatan beberapa 

variabel yang digunakan untuk mengetahui relasi atau perbedaan rata beberapa kelompok 

(Singarimbun & Effendi, 1989). Uji statistik yang digunakan adalah uji t dimana kriteria 

pengujiannya adalah: tolak hipotesis nol apabila nilai rata-rata dua kelompok berbeda secara 

signifikan. Di dalam penelitian ini taraf nyata yang digunakan adalah p = 0,05 atau tingkat 

kepercayaan sebesar 95 persen (Siegel, 1990).  

 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada dua pesantren di dua kabupaten yang berbeda. Pesantren 

pertama adalah Madinatul Ulum Kota Bandung. Pesantren sangat memegang teguh prinsip 

salafiyah yang kuat, yakni pesantren dengan prinsip pengajaran Islam yang  ketat dan murni. 

Seperti dikatakan Anita (Anita, 2006) dengan meminjam pendapat Madjid, bahwa, pesantren 

salafiyah atau salaf memegang “Islam yang murni” yang belum dipengaruhi bid`ah dan 

khurafat. Di Indonesia pondok pesantren salah satu sasaran kritik mereka, setidaknya karena 

keterikatan lingkungan pondok pesantren atau kyai dengan tasawuf atau tarekat. Meskipun 

kritik tersebut selalu ada, tetapi pondok pesantren sampai sekarang masih tetap bertahan. 

Pesantren kedua adalah pesantren Nihayatul Amal Kabupaten Karawang yang lebih modern 

dimana mereka memiliki kelas salafiyah dan kalafiyah. Pesantren ini lebih terbuka dan 

menyediakan saran teknologi informasi dan media yang dibutuhkan oleh para santri dengan 

tingkat penggunaan yang terbatas. 

Dalam lalu lintas komunikasi internal, peran kyai dan ustaz sangat dominan. Kyai dan 

ustaz adalah pusat komunikasi para santri dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Komunikasi dengan kyai selain dalam pembelajaran, juga berlangsung dalam 

urusan sehari-hari misalnya kehidupan dalam pesantren, tatalaksana kehidupan pesantren, 

bahkan soal jodoh dan orientasi politik. Semuanya berpusat pada interaksi dengan kyai. 

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan model komunikasi internal organisasi, komunikasi 

santri, ustaz dan kyai menyerupai model instruksional. Dalam hal ini Komunikasi berfungsi 

mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap anggota mempunyai hierarki 

wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan atau anggota, 

(Mulawarman & Rosilawati, 2014).  
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 Gambar 1 dan gambar 2 menyajikan dan menunjukkan komposisi usia para santri 

yang terlibat dalam peelitian ini. Pada pesantren pertama Madinatul Ulum Kota Bandung, 

frekuensi tertinggi umur para santri terletak pada rentang 12 – 14, 2 tahun yakni sebanyak 24 

orang atau hampir mencapai 76%. Sedangkan pada pesantren Nihayatul Amal Kabupaten 

Karawang, usia para santri terbanyak yang terlibat dalam penelitian ini terletak pada rentang 

16,6-17,2 tahun. Terdapat selisih usia signifikan di antara kelompok santri yag berasal dari 

dua pesantren tersebut. 

 Masalah pertama yang dijelaskan adalah komunikasi intrenal yang berlangsung antara 

santri dengan kyai. Grafik 1 dan grafik 2 menjelaskan bagaimana posisi kyai dalam sistem 

komunikasi organisasi dalam lingkungan pesantren. Seluruh santri yang menjadi responden 

penelitian ini, menjawab bahwa kyai adalah penting dan mereka selalu beridiskusi dan 

berkonsultasi mengenai apapun selama mereka berada di pesantren. 

  
 

Setelah menjelaskan komunikasi internal, selanjutnya adalah bagaimana perilaku 

santri dalam memanfaatkan media komunikasi yang menjembatani komunikasi mereka 

dengan dunia luar. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mencolok 

diantara kedua pesantren dalam menyusun kebijakan penggunaan media. Pesantren 

Madinatul Ulum Kota Bandung, menerapkan sistem kebijakan media tertutup. Dalam hal ini, 

santri tidak diperkenankan sama sekali memebaca surat kabar, menonton televisi, 

mendengarkan radio dan menggunakan gadget atau smartphone. Jikapun ada di antara 

mereka yang mengisi pernah menggunakan, jumlah sangat kecil yakni hanya dua orang pada 

seluruh media. 

 Berbeda dengan pesantren Nihayatu Amal Kabupaten Karawang, pesantren tersebut 

cukup terbuka dan modern. Lingkungan mereka hampir menyerupai pendidikan umum 

dengan fasilitas pembelajaran lengkap, lingkungan yang luas, fasilitas kesehatan yang baik, 

dan warung kebutuhan para santri tersedia di dalam. Namun dalam hal kebijakan media, 

mereka memiliki standar berbeda yakni santri diperbolehkan menggunakan media pada hari 

tertentu setiap seminggu sekali. Hari Sabtu mereka diperbolehkan untuk menonton TV, 

membaca surat kabar atau mendengarkan radio yang disediakan di ruang pengelola.    

 Jadwal penggunaan media sangat ketat. Para santri senior memantau keterlibatan 

mereka dalam belajar, karena jadwal belajar yang sangat padat dan jelas. Tidak ada waktu 

yang cukup luang untuk menggunakan media. Demikian halnya dengan penggunaan gadget 

atau smartphone. Para santri tidak dilarang membawa perangkat tersebut dari rumah mereka, 

tetapi harus diserahkan kepada santri senior yang sudah ditunjuk selama berada dalam 

lingkungan pesantren. Para santri boleh menggunakan alat tersebut, jika ada kepentingan 

mendadak atau pada hari tertentu saja. 
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 Para santri Nihayatul Amal masih sempat menonton televisi selama berada di 

pesantren. Hal ini bisa dilihat dari Gambar 5 dimana skor aktivitas interaksi dengan televisi 

terbanyak ada pada rentang 7-9,1 sebanyak 80%. Rata-rata ini sangat kecil jika dibandingkan 

dengan skor maksimal adalah 20 point. Namun demikian terdapat satu orang santri yang 

memiliki skor maksimal. Jika melihat data keseluruhan, skor interaksi dengan televisi 

mayoritas sangat rendah. 

 

 

 Demikian halnya juga dengan penggunaan surat kabar, skor mayoritas juga terletak 

pada rentang 7,8-9,7. Jumlah itu relatif kecil jika melihat pada skor atau point maksimal 

sebesar 20 point. Dengan demikian, penggunaan surat kabar oleh para santri sangat kurang 

atau rendah. Bahkan, skor maksimal penggunaan surat kabar hanya mencapai 15,4 dari 

rentang 20 point yang bisa dicapai dalam kelompok pertanyaan penggunaan surat kabar. 
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 Penggunaan radio, bahkan lebih randah dari seluruh media konvensional yang ada. 

Beberapa alasan kualitatif yang muncul, diantranya peantren tidak menyediakan perangkat 

tersebut dan santri menganggap radio tidak menjadi media pavorit untuk mereka. Jikapun ada 

yang menggunakan, mereka telah memanfaatkan smartphone yang dilengkapi dengan 

perangkat radio. Skor mayoritas penggunaan radio terletak pada rentang 1-4,4 sebanyak 86% 

santri mendapatkan point pada kelompok tersebut.  

 

 Gambar 6 menyajikan penggunaan smartphone para santri. Skor atau poin tertinggi 

yang dapat diperoleh para santri dalam menjawab pertanyaan ini adalah 35 poin. Hasil 

pengukuran menunjukkan bahwa santri memiliki upaya yang cukup baik dalam 

menggunakan media sosial. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka masih bisa 

mendapatkan akses untuk menggunakan smartphone, laptop atau personal computer disela-

sela belajar mereka dengan berbagai cara. Mereka berusaha mendapatkan akses ke internet 

dengan menggunakan berbagai perangkat tersebut. Hasil pengakuan mereka, smartphone atau 

gadget dan yang lainnya digunakan untuk mengakses media sosial seperti facebook dan 

instagram. Hasil pengukuran menunjukkan, sebagian besar skor (80%) terletak pada 

kelompok rentang 16,8-20,2. Selanjutnya 31% diikuti oleh kelompok rentang antara 20,2-

23,60. Bahkan di antara mereka ada yang memperoleh skor maksimal mendekati 35 poin. 

 Hasil pengamatan terhadap pesantren Madinatul Ulum Kota Bandung, tidak dilakukan 

pengolahan sedemikian rupa. Alasannya adalah, mereka memiliki kebijakan yang sangat 

ketat terhadap penggunaan media dalam lingkungan pesantren. Santri sama sekali tidak 

memiliki akses melakukan komunikasi dengan dunia luar. Berdasarkan perbedaan kedua 

kebijakan tersebut, penelitian ini berusaha membandingkan pemahaman dan wawasan santri 

mengenai dunia luar dan pemahaman terhadap informasi yang mereka peroleh. 

Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dimensi pengetahuan/volume 

informasi yang diterima oleh para santri dan kesesuaian informasi dengan kebutuhan mereka. 
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Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji t, bahwa kedua kelompok pesantren yang dibedakan 

menurut keterbukaan informasi memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Hasil pengujian 

adalah t test = 4.865 dan signifikan pada p = 0,001.  Demikian halnya juga dengan perbedaan 

persepsi tentang kesesuaian informasi dengan kebutuhan mereka yang menunjukkan bahwa 

hasil uji t didapat t test sebesar 4,398 dan signifikan pada p= 0,01.. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Pola komunikasi organisasi pesantren dalam membangun sistem akademik dan 

pembelajaran lebih berpusat pada kyai. Aktivitas komunikasi dalam penerapan 

kurikulum pesantren, interaksi keseharian dan pencariao informasi internal, poros 

utamanya terletak pada Kyai sebagai figur utama di dalam pesantren sebagai organisasi 

pendidikan Islam. 

b. Kedua pesantren yang diobservasi memiliki kebijakan yang berbeda dalam membangun 

interaksi dengan dunia luar. Pesantren sebagai lembaga atau organisasi pendidikan 

berbasiskan agama (Islam), dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yakni 

salafiyah dan kalafiyah. Kedua pesantren yang diamati adalah pesantren salafiyah, 

namun dalam kebijakan komunikasi dengan dunia luar dalam hal ini penggunaan media, 

sangat berbeda. Pesantren Madinatul Ulum Kota Bandung, sangat melarang penggunaan 

media apapun. Sedangkan pesantren Nihayatul Amal Karawang lebih terbuka. Para santri 

mendapatkan terpaan surat kabar, televisi dam radio serta internet (gadget/smartphone 

walaupun dengan kadar yang rendah samapai sedang. Berdasarkan peredaan tersebut, 

hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diantara dua 

kelompok santri tersebut dalam hal wawasan dan pemahaman, pengetahuan dan persepsi 

mereka terhadap informasi yang diterima. Pesantren Nihayatul Amal yang memiliki 

kebiajakn media lebih terbuka, memiliki rata-rata skor lebih tinggi pada dimensi 

wawasan, pemahaman, pengetahuan dan persepsi mereka terhadap informasi yang 

diterima. 
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PENDAHULUAN  

Patologi sosial merupakan permasalahan bersama yang memerlukan penanganan bersama 

pula. Seperti halnya ,asalah pornomedia yang menerpa kalangan remaja disabilitas hambatan 

penglihatan, akan sulit diatasi jika hanya mengandalkan peran dan fungsi PSBN Wiyataguna 

sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi pada remaja 

yang mengalami gangguan dan hambatan fungsi penglihatan. 

Sebagai lembaga yang menjadi pusat rehabilitasi remaja tunanetra PSBN Wiyataguna 

memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus ditangani. Selain kondisi ketunaan yang 

dialami oleh siswa binaannya, mereka juga berhadapan dengan situasi dan kondisi siswa 

binaan yang berada pada fase remaja yang kompleks dan penuh dengan lika liku masa transisi 

sebagai individu. 

Salah satu masalah yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, adalah 

adanya terpaan pornomedia kepada remaja tunanetra. Permasalahan ini relatif baru dan sulit 

terdeteksi. Selain faktor privasi juga disebabkan fenomena ini baru muncul saat siswa binaan 

sudah mengenai dan menggunakan smartphone sebagai salah satu alat bantu komunikasi dan 

pencarian informasi. Sehingga gejala dampak pornomedia sulit ditangkap oleh manajemen 

karena smartphone yang dianggap memiliki fungsi positif ternyata tak luput dari 

penyalahgunaan, berupa akses terhadap informasi berkonten negatif seperti pornomedia. 

Pornomedia bukan hal yang benar-benar asing bagi remaja. Fenomena hasil riset di 

amerika, australia, eropa, asia, hingga asia tenggara. Terdapat kajian tentang Internet 

addiction di Amerika (Bertagna, 2009) yang menyebutkan bahwa Kecanduan internet 

mengganggu aktivitas sosial bahkan di tempat kerja. Begitu juga dengan riset tentang remaja 

di Australia secara rutin terpapar pornomedia (Flood, 2007) menyebutkan Pornografi melalui  

internet adalah sumber keterpaparan anak di bawah umur terhadap pornografi, baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja. 

Kajian lain yang dilakukan yaitu Efek pronografi di swedia (Jonsson, 2015)  

menyatakan bahwa Efek pornografi berkontribusi terhadap pertumbuhan sexual online, dan 

Tingkat pendidikan dan Efek internet pornografi di China (Chen, Wu, & Atkin, 2015) 

diketahui menyiratkan semakin Rendah tingkat pendidikan, semakin besar resiko negatif 

akibat keterpaparan pornomedia. Begitu juga dengan kajian Komunikasi seksual di Malaysia 

(Ayub et al., 2017) memaparkan konten dalam media via Gadget, menjadi faktor yang paling 

berpengaruh terkait dengan penerimaan pesan seksual. Fenomena yang sama di Indonesia, 

tergambar dalam penelitian tentang Perilaku pornografi di kalangan remaja SMA Negeri di 

Purbolinggo (Puspitasari, Latif, & Widiastuti, 2013), dengan hasil: Terdapat sejumlah siswa 

yang menyatakan setuju perilaku pornografi bersenggama dilakuakan oleh remaja, dan 

sebagian dari mereka telah melakukannya.  

Berdasarkan survey awal dan riset-riset tersebut diketahui pornomedia telah 

merambah dunia remaja disabilitas tunanetra, maka diperlukan pemetaan kasus dan 

penanggulangannya berdasarkan kolaborasi di antara dua lembaga yang berkepentingan. 

Adapun hasil temuan dan rekomendasi yang diberikan peneliti diharapkan akan mendapat 
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respons positif dan dianggap dapat memberikan informasi baru guna penanganan masalah 

yang dihadapi di dalam lembaga. Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas terlihat adanya 

kebutuhan kerjasama di antara dua lembaga yaitu lembaga yang melakukan riset dan lembaga 

yang dimana objek yang menjadi lokasi riset berada, untuk menyelesaikan masalah sosial 

yang diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya preventif dan kuratif atas dampak 

pornomedia di kalangan siswa binaannya di PSBN Wiyataguna, namun demikian kajian ini 

memerlukan penggalian data yang komprehensif agar dapat diketahui langkah penanganan 

yang implementatif. 

Sebab, sebuah untuk menghasilkan sebuah kajian diperlukan kerjasama dan 

keterbukaan di antara kedua belah pihak sehingga tujuan akhir riset dapat dimanfaatkan 

sebagai landasan pembuatan kebijakan ataupun suatu aktivitas tertentu yang dapat dianggap 

sebagai sebuah tindaklanjut dari hasil pemikiran yang direkomendasikan dari sebuah kajian. 

Aktivitas tindaklanjut ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kesediaan dari pihak 

lembaga yang menjadi lokasi objek peneltian, karena lembaga ini lah yang akan mengetahui 

secara pasti mengenai jenis kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilakukan. 

Mengingat fenomena pornomedia dapat dianggap sebuah gejala yang bersifat laten, 

maka sering kali kemunculannya tak terduga, kecuali sudah menimbulkan dampak nyata 

yang dirasa negatif dan fatal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, oleh karena itu, perlu 

kiranya dilakukan kajian mengenai Internet, Pornomedia, Remaja, Disabilitas, dan Tunanetra, 

untuk menghasilkan suatu langkah nyata yang dapat diterapkan sebagai upaya preventif dan 

kuratif oleh lembaga PSBN Wiyataguna, dengan menjalin kerjasama dengan lembaga lain 

yang memiliki kewenangan dalam melakukan riset terpadu, misalnya pihak akademisi dari 

perguruan tinggi misalnya dosen dari fakultas ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran. 

Penjajagan kerjasama penelitian didasari dengan pertimbangan logis bahwa fakultas yang 

diajak kerjasama merupakan fakultas yang memiliki kaitan dengan bidang kajian yang 

diteliti. 

 

 

PEMBAHASAN  

FENOMENA PORNOMEDIA DAN DISABILITAS 

Jika sebelumnya, penyandang disabilitas tunanetra atau individu dengan hambatan 

penglihatan dianggap tak terjangkau oleh dampak negatif pornomedia. Hal ini dipatahkan 

oleh penelitian tentang pornomedia dan disabilitas di Australia (Darragh, Reynolds, Ellison, 

& Bellon, 2017) hasil riset terhadap responden yang memiliki kecacatan intelektual 

menyatakan bahwa mereka telah melihat pornografi yang mendorong mereka untuk 

mengeksplorasi aktivitas seksual secara real time. Terdapat pula penelitian perilaku seksual 

terhadap remaja disabilitas di Aceh, termasuk tunanetra(Anita & Magfirah, 2014) dengan 

hasil pretest menunjukan sikap kearah setuju dengan seksual pranikah.  

Remaja di definisikan sebagai suatu periode perkembangan dari transisi antara masa 

kanak- kanak dan dewasa, yang diikuti oleh perubahan biologis, kognitif, dan sosio 

emosional (Pratama, Hayati, & Supriatin, 2014). Perubahan biologis, meliputi perubahan 

organ seksual dan dorongan seksual. Sedangkan penggunaan smartphone dan internet (Gifary 

& N Kurnia, 2015) di Indonesia berada di peringkat kelima daftar pengguna smartphone 

terbesar di dunia dan terdapat pergeseran tujuan akses internet (peralihan fungsi komunikasi 

mjd sumber pencarian informasi). 

Pada prinsipnya, internet menyediakan konten pronografi meliputi, visual (teks dan 

gambar), audio, dan audiovisual (Leggitt, Shechter, & Lang, 2014). Untuk masalah Internet 

dan pornomedia, diketahui terdapat penyalahgunaan internet oleh remaja (Castor, 2009) yang 

menyebutkan “Children Have the Capacity to Use the Internet but Lack the Wisdom to Avoid 

Its Harms”. Hal itu pula lah yang menjadi titik tekan perhatian tentang pornomedia dan 
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remaja, mengingat ada beberapa alasan yang mendorong para remaja di Kota Pekanbaru 

dalam mengkonsumsi materi pornografi melalui media adalah rasa ingin tahu, dorongan dari 

orang lain, serta  telah mengarah pada kecanduan (Rumyeni, Lubis, & Yohana, 2013). 

Sedangkan kajian tentang pornomedia dan remaja disabilitas tunanetra, mengindikasikan 

bahwa Screenreader mempermudah tunanetra untuk mengakses informasi (konten positif 

maupun negatif). 

 

DAMPAK YANG PERLU DIWASPADAI 

Terdapat dampak gangguan fisiologi yang menjadi resiko mengacu pada pernyataan bahwa 

ada keterkaitan antara pornomedia dan gangguan saraf (Kühn & Gallinat, 2014), 

menyebutkan paparan intens terhadap rangsangan pornografi menghasilkan penurunan 

regulasi tanggapan saraf alami terhadap rangsangan seksual. aktivasi otak yang sering terjadi 

menyebabkan ipsornografi yang mengarah pada penurunan struktur dan fungsi otak sehingga 

menimbulkan kebutuhan yang lebih tinggi untuk stimulasi eksternal dan menumbuhkan 

kecenderungan untuk mencari lebih banyak lagi material seksual yang baru. 

Selain gangguan syaraf, diketahui pula pornomedia berpengaruh pada adanya 

gangguan perilaku seksual. Salah satunya dari hasil penelitian yang dapat simpulkan bahwa 

sebagian besar remaja putra di SMK Wongsorejo Gombong terkena frekuensi paparan media 

pornografi lebih dari 1 x per bulan yaitu sebanyak 41 siswa (45%) dan sebagian besar remaja 

putra di SMK Wongsorejo Gombong sudah pernah masturbasi > 12 x per bulan sebanyak 47 

siswa (51%) (Sunarsih, Purwanti, & Khosidah, 2010). Hasil senada menyatakan terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara pengaksesan situs pornografi dengan sikap seksual 

pranikah pada Remaja kelas XI di SMA 2 Banguntapan Bantul Yogyakarta Tahun 2016 

(Hadiati, 2016). Oleh karena itu bimbingan Konseling diperlukan untuk mengarahkan 

perilaku Seksual Remaja (Taher, 2012), sebab Kehamilan di luar nikah dapat dipicu oleh 

konsumsi pornomedia, walaupun tidak bersifat tunggal. 

Gangguan lain yang dapat dimunculkan akibat pornomedia adalag gangguan 

kejiawaan. Kajian tentang Pornomedia dan gangguan kejiwaan (Sciaraffa, 2015) 

menyebutkan pornomedia memiliki keterkaitan dalam kapasitas tertentu dengan adanya 

kecenderungan depresi, gangguan emosional (anger), kekerasan seksual, hingga 

penyimpangan seksual. Begitu juga denga pornografi dan fantasi (Mattebo, 2014) disebutkan 

pornografi memiliki peranan dalam menstimulus fantasi dan tindakan seksual. 

Artinya, terpaan pornografi (Baltazar, Helm Jr, Mcbride, Hopkins, & Stevens jr, 

2010) yaitu frekuensi penggunaan pornografi secara signifikan juga terkait dengan 

keterkinian dan frekuensi penggunaan alkohol dan narkoba serta jumlah pasangan seksual. 

Hal ini tentu memberikan resiko tertentu saat mereka berkeluarga (Peter & Valkenburg, 

2016) karena kecanduan pornografi berpengaruh pada hubungan dengan pasangan kelak. 

 

HASIL TEMUAN YANG DISOSIALISASIKAN 

Terdapat hasil riset yang dilakukan oleh peneliti dari fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, yang 

disosialisasikan di hadapan para guru dan pembimbing yang bertugas di PSBN Wiyataguna 

Bandung, dengan data sebagai berikut. 
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Data yang dipaparkan oleh penelti saat presentasi, cukup menghenyakkan perhatian para guru 

dan pembimbing. Terlebih saat mereka mengetahui terdapat alasan yang melatarbelakangi 

data tersebut. Adapun alasan yang dikemukan merujuk pada ketidaktahuan, ketidakpahaman 

akan konsekuensi, spontanitas dan unsur fun (bercanda/menggoda teman). Sesungguhnya, 

pada PENUTUP awal riset dinyatakan bahwa fenomena tersebut berada dalam tingkat 

kewajaran dalam konteks puberitas remaja, namun adanya indikasi paparan, tentunya 

memerlukan penanganan khusus di tingkat institusi, agar tidak menimbulkan dampak negatif 

yang sulit ditangani. 

Pada titik ini lah diperlukan kesadaran dan pemahaman bersama di antara pihak 

lembaga yang melakukan penelitian dengan pihak lembaga yang menjadi lokasi obyek 

penelitian. Sebab hal-hal kecil yang tak nampak jelas ke permukaan dan bersifat rutin di 

dalam sebuah lembaga bisa jadi tidak menarik perhatian manajemen untuk melakukan 

treatment tertentu sebagai upaya pencegahan. Begitu juga dengan pihak peneliti, yang 

terbiasa melakukan riset dengan obyek tertentu di masyarakat umum, biasanya tak mengenal 

secara intensif kondisi lapangan yang diteliti, atau bisa jadi juga, tim riset mengalami 

kesulitan saat memaparkan hasil yang dirasa akan menimbulkan permasalahan baru. 

Mengacu pada hal tersebut, diharapkan lembaga periset memberikan pemahaman 

terlebih dahulu kepada lembaga objek riset dengan memaparkan hasil kajian awal dan data 

pra survey yang dilengkapi dengan referensi yang terstruktur yang memudahkan lembaga 

obyek riset untuk memahami pentingnya topik tertentu dikaji, sehingga tak menimbulkan 

ketidaksinkronan pemahaman di antara kedua lembaga. Jika kedua lembaga telah 

menyamakan visi misinya dalam melakukan suatu kajian, niscaya kolaborasi antar lembaga 

untuk melakukan riset dan mengimplementasikan hasilnya akan lebih mudah dilaksanakan. 

Pada prinsipnya siswa disabilitas hambatan penglihatan merupakan remaja yang 

memiliki karakteristik relatif sama dengan remaja lainnya. Remaja yang berada dalam fase 

puberitas cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar berkaitan dengan seksualitas. Hal ini 

dapat dikatakan normal manakala mereka memiliki kontrol diri yang kuat sehingga tak 

terhanyutkan oleh dampak negatif yang mengiringinya. Pada sisi ini lah, orang dewasa dapat 

berperan sebagai pihak pengontrol, baik keluarga, sekolah, lembaga pengembangan, lembaga 

riset maupun masyarakat umum. Sebab setiap struktur dalam masyarakat diharapkan dapat 

berperan secara optimal, sesuai fungsinya masing-masing demi kemaslahatan bersama 

melalui kolaborasi antar lembaga. 

 

PENUTUP 

Hasil menunjukan sebagian siswa binaan telah mendapat, menyimpan, membuka dan 

mengirimkan konten tersebut dengan alasan ketidaktahuan, ketidakpahaman akan 

konsekuensi dan fun. Pada akhir pemaparan, peneliti menawarkan sejumlah langkah 

penanganan, yang berbasis pada temuan hasil Riset di Asia (Chng, Li, Liau, & Khoo, 2015) 
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and European (Siomos et al., 2012), yaitu dibutuhkan peranan orangtua dalam menangani 

kecanduan internet, termasuk pornomedia (Bleakley, Ellithorpe, & Romer, 2016) maka 

peneliti menyarankan berbagi tanggung jawab dengan orang tua siswa didik dan siswa binaan 

berupa reporting, sharing, consulting. 

Landasan rekomendasi lain yang dirujuk adalah tentang kebijakan institusi lokal 

maupun global dalam mengantisipasi terpaan pornomedia (Preston, Rasmussen, & Reed, 

2009) pernyataannya menyebutkan bahwa: regulasi nasional dan lokal dalam sistem filtering. 

Selanjutnya, terkait penanggulangan pornografi, khususnya pornografi Internet, terhadap 

remaja (Flood, 2007) Pertama, akses dan penggunaan Internet oleh anak terus berkembang, 

Kedua, saluran baru pemaparan pornografi juga terbuka untuk anak-anak maka dapat 

diupayakan tindakan filtering. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diadakan kebijakan 

tingkat institusi terkait penggunaan smartphone di sekolah seperti pemeriksaan isi 

smartphone dan bembatasan akses wifi gratis, jika diperlukan. 

Adapun yang berkaitan dengan kontrol sosial (Perry, 2015) menyatakan penanaman 

nilai religiusitas dapat dikembangkan dalam mengontrol dampak pornomedia maka dapat 

ditingkatkan upaya penanaman nilai religiusitas melalui berbagai kegiatan informatif. 

Sedangkan untuk memberikan pendidikan seksual yang komprehensif (Mariani & Bachtiar, 

2010), menyebutkan Guru (tidak hanya Bimbingan Konseling dan Guru Agama) hendaknya 

secara intensif terus mengkampanyekan bahwa hubungan seksual (termasuk perilaku seksual 

tak terkontrol lainnya) bukanlah ‘menu’ yang sehat dalam berpacaran maka dapat 

ditingkatkan kegiatan pengarahan secara intensif. 

Temuan dan rekomendasi yang diberikan peneliti mendapat respons positif dan 

dianggap dapat memberikan informasi baru guna penanganan masalah yang dihadapi di 

dalam lembaga. Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas terlihat adanya kebutuhan kerjasama di 

antara dua lembaga untuk menyelesaikan masalah sosial yang diharapkan dapat dijadikan 

sebagai upaya preventif dan kuratif atas dampak pornomedia di kalangan siswa binaannya di 

PSBN Wiyataguna, namun demikian kajian ini masih memerlukan analisis yang lebih 

mendalam dan penggalian data serta kajian riset yang lebih komprehensif agar dapat 

diketahui langkah penanganan yang lebih implementatif. 
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PENDAHULUAN 

Pada dasarnya, media massa apapun jenisnya, beroperasi untuk melayani khalayaknya. 

Khalayak merupakan asset penting bagi sebuah media, apapun jenis medianya. Hubungan 

antara media dan masyarakat pada dasarnya akan bergantung pada waktu dan tempat dimana 

media massa itu berada (McQuail, 2011). Meskipun memang, kemajuan teknologi dan 

munculnya media baru dapat mengubah situasi komunikasi massa secara fundamental 

(Baran, 2014). Lebih lanjut McQuail menggambarkan metafora peranan media dalam 

masyarakat. Menurut McQuail, media adalah jendela peristiwa dan pengalaman yang 

memperluas pandangan kita; cermin peristiwa di masyarakat dan dunia; penyaring (gate 

keeper); penunjuk, pemandu, atau penerjemah; forum; kontributor yang meneruskan atau 

membuat infomasi; serta pembicara atau partner yang memiliki informasi dalam percakapan. 

Metafora ini menunjukkan luasnya peran media dalam masyarakat (McQuail, 2011, p. 92), 

sehingga kemudian dapat menjelaskan alasan mengapa seseorang atau sekelompok orang 

kemudian tertarik dan menggunakan media.  

Di masa lalu, media massa sering digambarkan seperti magnet yang memiliki 

pengaruh sangat besar terhadap khalayaknya. Seiring dengan meningkatnya jumlah media 

massa, berlanjut dengan munculnya media sosial, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan. 

Tahun-tahun terakhir media seperti cetak, radio, bahkan sebagian televisi mulai meredup 

karena merosotnya jumlah pembaca, pendengar, atau penonton mereka.  Sebagian dari media 

tersebut gulung tikar. Fenomena ini terjadi di Indonesia serta di berbagai belahan dunia 

termasuk di negara maju seperti di Eropa dan Amerika. 

Radio siaran kini bagaikan media di ujung senja. Dalam sebuah seminar yang 

diselenggarakan Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Maret 2016 lalu, 

Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Bali Komang Agus 

Satuhedi menyampaikan gambaran tentang kondisi lanskap radio siaran di Indonesia saat ini7. 

Pertumbuhan lembaga penyiaran Radio di Indonesia terus mengalami lonjakan, dari sekitar 

1.288 stasiun pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.986 stasiun pada tahun 2013 atau 

pertumbuhan mencapai rata-rata 10% per tahun. Namun pertumbuhan jumlah radio yang 

signifikan ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pendengar radio dalam 

populasi, lama waktu mendengarkan radio dan alokasi iklan radio.  

Data Radio Reach atau jumlah pendengar radio diantara populasi penduduk di satu 

kota tidak mengalami pertumbuhan, bahkan beberapa diantaranya menurun. Persaingan 

stasiun radio untuk merebut pendengar semakin ketat karena jumlah pendengar yang 

diperebutkan cenderung tidak bertambah.  Data time spent listening atau lamanya waktu 

mendengar dari tahun ke tahun juga tidak mengalami pertumbuhan, bahkan di kota-kota 

utama di Indonesia menurun. Penikmat radio di Indonesia, saat ini hanya 22 persen.  Menurut 

Agus, kondisi ini terjadi tidak hanya pada industri radio siaran. Seluruh media kini sedang 

mengalami sunset industries, dan “galau”. 

                                                           
7 http://www.kpid-baliprov.go.id/index.php/baca-berita/4481/www.mitindohouse.org 
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Berbagai upaya telah dilakukan oleh insan-insan radio untuk memperbaiki keadaan. 

Untuk beradaptasi dengan perubahan, sejumlah radio melebarkan sayapnya membangun situs 

online. Akan tetapi masuk ke ranah online dan penggunaan teknologi baru tidak serta merta 

mengembalikan kesuksesan radio. 

Radio adalah medium yang intim. Hubungan kru radio dengan pendengar biasanya 

terjalin erat. Selain hubungan interaktif yang diakomodir melalui siaran-siaran perbincangan, 

radio biasa mengadakan pertemuan tatap muka antara kru radio dengan pendengarnya dalam 

pertemuan off air. Keakraban tersebut membuat banyak radio memiliki klub pendengar. Klub 

pendengar ini bisa terbentuk secara alamiah tanpa organisasi formal, namun juga bisa 

berbentuk formal dengan susunan kepengurusan yang baku.  

Tentu saja tidak semua pendengar radio adalah pendengar aktif yang mau ikut serta 

dalam berbagai kegiatan radio siaran. Sebagian besar pendengar radio biasanya pasif. 

Kalaupun aktif, sebagian dari mereka hanya mau aktif terlibat dalam siaran perbincangan 

atau ikut berkomentar di akun media sosial radio kesayangan mereka. Kendati tidak semua 

pendengar mau ikut aktif, radio sebaiknya tetap mengasuh khalayaknya untuk menjaga 

loyalitas mereka.  

Berbagai fenomena dan data tentang kemerosotan media khususnya radio 

menunjukkan bahwa radio kini perlu membangun strategi khusus untuk menjaga loyalitas 

khalayak. Di era teknologi informasi, saingan radio siaran kini tidak hanya sesama radio lain 

atau media massa lainnya, namun juga media sosial. Kendati demikian, luasnya penggunaan 

media sosial utamanya di kalangan anak muda, dapat saja diterjemahkan sebagai sebuah 

peluang untuk meluaskan khalayaknya.  

Cukup banyak pengelola radio yang membangun strategi pengasuhan khalayak 

dengan berbagai dinamika kesuksesan serta tantangan yang mereka hadapi. Di antara 

berbagai radio tersebut, terdapat dua radio, yaitu PR FM Bandung dan ARDAN FM Bandung 

yang membangun strategi pengasuhan khalayak secara khusus. Kedua radio tersebut juga 

meluaskan khalayak mereka dengan mengelola beberapa akun media sosial seperti Facebook, 

Twitter, dan Intagram.  

Artikel ini membahas strategi yang dilakukan radio PR FM dan ARDAN FM dalam 

mengasuh atau mengelola khalayaknya. Secara praktis, kajian mengenai strategi organisasi 

pengasuhan khalayak kedua radio tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran 

berharga bagi para pengelola media khususnya radio siaran tentang alternatif cara yang dapat 

dilakukan untuk membangun dan menjaga loyalitas khalayak. Sementara secara teoritis, 

kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran komunikasi organisasi 

dalam relasi antara media radio siaran dan khalayaknya. Berdasarkan uraian tersebut, fokus 

penelitian ini adalah, “Bagaimanakah strategi pengasuhan khalayak untuk menjaga loyalitas 

khalayak pada radio PR FM Bandung dan ARDAN FM Bandung?”. Pertanyaan penelitian, 

(1) bagaimana program pengasuhan khalayak yang dikembangkan pada radio PR FM 

Bandung dan ARDAN FM Bandung?, (2) Medium apa sajakah yang digunakan dalam 

program pengasuhan tersebut serta bagaimana hasil dari penggunaan tiap-tiap jenis medium?  

 

PR FM dan Khalayaknya 

Radio PR FM adalah bagian dari grup perusahaan media terbesar di Jawa Barat, Pikiran 

Rakyat, mengudara pada frekuensi 107.5 FM. Mulai tahun 2010 PR FM memosisikan dirinya 

sebagai radio informasi dan berita, karena melihat kebutuhan warga Bandung akan konten 

informasi melalui radio, serta melihat peluang bisnis karena format ini tidak banyak diambil 

oleh radio siaran lain di kota Bandung. Target khalayak radio PR FM adalah pria dan wanita 

dewasa, usia 19 hingga 50 tahun, kalangan menengah ke atas, yang menyukai dan 

membutuhkan muatan siaran informasi dan berita.  
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Sejak memosisikan dirinya sebagai radio informasi dan berita di tahun 2010, Radio 

PR FM Bandung mempertajam formatnya dengan mengambil format jurnalisme warga 

sebagai ciri khas programnya. PR FM dan khalayaknya disatukan melalui kepedulian 

terhadap berbagai isu kepentingan publik di kota Bandung. Untuk itu PR FM juga melibatkan 

pendengar-pendengarnya sebagai partisipan aktif kontributor informasi atau jurnalis warga. 

Konsep ini membuat PR FM memiliki sejumlah pendengar yang aktif bahkan sangat aktif 

berpartisipasi dalam aktivitas siaran PR FM.  

Setiap hari PR FM mengundang setiap orang yang mendengarkan PR FM untuk 

berkontribusi melaporkan fakta atau peristiwa apapun yang bernilai berita atau penting bagi 

kehidupan masyarakat Kota Bandung. Laporan dapat disampaikan secara lisan melalui 

telepon atau melalui teks yang difasilitasi aplikasi percakapan seperti SMS, Whatsapp, atau 

melalui media sosial. Laporan warga ini disiarkan pada menit-menit tertentu setiap jam nya. 

Untuk menjaga kualitas laporan, PR FM melakukan seleksi serta verifikasi atas setiap laporan 

yang masuk dari pendengar. PR FM juga mendampingi pendengar, melalui panduan 

pertanyaan penyiar, sehingga pendengar mampu menyampaikan informasi berkualitas dalam 

laporannya. Berdasarkan pengalaman PR FM, selalu saja ada pendengar yang mau berbagi 

atau menyukai kemunculan dirinya di media sehingga konsep ini secara langsung telah 

menjaga loyalitas pendengar PR FM. 

Pesatnya perkembangan media sosial, membuat PR FM juga membangun eksistensi 

di media sosial, sekaligus melakukan pengasuhan khalayak di media sosial, melalui akun 

Facebook PR FM dan akun Facebook Netizen PR FM. Akun Facebook PR FM diisi oleh 

berbagai informasi publik dari PR FM, sementara Akun Facebook Netizen PR FM dibuat 

untuk mewadahi hasrat warganet atau netizen untuk berbagi hal penting, utamanya melalui 

medium foto. Laporan yang disampaikan warganet biasanya berupa foto kualitas fasilitas 

publik, pelanggaran lalu lintas, atau informasi lain yang dapat disampaikan melalui 

foto.Untuk meningkatkan kemampuan warganet di bidang fotografi, PR FM juga 

menyelenggarakan kursus fotografi sekitar satu hingga dua kali per tahun.  

ARDAN FM dan Khalayaknya 

Radio ARDAN 105.9 FM didirikan pada 30 April 1989, tergabung dalam manajemen 

grup ARDAN. Target khalayaknya adalah anak-anak muda berusia 14 sampai 24 tahun, yang 

memiliki karakter aktif berkegiatan di luar rumah, memiliki komunitas, dinamis, memiliki 

rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isu dan tren terbaru. Beradaptasi dengan pola bermedia 

anak muda perkotaan yang sangat terbiasa dengan penggunaan media baru, ARDAN 

menargetkan khalayak pendengarnya berupa anak muda yang peka terhadap kemajuan 

teknologi dan gadget, serta pengguna internet dengan intensitas yang tinggi. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut ARDAN memfasilitasi pendengarnya dengan akses media sosial  

yang variatif, seperti Facebook, Twitter, Instagram, website, dan Youtube. ARDAN banyak 

mengangkat berbagai isu yang berkembang di kalangan anak muda dalam siaran on-air 

maupun off-airnya. Konten siarannya didominasi hiburan 80%, berita dan informasi 10%, 

keagamaan 10%. Acara siaran ARDAN dikemas ringan dan menghibur, mengutamakan 

konten lokal.  

Berbagai strategi dibangun ARDAN untuk mendekatkan diri dengan selera dan 

kebutuhan anak muda kota Bandung. Anak muda dikenal suka mencoba hal-hal baru, tidak 

suka menjadi pengikut. Untuk itu ARDAN memosisikan diri sebagai hits maker dengan cara 

tidak sekadar memuat konten yang sedang hits di Bandung, melainkan membuat hits mereka 

sendiri dengan tidak hanya memutar lagu yang sedang hit namun mencari dan memutarkan 

lagu yang memiliki potensi menjadi hit.  

ARDAN berkomitmen untuk mendekatkan diri dengan khalayaknya melalui berbagai 

strategi. Diantaranya, ARDAN sesekali mengajak pendengar untuk ikut rapat dalam 
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menentukan inovasi baru terkait konten acaranya atau menjadi bagian dari kepanitiaan acara. 

Setiap tahun ARDAN menyelenggarakan program “School and Lovely Squad”. Pada 

program ini, biasanya ARDAN dapat menerima ratusan hingga lebih dari seribu lamaran, 

yang kemudian diseleksi menjadi sekitar 70 – 100 remaja untuk menjadi anggota “School 

and Lovely Squad ARDAN” (semacam duta ARDAN). Anggota terpilih memperoleh 

pengasuhan selama satu tahun berupa: latihan dan praktik siaran di radio ARDAN antara 

pukul 5 – 6 pagi secara bergilir; belajar berorganisasi dan praktik mengorganisir berbagai 

kegiatan on-air maupun off-air ARDAN. Setelah menyelesaikan program selama setahun, 

anggota “School and Lovely Squad” kemudian dipindahkan untuk menjadi  “Member of 

ARDAN”, kumpulan penggemar radio ARDAN yang berada pada rentang usia 14 tahun 

(usia SMP) hingga 24 tahun (mahasiswa hingga lulus S1). Mereka biasanya mengorganisir 

diri bersama-sama Radio ARDAN menyelenggarakan berbagai kegiatan off-air ARDAN 

untuk mendukung aktivitas On-air ARDAN.  

ARDAN juga aktif mengelola media sosial, utamanya Instagram dan Twitter yang 

banyak digunakan remaja. Sejauh ini, melalui berbagai strategi yang dibangun, ARDAN 

merasa masih mampu memfasilitasi minat dan gairan remaja dan anak muda untuk 

melakukan berbagai kegiatan kreatif. ARDAN mengeksplorasi berbagai teknologi baru 

melalui penggunaan platform untuk mendukung kanal utama yaitu siaran terestrial, seperti 

pemanfaatan website, streaming online, aplikasi siaran yang dapat diundur di play-store dan 

i-store, serta media sosial: Instagram, Facebook, Twitter. Menurut ARDAN, mereka 

memperbaharui laman mereka setiap tiga bulan sekali dan mengubah desain Twitter mereka 

setiap bulan agar lebih dinamis serta mampu mengejar keinginan khalayak remaja yang selalu 

berubah.  

 

Relasi Radio dan Khalayaknya  

Hubungan yang terjalin antara media dengan khalayak terjadi karena khalayak merasa 

membutuhkan atau tertarik akan konten media, penyiarnya, atau manfaat lain seperti 

memperoleh keterhubungan dengan pihak lain. Terdapat penambahan fungsi media 

khususnya radio siaran, dari fungsi broadcasting atau siaran kepada fungsi komunikasi atau 

menghubungkan satu orang dengan orang yang lainnya di tingkat individu maupun 

kelompok. Sebagai media yang intim, hubungan antara kru radio dan pendengarnya lebih 

dekat dibandingkan dengan hubungan media jenis lain dengan khalayaknya.  

PR FM maupun ARDAN FM berupaya membangun kedekatan dengan khalayaknya 

melalui interaksi di dalam dan di luar program siaran. Pengasuhan khalayak yang interaktif 

menguntungkan bagi kedua radio karena memudahkan pengelola memperoleh umpan balik 

dan masukan dari komunitas khalayak akan hal-hal yang diinginkan khalayak. Iklim 

komunikasi pada komunitas pendengar kedua radio ini berlangsung secara informal. 

Beberapa pendengar yang cukup aktif dalam komunitas kemudian menjadi lebih populer, 

namun iklim komunikasi berjalan dengan egaliter dan informal. Dalam mengorganisir 

komunitas pendengar, kedua radio tidak menjalankan komunikasi yang instruktif, karena 

sebagian besar khalayak atau pendengar ikut bergabung atas dasar kesukarelaan. Kendati 

demikian, pengelola radio mentransfer nilai-nilai yang dianut organisasi radio siaran kepada 

komunitas khalayak. Sebagai contoh, PR FM yang mengusung konsep siaran jurnalisme, 

mentransfer nilai-nilai seperti kesadaran akan fakta atau nilai berita, kejujuran, 

keberimbangan, serta independensi dalam mengungkapkan fakta, kecepatan menyampaikan 

informasi menjadi nilai-nilai yang juga dibangun diantara khalayak pendengar maupun 

warganet (netizen). Proses transfer nilai dari induk organisasi radio pada umumnya diterima 

oleh pendengar secara sukarela. Anggota komunitas pendengar umumnya menerima nilai-

nilai yang disampaikan radio sebagai aturan main bersama.  
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Dalam organisasi, anggota organisasi secara interaktif melakukan koordinasi aktivitas, 

sebagaimana dinyatakan McPhee dan Zaug (2000), dimana dalam koordinasi tersebut 

anggota komunitas khalayak menyesuaikan diri dengan pengaturan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, mengatasi kesulitan kerja sama, dan mencoba mencari solusi atas masalah 

(Putnam , et al., 2009). Pada kasus PR FM, koordinasi nilai-nilai organisasi PR FM tentang 

etika jurnalistik ini tampak telah berlangsung dengan baik pada diri komunitas pendengar 

pada umumnya. Terbukti ketika ada  pendengar yang menyampaikan informasi belum 

terverifikasi, pendengar lain ikut mengingatkan.  Pada prosesnya, sistem nilai ini dibangun 

dan dinegosiasikan bersama, antara nilai-nilai yang hendak ditransfer oleh induk organisasi 

radio dengan nilai-nilai yang diharapkan pendengar. Kecocokan sistem nilai yang dibangun 

ARDAN mau PR FM ini juga lah yang akan membuat individu khalayak mau bertahan 

bergabung atau tidak. Karenanya, kemampuan negosiasi pengelola radio siaran untuk 

menanamkan nilai-nilai induk organisasi dengan nilai-nilai yang dapat diterima anggota 

komunitas akan menentukan besar tidak organisasi komunitas pendengar radio tersebut.   

  Tantangan bagi radio dalam organisasi pengasuhan khalayak adalah menambah 

jumlah komunitas khalayak, serta membuat khalayak yang sudah bergabung juga menjadi 

juru kampanye bagi bergabungnya khalayak baru. Strategi untuk memperluas jangkauan 

terhadap khalayak biasanya dilakukan melalui melalui medium ekstensi yaitu media sosial. 

Pada radio anak muda seperti ARDAN, karena targetnya anak muda, maka khalayaknya 

harus diperbaharui terus. ARDAN harus selalu aktif membuat program baru dengan 

mengambil isu yang sedang hangat di kalangan anak muda, agar mereka tertarik untuk 

bergabung. Loyalitas berusaha dibangun ARDAN dengan memilih isu yang hangat di 

kalangan anak muda, menggunakan saluran yang banyak digunakan (media sosial), dengan 

kemasan seperti gaya bahasa, tampilan sesuai selera anak muda saat ini. Tantangan bagi 

ARDAN, karena anak muda umumnya menyukai sesuatu yang baru, senang mencoba, adalah 

mampu menjadi hit maker, bukan hanya hit player. Sesuatu yang baru ini yang menjadi value 

atau nilai berharga bagi anak muda, dapat membuat anak muda loyal. 

Bagi PR FM yang mengusung format jurnalisme warga, nilai-nilai yang mengikat PR 

FM dengan khalayaknya adalah kepedulian yang sama terhadap kota Bandung dan berbagai 

isu kepentingan publik. Untuk itu, PR FM perlu selalu jeli dan cermat menemukan dan 

mengelola berbagai isu publik, untuk menarik ikatan emosional dengan khalayaknya.  

 

Perluasan Jangkauan Khalayak : Dari Lanskap Terestrial ke Lanskap Berbasis 

Internet 

Dalam sebuah kesempatan, para pengelola radio senior yang tergabung dalam 

organisasi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional (PRSSNI) Jawa Barat mengakui, 

khalayak generasi milenial ke bawah atau generasi Y, Z dan Alpha, kini memiliki lebih 

banyak pilihan medium. Generasi muda lebih tertarik kepada berbagai medium baru yang 

difalisitasi internet, utamanya media sosial. Tantangan bagi radio siaran adalah beradaptasi 

dengan perubahan pola bermedia, termasuk menyesuaikan cara-cara pengasuhan khalayak 

yang menggunakan media baru tersebut. 

Sebagian radio siaran termasuk PR FM dan ARDAN FM kemudian mencoba 

beradaptasi dengan membuka akun media sosial sebagai sarana tambahan untuk menarik 

perhatian khalayak. Namun ternyata, sejauh ini, membuka akun media sosial tidak otomatis 

menjadi menjadi jawaban untuk mempertahankan bahkan meningkatkan eksistensi radio 

siaran. Kebanyakan radio siaran di kota besar membuka akun media sosial, namun sebagian 

akun tersebut tidak terlalu aktif sehingga tidak berhasil menjaring minat pengikut atau 

follower. Di sisi lain, meski beberapa radio siaran berhasil memiliki ratusan ribu pengikut 

atau follower, banyaknya jumlah pengikut belum signifikan mendongkrak bisnis radio siaran. 
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Padahal bagi radio swasta atau media penyiaran swasta, eksistensi bisnis merupakan 

penunjang utama eksistensi radio siaran.  

Karena hal penting yang perlu disadari oleh para pengelola radio adalah bahwa dalam 

lanskap digital, formasi hubungan antara radio dengan khalayaknya, atau radio dalam 

kehidupan sehari-hari, kini telah bergeser (Dubber, 2013). Sebagai contoh, konsep lama 

tentang radio sebagai medium linear menyatakan bahwa radio ditransmisikan dan diterima 

serentak; kini berubah. Lanskap digital berbasis internet memungkinkan program siaran 

audio berkembang menjadi produk audio dalam format podcast yang bisa diunduh kapanpun, 

atau mengalir melalui media sosial yang bisa dibuka kapan saja.  

Konsep tentang radio hadir mengimbangi ritme hidup pendengarnya; kini juga telah 

bergeser karena pendengar kini bisa mengakses siaran radio dari berbagai belahan penjuru 

dunia, dalam konteks waktu yang berbeda dengan tempat di mana radio itu disiarkan. Radio 

sebagai medium imajinatif juga bergeser ketika memasuki lanskap digital dan 

menggabungkan penggunaan medium kehadiran visual, seperti media sosial, yang membawa 

konsekuensi perubahan psikologis dalam bentuk hubungan antara radio dan pendengarnya. 

Berbagai perubahan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran makna kehadiran radio 

(peran sosial maupun peran mediumnya) dalam kehidupan sehari-hari khalayaknya, namun 

tidak berarti berkurang nilainya. Pergeseran ini menuntut adaptasi dari pengelola radio untuk 

dapat menciptakan berbagai strategi termasuk strategi pengelolaan khalayak yang dapat 

menunjang pencapaian eksistensi radio siaran dalam lanskap digital.  

 

 

PENUTUP 

Hubungan yang terjalin antara media dengan khalayak tidak terjadi begitu saja secara 

otomatis karena khalayak mengakses sebuah media. Keterlibatan khalayak dengan radio 

terjalin karena ketertarikan terhadap program,  daya tarik penyiarnya, atau karena 

keterhubungan dengan pihak lain. Terjadi penambahan fungsi radio dari fungsi broadcasting 

atau siaran kepada fungsi komunikasi. Penggunaan medium tambahan seperti media sosial 

berguna untuk menjaring khalayak baru. Namun tantangan dari medium ekstensi ini adalah 

membangun strategi agar penambahan khalayak baru ini juga memberikan nilai tambah 

pendapatan bisnis radio siaran.  

Pengasuhan khalayak merupakan hal penting dalam pengelolaan radio untuk menjaring 

dan menjaga loyalitas khalayak. Pengasuhan khalayak yang interaktif menguntungkan 

pengelola radio karena membantu untuk memperoleh umpan balik dan masukan dari 

komunitas khalayak. Pemahaman tentang hal-hal yang mendasari bentuk-bentuk relasi antara 

radio siaran dengan khalayaknya akan menjadi bekal yang sangat berguna bagi radio siaran 

agar dapat membangun strategi relasi dengan khalayaknya. Pengasuhan khalayak seyogya 

dilakukan dengan orientasi melayani kepentingan dan keinginan khalayak, menggunakan 

medium serta cara-cara yang sesuai dengan selera dan kebutuhan khalayak, serta memberi 

kesempatan pada khalayak untuk ikut serta berperan bahkan eksis diantara sesama khalayak. 

Pada gilirannya, keberhasilan pengasuhan khalayak akan membantu eksistensi radio siaran. 

Karena radio siaran akan ada selama khalayaknya ada.  
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PENDAHULUAN  

Dalam menjalankan fungsi sebagai pemegang kewenangan dalam keuangan negara atau 

dapat dikatakan bendahara negara, Kementrian Keuangan memiliki peran yang besar dalam 

merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat meningkatkan 

perekomonian Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini 

tercantum dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 28 tahun 2015 yang dilansir halaman 

resmi Kementrian Keuangan mengenai tugas dan fungsi Kementrian Keuangan, yaitu 

Kementrian Keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah pada bidang 

keuangan negara, membantu kepala negara (presiden) untuk menyelenggarakan pemerintahan 

dan memiliki peran dan fungsi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan berbagai 

kebijakan dalam bidang anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, 

kekayaan negara, perimbangan keuangan, serta pengelolaan pembiayaan dan risiko, 

merumuskan, menetapkan, dan memberi rekomendasi kebijakan fiskal serta sektor keuangan, 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, melakukan pembinaan, dan memberikan dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi yang berada di lingkungan Kementerian 

Keuangan. Mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Keuangan, mengawasi atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Keuangan, melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

Kementerian Keuangan di daerah, melaksanakan kegiatan teknis dari daerah hingga pusat, 

melaksanakan pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi di bidang keuangan dan 

memberikan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di bawah 

koordinasi Kementerian Keuangan. Kementrian Keuangan dalam menjalankan tugasnya 

membawahi Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jendral, Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, Dirjen 

Perimbangan Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Bea dan Cukai, 

Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 

Dirjen Kekayaan Negara, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat pembinaan 

profesi keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.  
Dirjen Pajak menjalankan peran penting dalam menghimpun penerimaan negara, dana 

yang dihimpun melalui pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara secara 

berkesinambungan. Baik masyarakat pribadi maupun badan usaha memiliki hak dan 

kewajiban untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak masyarakat turut serta dalam 

membangun negara. Pajak yang disetorkan masyarakat maupun badan kepada negara, 

dikelola oleh negara dan dapat dinikmati oleh masyarakat diantaranya dalam bentuk 

infrastruktur, jalan, jembatan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, alat transportasi, pendidikan, 

subsidi bbm dan pembangunan fasilitas publik lainnya. Menurut informasi yang dilansir 

Ditjen Pajak dalam halaman resminya, pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan oleh 

wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara dengan sifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan untuk 

kemakmuran rakyat. Wujud kewajiban warga negara dan peran wajib pajak dalam 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah dengan membayar pajak. 

mailto:renata@unpad.ac.id


ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 655 

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Ditjen Pajak didukung sumber daya yang 

berintegritas dan memiliki kapabilitas. Ditjen Pajak terdiri dari kantor pusat dan kantor 

operasional yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam berinteraksi dan 

membangun komunikasi dengan wajib pajak, pegawai Ditjen Pajak menerapkan nilai-nilai 

dari Kementrian Keuangan yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai organisasi tersebut adalah integritas, 

profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, hal ini sesuai dengan nilai-nilai 

Kementrian Keuangan yang dilansir pada halaman resmi Kementrian Keuangan Republik 

Indonesia. Memiliki integritas bermakna berpikir, berkata, bersikap, bertindak dengan baik 

dan benar dalam menjalankan tugas negara, serta memegang kode etik dan prinsip-prinsip 

moral. Profesional dalam bekerja memiliki makna bekerja dengan tuntas serta akurat 

berdasarkan kompetensi, tanggung jawab, dan komitmen terhadap organisasi. Sinergi memiki 

makna membangun komunikasi dengan publik internal, artinya membangun kerjasama dalam 

internal institusi sehingga bekerja dengan produktif dan harmonis dengan seluruh 

stakeholder, dan mampu memberikan hasil karya yang terbaik. Pelayanan, memiliki makna 

memberikan kepuasan dalam melayani seluruh kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. 

Dan yang terakhir adalah kesempurnaan, yang memiliki makna melakukan perbaikan-

perbaikan pada berbagai bidang untuk hasil yang terbaik. 

Menurut Porter dan Samovar dalam Mulyana (2010) budaya merupakan suatu pola 

hidup menyeluruh, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luar, dan banyak aspek budaya 

turut menentukan perilaku komunikatif. Selanjutnya, budaya organisasi menurut Robbins 

(2002) merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-organisasi, yang menjadi 

pembeda antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Dalam konteks ini nilai-nilai 

Kementrian Keuangan dianut oleh seluruh pegawai yang berada di unit kerja Kementrian 

Keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini adalah yang membedakan Kementrian 

Keuangan dengan Kementrian lainnya. 

Fungsi budaya dalam organisasi menurut Rivai (2003) yaitu (1) budaya mempunyai 

peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu 

organisasi dengan organisasi yang lain, (2) budaya memberikan identitas bagi para anggota 

organisasi di dalamnya, (3) budaya mempermudah terbentuknya komitmen yang lebih luas 

dan pada kepentingan individu, (4) budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial, (5) 

budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu serta membentuk 

sikap dan perilaku karyawan. Dengan demikian budaya mempunyai kekuatan pada prestasi 

kerja organisasi, yaitu (1) budaya organisasi (perusahaan) dapat berdampak signifikan pada 

prestasi kerja perusahaan dalam jangka panjang, (2) budaya organisasi merupakan faktor 

yang lebih penting dalam menentukan sukses atau gagalnya perusahaan di masa mendatang, 

(3) budaya organisasi yang menghambat prestasi keuangan yang kokoh dalam jangka panjang 

sering terjadi dan budaya tersebut berkembang dengan mudah, (4) walaupun sulit untuk 

diubah, budaya organisasi dapat dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi kerja.  

Dalam meningkatkan kinerja Ditjen Pajak, seluruh pimpinan dan pegawai yang 

memiliki latar belakang budaya yang berbeda diwajibkan menerapkan nilai-nilai budaya 

organisasi yang telah ditetapkan Kementrian Keuangan, Republik Indonesia dengan 

memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh wajib pajak baik pribadi maupun lembaga, 

serta memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan nilai-nilai organisasi Direktorat Dirjen Pajak yang dianut oleh seluruh 

karyawan yang berada di seluruh wilayah Indonesia. 
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PEMBAHASAN  

Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah koordinasi Kementrian Keuangan Republik 

Indonesia, nilai-nilai yang dianut pimpinan dan pegawai Ditjen Pajak mengacu pada nilai-

nilai Kementrian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan 

kesempurnaan. Nilai organisasi tersebut secara resmi ditetapkan pada 12 September tahun 

2011 oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo yang tercantum dalam Keputusan 

Menteri Keuangan nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementrian Keuangan. 

Berintegritas memiliki makna dalam menjalankan tugas berfikir, berkata, berperilaku, 

bertindak dengan baik dan juga benar, serta menerapkan kode etik serta prinsip-prinsip moral. 

Integritas diaplikasikan dengan perilaku yang jujur, tulus, dipercaya, bermartabat, dan tidak 

melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Profesional dalam bekerja, tuntas, akurat 

berdasarkan kemampuan yang terbaik dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 

Profesionalisme diaplikasikan dengan memiliki pengetahuan yang luas serta keahlian, dan 

bekerja dengan hati. Sinergi dengan publik internal memiliki makna membangun kerjasama 

dalam internal institusi yang produktif dan harmonis dengan stakeholder, untuk memberikan 

hasil karya yang bermanfaat dan berkualitas. Nilai sinergi diaplikasikan dengan perilaku baik 

sangka, saling menghormati, saling percaya, dan memberikan solusi. Pelayanan, artinya 

memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada seluruh 

pemangku kepentingan. Nilai pelayanan diaplikasikan dengan perilaku melayani dengan 

orientasi kepuasan pemangku kepentingan, proaktif, serta responsif. Kesempurnaan, 

bermakna melaksanakan berbagai perbaikan pada seluruh bidang sehingga mampu 

memberikan kinerja yang terbaik.  Kesempurnaan diaplikasikan dengan perilaku 

melaksanakan perbaikan secara kontinue serta meningkatkan kreativitas dan juga inovasi.  

Dalam menerapkan nilai-nilai organisasi, pegawai Ditjen Pajak mengedepankan 

pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Direktorat Jenderal Pajak 

menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan melalui beberapa 

media resmi Ditjen Pajak seperti website resmi www.pajak.go.id, Kring Pajak di saluran 

500200, media sosial instagram dengan akun @ditjenpajakri, media sosial facebook 

Direktorat Jenderal Pajak, media sosial twitter dengan akun @DitjenPajakRI, dan saluran 

resmi youtube Direktorat Jenderal Pajak. Melalui media-media tersebut berbagai informasi 

pajak seperti kebijakan pajak, aturan terbaru, tarif pajak, cara perhitungan pajak, kegiatan 

Ditjen Pajak dan cara penggunaan aplikasi pajak disajikan dengan kreatif dan menarik dalam 

bentuk tulisan, foto, dan video. Dalam menjalankan tugas misalnya account representative 

yang merupakan garis depan institusi kerap berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan 

wajib pajak, sehingga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai 

perpajakan. Pengetahuan dan informasi pajak terbaru disampaikan kepada pegawai terkait 

melalui pelatihan-pelatihan di setiap kantor wilayah pajak dan media internal pajak. 

Tabel 1. Media Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak 
No. Media 

Komunikasi 

Akun Pengikut/ 

Subscibers 

Jenis Informasi 

1. Website  www.pajak.go.id 8.079 - Hak dan kewajiban wajib pajak 

- Perhitungan pajak 

-NPWP 

- Jenis pajak 

- Kegiatan dan Special Event organisasi 

- Tutorial Pajak 

- Amnesti Pajak 

- E-Filling 

2. Kring Pajak 500200 - - Informasi peraturan pajak 

- Informasi unit kerja Ditjen Pajak 

- Penggunaan aplikasi elektronik  

3. Instagram @ditjenpajakri  101.000 - Quiz Pajak 

http://www.pajak.go.id/
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- Kegiatan Ditjen Pajak 

- Jenis pajak 

- Penghitungan pajak 

- Kebijakan Pajak 

- Prestasi Ditjen Pajak 

-Jenis harta yang harus dilaporkan dalam 

SPT Tahunan 

- Pengelolaan PBB  

- Cara membayar pajak 

- Tarif pajak 

- Kemudahan akses pajak 

4. Facebook Direktorat Jenderal 

Pajak 

  219.627 - Kegiatan Ditjen Pajak 

- Prestasi Ditjen Pajak 

- Aplikasi pajak 

- Bukti pemotongan pajak 

5. Twitter @DitjenPajakRI  87.600 - Kebijakan pajak 

- Kurs pajak 

- Sosialisasi pajak 

- Quiz Pajak 

- Sistem billing pajak 

- Aplikasi pajak 

 

Melalui media website, instagram, facebook, dan twitter Ditjen Pajak mampu 

menyampaikan berbagai informasi pajak yang dibutuhkan wajib pajak dan pemangku 

kepentingan lainnya, setiap informasi yang disampaikan melalui media sosial tersebut dapat 

menjangkau ratusan ribu netizen dalam waktu yang relatif singkat. Media komunikasi resmi 

Ditjen Pajak dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan rujukan bagi 

masyarakat, melalui media tersebut masyarakat dan organisasi dapat berinteraksi secara 

langsung dan menggali berbagai informasi yang dibutuhkan.  

Pada media instagram, informasi disajikan dengan cukup lengkap dan mudah 

dipahami, diantaranya adalah informasi layanan maksimal bagi penyandang disabilitas dalam 

menjalankan hak dan kewajiban pajaknya, dimana kebijakan memperhatikan berbagai 

pertimbangan untuk terwujudnya keadilan dan kesetaraan. Beberapa unit kantor pajak sudah 

memiliki fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas seperti area parkir khusus, layanan 

akses tangga untuk kursi roda, dan loket khusus. Selanjutnya adalah informasi mengenai e-

bupot atau aplikasi e-bukti potong PPh pasal 23/26 yang merupakan perangkat lunak yang 

dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat, dan melaporkan SPT masa 

PPh pasal 23/26 dalam bentuk elektronik, serta dapat diakses melalui djponline.pajak.go.id. 

Dalam unggahan tersebut dijelaskan pula 6 (enam) manfaat e-bupot yaitu tampilan yang user 

friendly, tanpa proses instalasi, berbasis web sehingga mobile friendly, meringankan biaya 

administrasi, keamanan data terjamin, karena tersimpan dalam server DJP serta single 

account, dimana wajb pajak cukup memiliki akun DJP online. Informasi lainnya adalah 

kegiatan workshop, dimana Ditjen Pajak menyelenggarakan pelatihan penulisan berita bagi 

mahasiswa dan dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat. Informasi 

dikemas dalam bentuk tulisan, foto, serta video sehingga lebih menarik untuk dibaca.  

Menurut Account Representative (AR) Kantor Pajak Pratama wilayah Bandung, 

dalam menerapkan nilai-nilai Ditjen Pajak, account representative senantiasa memberikan 

informasi dan konsultasi pajak kepada wajib pajak baik pribadi maupun lembaga. Pelayanan 

yang diberikan kepada wajib pajak diantaranya adalah memberikan edukasi jenis-jenis pajak, 

tarif pajak yang dikenakan, cara penghitungan pajak, dan cara pemenuhan kewajiban wajib 

pajak. Wajib pajak baik pribadi maupun lembaga dapat berkonsultasi secara langsung dengan 

mendatangani kantor pajak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam 

menerapkan nilai-nilai sinergi, kantor pajak pratama wilayah Bandung melaksanakan 
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program ICV satu kali dalam satu tahun, dimana kegiatan tersebut dirancang dengan sasaran 

publik internal kantor pajak khususnya para pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan keakraban, kerjasama, dan kekompakan dengan sesama pegawai dalam satu 

unit kerja. Dengan program ini diharapkan pegawai dalam satu unit kerja dapat saling 

mengenal, membangun komunikasi yang baik, bersinergi, dan bekerjasama dengan baik 

dalam mencapai tujuan organisasi. Program ini dilaksanakan di luar wilayah kantor, sehingga 

selain bertujuan membangun kedekatan antara sesama pegawai dan pimpinan, program ini 

merupakan penyegaran bagi seluruh pegawai. Program lainnya yang dilaksanakan dalam 

menerapkan nilai-nilai organisasi adalah pelatihan bagi pegawai yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan, dimana program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan 

perpajakan dan keahlian pegawai Ditjen Pajak. Dalam berinteraksi secara langsung dengan 

wajib pajak, AR mengedepankan dan menerapkan nilai-nilai yang dianut organisasi.  

 

 

PENUTUP 

Ditjen Pajak yang berada di bawah koordinasi Kementrian Keuangan RI menerapkan nilai-

nilai yang mengacu pada nilai-nilai Kementrian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, 

sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat, 

wajib pajak, dan pemangku kepentingan lainnya, pimpinan dan pegawai Ditjen Pajak wajib 

melaksanakan nilai-nilai yang telah ditetapkan organisasi. Integritas memiliki makna 

bertindak dan berperilaku baik dan juga benar, dengan menerapkan kode etik dan prinsip 

moral dalam melaksanakan pekerjaannya. Profesional memiliki makna bertanggung jawab 

dan berkomitmen tinggi, bekerja dengan profesional, tuntas, dan akurat dengan kompetensi 

terbaik. Bersinergi memiliki makna membangun sinergi dengan publik internal, bekerjasama 

dengan produktif serta harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Pelayanan memiliki 

makna memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. 

Kesempurnaan memiliki makna melakukan perbaikan-perbaikan untuk memberikan 

pelayanan terbaik. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, pegawai Ditjen Pajak memiliki 

pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada wajib 

pajak dan seluruh pemangku kepentingan. 
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PENDAHULUAN 

Kemampuan komunikasi tiap individu berbeda, misalnya pernahkah anda bertanya-tanya 

mengapa tampaknya sulit untuk berbicara dengan beberapa orang dan begitu mudah untuk 

berbicara dengan orang lain? Kemudian, dapatkah anda mengingat situasi di mana anda 

bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan langsung menyukai orang itu? Ada sesuatu 

yang memunculkan perasaan nyaman dan klop ketika berkomunikasi dengan seseorang tapi 

tidak dengan orang lain. Dengan kemampuan dan gaya komunikasi tertentu, hubungan sosial 

atau interaksi antar individu akan semakin sukses, karena inti dari komunikasi adalah 

menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, sehingga mereka membuat keputusan 

tentang kita berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar. Salah satu fondasi dari setiap 

jenis hubungan sosial adalah memiliki kepentingan bersama, karena menciptakan rasa 

mengerti, sebuah hubungan awal. Anggap saja sebagai titik awal. Kepribadian kita adalah 

pengaruh yang kuat pada bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Pada dasarnya, 

kepribadian Anda mempengaruhi gaya komunikasi, yang mempengaruhi bagaimana orang 

lain memandang.  

Perilaku komunikasi yang orang lain dapat amati disebut gaya komunikasi (Reece, 

Brandt, & Howie, 2011). Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang unik yang berbeda 

dari yang lain dan penting untuk dikembangkan agar hubungan interpersonal menjadi lebih 

efektif dengan rekan kerja. Pengetahuan dan pemahaman akan gaya komunikasi merupakan 

sebuah titik awal untuk efektivitas di tempat kerja mengenai dengan diri sendiri, dengan 

orang lain, dan dengan anggota kelompok. Gaya komunikasi merupakanhal yang penting 

dalam suatu organisasi karena berkontribusi pada efektivitas dan keberhasilan suatu 

organisasi, serta dapat mempengaruhi atmosfer dalam organisasi yang mendorong atau 

menghalangi komunikasi horizontal, ke atas atau ke bawah di antara para karyawan (Nordin, 

Sivapalan, Bhattacharyya, Ahmad, & Abdullah, 2014; Mitrofan & Bulborea, 2013). 

Seorang pimpinan dalam organisasi perlu mengetahui gaya komunikasi diantara para 

karyawan atau pegawai karena, kepuasan kerja dan produktivitas meningkat ketika pegawai 

merasa bahwa pemimpin mereka memahami kebutuhan pribadi mereka (Dalton, Hoyle, & 

Watts, 2011; Michel, Tews, & Allen, 2018). Namun terkadang sulit untuk menyadari bahwa 

orang dapat berbeda dari kita, karena itu memahami gaya komunikasi orang lain kan 

meningkatkan hubungan kerja dengan meningkatkan penerimaan terhadap orang lain. 

Pengetahuan tentang berbagai gaya komunikasi akan membantu pegawai berkomunikasi 

secara lebih efektif dengan orang-orang yang berbeda secara budaya, latar belakang maupun 

pendidikan. 

Berikut 4 konsep Basic Communication Styles: Emotive Style, Directive Style, 

reflrctive Style, supportive style (Reece et al., 2011) yang digunakan untuk menganalisi gaya 

komunikasi di lembaga Yayasan Lia yang didirikan pada tanggal 7 september 1959, Yayasan 

Lia berawal dari Lembaga Indonesia Amerika, disingkat LIA, dan kemudian berubah menjadi 

Perhimpunan Persahabatan Indonesia. 

Emotive Style. Tipe komunikasi ini biasa terjadi pada orang yang memiliki sikap 

ramah dan gemar mendominasi, orang dengan tipe komunikasi emotif cenderung berperilaku 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 660 

secara spontan, segala sesuatu dapat dilakukan dengan lancar tanpa hambatan. Individu 

dengan tipe emotif cenderung interaktif dan talkative, gemar berbicara dengan 

mengungkapkan ekspresi hatinya. Dengan gaya komunikasi yang demikian membuat tipe 

emosional menjadi individu yang menyenangkan sehingga mudah bergaul dan aktif 

berinteraksi dengan banyak orang. Dengan kelebihannya tersebut dapat merangkul perhatian 

banyak orang, tipe emotif ini cocok untuk mempersuasi orang lain. Dalam mengeluarkan 

pendapat, mereka cenderung berani dan tidak malu mengungkapkan pikirannya. Individu 

dengan tipe emotif sesusai jika berada pada posisi yang berhubungan dengan dunia eksternal 

dari perusahaannya, contohnya adalah Public Relations yang notabene harus dapat 

berhubungan dengan semua orang demi mencapai kesepahaman bersama antara stakeholders 

dan perusahaan 

Directive Style. Tipe komunikasi ini hampir sama dengan tipe emosional yang 

mendominasi, namun dalam tipe direktif ini sang komunikator kurang ramah dalam 

berinteraksi karena terlalu serius dan to the point. Mereka lebih berorientasi kepada tugas 

dibandingkan dengan hubungan, mereka memainkan kendali kepentingan. Komunikasi pada 

tipe direktif tidak mengenal basa basi dan omong kosong, mereka terkesan cuek, dingin dan 

tidak banyak berbicara, hanya baik sebagai pendengar. Mereka tegas dan bertekad tinggi, 

menghadapi segala sesuatu dengan serius. Tipe direktif tidak mudah untuk berurusan dengan 

orang lain dengan gaya yang informal. Tipe direktif ada pada tipe jabatan yang memerlukan 

ketegasan dalam pengambilan keputusan, contohnya adalah direktur utama, CEO, maupun 

kepala divisi. Mereka yang harus mengoordinasikan para bawahannya agar aliran organisasi 

tetap berjalan dengan baik. Mereka diperlukan dalam keputusan penting yang melibatkan 

nasib perusahaan, mereka juga tegas dengan  perintahnya yang harus dilakukan oleh 

karyawannya 

Reflective Style. Orang ini biasanya diam, suka menghabiskan waktu sendiri, dan 

tidak dapat membuat keputusan dengan cepat. Kontrol emosional adalah sifat umum dari 

gaya ini, individu dengan tipe reflektif agak pendiam dan mungkin sering tampak asyik 

dengan hal-hal lain. Akibatnya, dia mungkin tampak menyendiri dan sulit bergaul dengan 

orang lain dan menyukai ketertiban. Mereka lebih menyukai lingkungan kerja yang tertib. 

Supportive Style. Individu dengan gaya ini cenderung bersikap kooperatif, sabar dan 

penuh perhatian karena lebih mengutamakan nilai kekeluargaan di dalam communication 

style dan cenderung menggunakan sistem demokrasi dalam pengambilan keputusan. Individu 

dengan gaya supportive style lebih suka mendengarkan dibandingkan dengan berbicara, 

mereka adalah tipe pendengar yang baik serta menghindari konflik. Mereka lebih cenderung 

mengandalkan persuasi dibandingkan dengan berdebat ketika berhadapan dengan 

permasalahan. 

 

 

PEMBAHASAN  

Emotive Style 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu karyawan dari Lia yang bergerak di bidang 

public relations, ia merupakan individu dengan gaya komunikasi emotif dalam hal 

pekerjaannya. Dalam pekerjaannya, ia merupakan tipe yang banyak berinteraksi dengan 

kawan lainnya, ia senang jika ditempatkan pada tugas yang menuntut kerjasama dan 

kebersamaan, karena ia rasa itu adalah cara yang paling efektif dalam penyelesaian tugasnya. 

Ia senang berinteraksi dengan orang, maka dari itu ia cocok ditempatkan pada posisi 

hubungan eksternal atau public relations. Karyawan lain pun mudah akrab dengan sang 

Public Relations karena ia enak diajak bercerita ataupun mengkomunikasikan pekerjaan. 

karyawan tipe emotif ini pula sering menjadi sang ‘provokator’ di kelompok karena ia jago 
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mempersuasi orang. Karyawan emotif ini beranggapan bahwa komunikasi di pekerjaan yang 

baik adalah yang luwes seperti dirinya, karena komunikasi yang buruk di antara karyawan 

hanya akan menghasilkan karyawan dengan kualitas dan hasil kerja yang buruk (Azizah, 

2011). 

 

Directive Style 

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu karyawan Lia yang memegang jabatan 

pimpinan yang cukup tinggi, ia mengaku bahwa dalam pekerjaannya ia tidak senang dengan 

basa basi. Menurutnya, urusan tugas dan pekerjaan adalah satu hal yang mutlak dan saklek, 

segala seusuatu harus dilakukan dengan serius, apabila ia memerintah kepada bawahannya, ia 

akan bersikap tegas dan menunjukkan wibawanya dalam mendominasi perintah tersebut. ia 

lebih berfokus kepada tugas, orientasinya bukanlah kepada hubungan antar sesama karyawan. 

Ia akan susah untuk bersikap hangat dan peduli terhadap lainnya, ia tidak banyak berbicara 

dan berinteraksi. 

 

Reflective style 

Berdasarkan hasil wawancara terdapat salah satu pegawai Lia yang menjadi narasumber 

kelompok kami yang menjabat sebagai dosen bahasa inggris di Lia. Dalam menjalankan 

tugasnya, Ia merupakan tipe orang yang memiliki reflective style pada komunikasi sehari-

hari. Ia mengaku bahwa beliau lebih suka berdiam diri dibandingkan bersosialisasi dengan 

teman-teman di tempat kerjanya. Walaupun ia jarang bersosialisasi tetapi beliau merupakan 

orang yang tertib dan patuh terhadap aturan yang ada. Ia sering diajak ke suatu tempat oleh 

teman-teman kerja nya namun ia lebih memilih tidak ikut karena beliau lebih suka 

menyendiri dibandingkan bersosialisasi dengan orang lain. Ia tidak banyak berkomunikasi 

dengan rekan kerjanya dan setelah pekerjaan selesaipun beliau langsung pulang. 

Permasalahan yang terjadi adalah beliau tidak banyak disukai oleh banyak orang karena 

beliau dianggap orang yang tidak easygoing dan lebih mementingkan dirinya  sendiri Namun 

ia hanya bersikap cuek 

 

Suportive Style 

Berdasarkan hasil wawancara,terdapat salah  satu pegawai Lia yang sangat bertolak belakang 

karakter komunikasinya dengan dosen Lia yang sebelumnya. Ia menjabat sebagai Humas di  

Lia, Tipe yang cocok yaitu supportive style pada komunikasinya sehari-hari. Pada saat 

diwawancara, saya merasa bahwa beliau merupakan orang yang easygoing karena cepat 

akrab dengan orang yang baru kenal. Dalam berkomunikasi dengan teman sejawat, selalu 

ramah dan menjadi pendengar yang baik jika ada teman sejawatnya curhat. Beliau bukan tipe 

yang cuek. Namun disisi lain beliau bercerita bahwa kurang tanggap dalam mengambil 

keputusan. Beliau juga kurang tegas karena beliau terlalu memberikan kompromi terhadap 

yang berada di sekelilingnya. 

Berikut beberapa permasalahan terkait arus komunikasi di perusahaan yaitu: 

- karyawan yang dipojokkan oleh pegawai lainnya karena jarang berkomunikasi, lebih 

memilih diam dan menyendiri; 

- Sikap kurang tegas dalam berkomunikasi dan rendah dalam pengambilan keputusan; 

- Karyawan terlalu bersemangat dan ambisius dalam berkomunikasi sehingga 

menimbulkan kerisihan pada karyawan lainnya; 

- Komunikasi direktif yang to the point dan cuek menyebabkan banyak karyawan yang 

risih dan tersinggung dengan perkataannya 
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Menjadikan karyawan lebih mau berkomunikasi dan lebih merasakan moment 

bersama karyawan lainnya. Adanya pertemuan  bulanan yang membahas tentang keluh 

kesah karyawan, hal ini dilakukan untuk mengakrabkan karyawan satu dengan lainnya. 

Meskipun pertemuan bulanan belum tentu membuat karyawan tersebut dapat beradaptasi 

dengan tempat kerjanya. Solusi lainnya tidak memojokkan pegawai atau karyawan yang 

memiliki sigfat tertutup dan jarang bergaut, namun selalu berusaha mengajak berkomunikasi 

dengan karyawan tersebut agar terjalin keakraban. Selanjutnya dapat dibuat kelompok diskusi 

agar saling mengenal satu sama lainnya dan saling mengerti satu sama lain. 

 

Konsisten dalam pembuatan keputusan dan tidak diremehkan oleh sesama 

pegawai karena adanya tingkat kompromi yang terlalu tinggi. Sebagai seorang PR harus 

mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya apalagi yang berkaitan dengan pengambilan 

keputusan, selian itu harus bisa membedakan dimana saat seseorang harus professional 

dimana seseorang tersebut dapat bercanda dan ramah (Informal) 

 

Membuat karyawan lebih dapat mengenal situasi dalam berkomunikasi, agar 

lebih pendiam. Belajar mengenal sikap orang lain dari seringnya mengobrol dan 

berinteraksi. Karena setiap orang memiliki sikap yang beda. Kemudian tetap jadi diri sendiri, 

namun sering berintrospeksi diri karena kita tidak dapat memaksakan penilaian orang lain 

terhadap kita. Berkonsultasi dengan karyawan lain dan bertanya apa kelebihan dan 

kekurangan kita. Namun, setiap karyawan memiliki respon yang berbeda terhadap karyawan 

lain, dan oleh sebab itu sang emotif perlu menyesuaikan komunikasinya kepada tiap 

karyawan, emotif tidak dapat bersikap terbuka kepada seluruh karyawan, yang menyebabkan 

karyawan lain risih dan berlebihan. Hal ini juga kurang efektif karena untuk mengenal sikap 

orang  tidak semudah yang dibayangkan. Karyawan begitu banyak dan kita sulit mengenal 

sikap yang sesungguhnya dalam waktu singkat. 

 

Membuat komunikasi lebih luwes dan santai. Peneguran secara halus kepada 

karyawan yang bersangkutan agar menyadari bahwa perilakunya kurang baik. Membuat 

kelompok kerja agar sang karyawan lebih belajar berinteraksi dan menghargai. Namun 

teguran ini merupakan cara yang baik, pimpinan turut ikut campur saat mendengar adanya 

keluhan yang dapat menjadi gangguan produktivitas kerja. Teguran ini dapat menjadi solusi 

pribadi agar masalah tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Cara ini mungkin 

hanya mengefek sebentar kepada karyawan tsb, karena hanya dengan sekali teguran apalagi 

teguran halus membuat karyawan tsb dapat melakukan tindakannya lagi dan teguran yang 

berulang-ulang juga menghabiskan banyak tenaga. Cara ini juga dapat membuat sang 

karyawan merasa risih, bisa jadi ia malah berkuasa di dalam kelompok seingga tetap saja 

tidak dapat merubah perilakunya. Membentuk kekuatan kelompok pun tidak semudah yang 

dibayangkan sehingga proses penyesuaian membutuhkan waktu dan mereka merasa dipaksa 

dan dituntut untuk dapat profesional di situasi apapun, dan tantangan pekerjaan terus menerus 

dapat merubah perilakunya perlahan. 

 

Gaya manajerial dan gaya komunikasi organisasi merupakan faktor penting dalam 

upaya meningkatkan produktifits dan semangat kerja di sebuah perusahaan (Bel, Smirnov, & 

Wait, 2017; Sharma, 2018). Gaya komunikasi seorang pimpinan akan memberikan efek baik 

atau buruk pada semangat kerja bawahan tergantung bagaimana gaya komunikasi yang 

digunakan. Satu waktu seorang pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat, 

di sisi lain keputusan harus dipikirkan secara matang baik dan buruknya sehingga tidak bisa 

cepat diputuskan. Selain itu komunikasi dan perlakuan yang adil pada tiap karyawan 
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menjadikan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan (Chan & Lai, 

2017; Yildirim, 2014). 

 

 

PENUTUP 

Di dunia pekerjaan, setiap karyawan memiliki tipe tipe komunikasi tertentu untuk menunjang 

setiap tugas dan aliran organisasi tetap berjalan dengan baik. Perbedaan dari gaya komunikasi 

para pekerja bukanlah suatu kesalahan, melainkan suatu bentuk dari beragamnya ciri khas 

seseorang. Perbedaan tipe komunikasi tersebut dapat menjadi kekuatan yang bisa 

dimanfaatkan dengan baik oleh pihak perusahaan, karena setiap tipe komunikasi memiliki 

plus minus yang dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan tertentu sehingga dapat menunjang 

produkivitas dan kinerja perusahaan. Bila kita memiliki strategi yang tepat kita dapat 

menganalisa dan membentuk suatu jalinan perusahaan yang dibentuk dari berbagai tipe 

komunikasi tersebut. penempatan tugas yang berbeda diberikan untuk jenis pekerja yang 

berbeda pula, tergantung dari jenis pekerjaannya, kita harus pandai dalam melihat potensi 

optimal dari setiap tipe komunikasi. Diberikan penugasan di bidang eksternal agar dia 

mencoba berhubungan dan kerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan, tidak hanya 

bisa memerintah. 

Namun, dari keseluruhan hal ini, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat 

mempertahankan keharmonisan dari berbagai tipe komunikasi tersebut untuk dapat 

membentuk iklim kerja yang baik. Semua ini tidak hanya menjadi gangguan tapi harus 

menjadi acuan. Pada makalah ini kita membahas Lia yang menggunakan kekeluargaan 

sebagai pilar utama dari organisasi, kekeluargaan ini merupakan salah satu bentuk dari 

pemanfaatan tipe komunikasi yang beragam. Perbedaan bukannya ada untuk meruntuhkan 

namun sebagai satu hal yang saling melengkapi membuat kelompok kerja agar dapat belajar 

interaksi dan menghargai sesama. 
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PENDAHULUAN 

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan publik di bidang tembaga yang terbesar di 

dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum – logam yang digunakan pada campuran 

logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas – serta produsen besar 

emas. PT Freeport Indonesia menunjukan keunggulan sebuah merek atau image melalui 

komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi 

pertambangan. Agar kegiatan operasi dapat berjalan beriringan dengan perkembangan 

masyarakat di sekitar wilayah operasi. Komitmen ini terus dijaga ditengah persaingan bisnis 

yang semakin ketat dan berbagai tantangan yang di hadapi seperti: kebijakan pembatasan 

ekspor, debat tentang pembangunan smelter dan renegosiasi kontrak. 

Wujud komitmen yang dapat dilakukan adalah menyusun strategi untuk mendongkrak 

kekuatan merek di kancah nasional maupun internasional dalam rangka membangun brand 

awareness. Strategi yang dapat direncanakan dalam mencapai keunggulan tersebut adalah 

dengan menunjukkan merek (brand) yang kuat kepada konsumen.  Bukan hanya itu, merek 

juga dianggap memiliki nilai yang sama dengan sebuah reputasi. Menunjukkan keunggulan 

sebuah merek yang dapat membedakan dengan kompetitor akan membawa produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan melekat di benak konsumen. Bukan hanya itu, merek pun 

dapat menjadi aset perusahaan yang paling bernilai, bahkan dapat digunakan untuk 

memprediksi kelangsungan hidup perusahaan. 

Disinilah peran Public Relations dibutuhkan untuk menjalankan fungsi manajemen 

yang bertujuan untuk membangun & menjaga image organisasi, perusahaan melalui kegiatan 

timbal balik antara pihak internal, eksternal atau pihak terkait yang memiliki kepentingan 

didalamnya. Apabila dilihat secara khusus tujuan public relations ini lebih kepada 

mendorong terciptanya pengertian antara perusahaan dan publik sasaran, akan tetapi public 

relations juga merupakan salah satu fungsi yang penting dalam mendukung kegiatan 

pemasaran.  

Riza Pratama selaku Vice President Corporate Communications PT Freeport 

Indonesia mengatakan bahwa bentuk nyata komitmen perusahaan untuk turut serta dalam 

upaya pengembangan sumber daya manusia dan talenta-talenta berbakat di Papua salah 

satunya dalam bidang olah raga, khususnya sepak bola”18. Alasan inilah yang mendasari PT 

Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang yang beroperasi di Papua. Untuk menjalin 

kerjasama untuk Persipura agar dapat terus menjadi kebanggaan masyarakat Papua dan 

bangsa Indonesia. Kerjasama ini ingin dibangun agar mampu membentuk brand awareness 

PT Freeport Indoensia di masyarakat nasional maupun internasional.  

Sesuai dengan tugasnya, pihak yang memiliki tanggung jawab menyelenggarakan 

kegiatan sponsorship untuk Persipura adalah Contribution and Promotion Corporate 

                                                           
8 Hasil wawancara penulis dengan Riza Pratama selaku Vice President Corporate Communications PT Freeport 

Indonesia pada tanggal 7 Maret 2018 di Kantor Jakarta PTFI  
2 Hasil wawancara penulis dengan Spencer Paoh selaku General Superintendent Corporate Communications 

pada tanggal 20 Maret 2018 di Kantor Jakarta PTFI 
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Communication PT Freeport Indonesia. Contribution and Promotion Corporate 

Communication PT Freeport Indonesia dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik khususnya dalam pemenuhan pengetahuan publik tentang produk dan perusahaan. 

Karena menjalin sponsorship dengan pihak lain merupakan salah satu cara PT Freeport 

Indonesia untuk membentuk kesadaran merek agar dapat terus bertahan ditengah persaingan 

bisnis yang terjadi. Atas dasar inilah penulis ingin mengetahui tentang bagaimana 

pembentukan Brand Awareness PT Freeport Indonesia melalui Kegiatan Sponsorship untuk 

Persipura Club. Dengan tujuan mengetahui pembentukan brand retention (perhatian) yang 

dilakukan PT Freeport Indonesia melalui kegiatan sponsorship untuk Persipura club. 

Mengetahui pembentukan brand comprehension (pemahaman) yang dilakukan PT Freeport 

Indonesia melalui kegiatan sponsorship untuk Persipura club. Mengetahui pembentukan 

brand retention (ingatan) yang dilakukan PT Freeport Indonesia melalui kegiatan sponsorship 

untuk Persipura club.  

  

 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis mencoba mendeskripsikan, menganalisis, dan membahas hasil 

pengamatan dari berbagai data yang telah didapatkan selama proses pengamatan berlangsung. 

Pengamatan ini berkaitan dengan aktivitas Marketing Public Relations PT Freeport Indonesia 

melalui kegiatan sponsorship untuk persipura club. PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan 

tambang yang beroprasi di Papua bertujuan ingin menunjukan keunggulan sebuah merek atau 

image melalui komitmen untuk membantu memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga di 

Provinsi Papua khususnya cabang olag raga sepak bola. Apa yang dilakukan PT Freeport 

Indonesia sesuai dengan teori (Effendy, 1993:116) ..” melakukan suatu program kegiatan 

untuk meraih pengertian dan dukungan publik”. PT Freeport Indonesia ingin menciptakan 

bibit-bibit baru di Papu melalui sepak bola. Karena sepak bola merupakan salah satu cabang 

olah raga yang paling populer bagi Masyarakat Papua. Banyak  bibit-bibit pemain sepak bola 

terbaik di Indonesia yang berasal dari Provinsi Papua.  

Maka dari itu PT Freeport Indonesia menjalin sponsorship dan mendukung suatu klub 

sepak bola profesional anggota Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yaitu 

Persipura yang berdomisili di Jayapura, Provinsi Papua, yang berdiri sejak tahun 1963 dan 

telah beberapa kali menjuarai kompetisi sepak bola tingkat nasional. Sesuai dengan definisi 

sponsorship menurut Jefkins (1997) “sebagai pemberian  dukungan keuangan atau bentuk-

bentuk dukungan lainnya kepada  pihak penerima agar keungan sipenerima tetap lancar atau 

menjadi lebih kokoh....”. Menurut Frank Jefkins (1992:230) kegiatan yang paling populer dan 

cocok dijadikan obyek sponsor diantaranya adalah acara acara olahraga,Hal ini sesuai dengan 

keputusan yang dilakukan PT Freeport Indonesia dengan mendukung olah raga di Papua. 

Bentuk dukungan yang diberikan PT Freeport Indonesia tidak hanya mencakup 

dukungan materi tetapi PT Freeport Indonesia melakukan beberapa kegiatan sponsorship 

untuk Persipura Club yang bertujuan untuk membentuk brand awareness. Penulis melakukan 

wawancara dengan Spencer Paoh, selaku General Superitendent Corporate Communications 

PT Freeport Indonesia yang menangani kegiatan sponsorship dengan Persipura Club 

dijelaskan bahwa:  

“Mengingat pentingnya sponsor, maka perusahaan harus dapat meningkatkan 

keyakinan dari konsumen. Kegiatan sponsorship yang dilakukan dengan citra merek 

yang handal, secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi publik terhadap PT 

Freeport Indonesia. Selain itu juga sponsorship dapat menciptakan, mempertahankan 

hubungan pertukaran antara perusahaan dengan publiknya. Dengan adanya kegiatan 
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sponsorship diharapkan dapat memenuhi kebutuhan publik akan informasi atas 

produk serta kebutuhan dan kenyamanan dalam melakukan pembelian.”9 

 

Perusahaan memiliki dua alasan utama untuk ikut terlibat dalam sponsorship. Pertama 

untuk meningkatkan kesadaran terhadap merek (brand awareness), Kedua untuk 

mempertahankan citra merek. Penulis lebih fokus mengamati kegiatan sponsorship dengan 

persipura club dalam membentuk brand awareness.  

Brand awareness (kesadaran merek) menggambarkan keberadaan brand dalam benak 

konsumen, yang dapat menjadi penentu dalam beberapa kategori brand yang kuat 

dicerminkan oleh brand awareness yang tinggi dan ososiasi merek (brand association) yang 

kuat dan positif (Tjiptono, 2005:40) 

Brand juga berhubungan dengan sebuah nilai yang mampu membuat publik 

mengingat merek tersebut pada saat disebutkan pada karakteristik tertentu. Keberadaan brand 

menjadi sangat penting karena brand memiliki peranan dalam kegiatan pemasaran. Sebuah 

brand dengan citra positif akan memiliki nilai lebih di mata masyarakat sehingga masyarakat 

mampu meletakkan merek tersebut pada posisi/tingkatan tertentu dalam pikiran mereka. 

Masalah yang terjadi dalam pembentukan brand awareness PT Freeport Indonesia, 

yaitu masyarakat menganggap dengan kehadiran PT Freeport Indonesia  tidak berjalan 

beriringan dengan perkembangan masyarakat. Dalam tahap ini tingkat brand awareness PT 

Freeport Indonesia berada dalam tahapan brand recognition (pengenalan merek) yang 

disesuaikan dengan 4 level daya ingat konsumen mengenai merek, yaitu sebagai berikut: 

1. Unaware Brand (Tidak Menyadari Adanya Merek) adalah tingkat terendah dalam 

piramida merek, dimana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. 

2. Brand Recognition (Pengenalan Merek) adalah tingkat minimal kesadaran merek 

dimana pengenalan merek muncul lagi setelah dilakukan pengingatan dengan bantuan.  

3. Brand Recall (Pengingat Lagi Merek) adalah pengingatan kembali terhadap merek 

tanpa lewat bantuan.  

4. Top of Mind (Puncak Pikiran) adalah merek yang pertama kali diingat konsumen ketika 

ditanya tentangkategori suatu produk yang dapat diingat kembali secara spontan tanpa 

bantuan. (Durianto, 2004:30-37) 

Adapun upaya yang dilakukan PT Freeport Indonesia dalam membentuk awareness adalah 

dengan melaksanakan beberapa kegiatan sponsorship yang sesuai dengan target audiens 

dalam mencapai tujuannya untuk membentuk brand awareness. Berbagai kegiatan yang telah 

dilakukan diantaranya kegiatan penandatanganan MoU (Memorandum of  Understanding) PT 

Freeport Indoensia dengan Persipura Club, Ikut mendukung program Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan PT Freeport Indonesia, Pelatihan singkat (Coaching Clinic) bagi penggemar 

Persipura di Jayapura, Timika atau Jakarta, dan Launching Mobile Apps Persipura. 

Hasil pengamatan ini mengacu pada tujuan penulis yang disesuaikan dengan tujuan 

dalam membentuk brand awareness menurut Ronal D, Smith (1948), yaitu untuk mengetahui 

bagaimana pembentukan brand awareness PT Freeport Indonesia dalam menarik perhatian 

publik (attention), menciptakan pemahaman (comprehension), dan menciptakan ingatan 

kepada publik (retention) melalui Kegiatan Sponsorship dengan Persipura Club.  

Pembentukan brand awareness PT Freeport Indonesia melalui kegiatan MoU signing 

untuk Persipura Club yang merupakan kegiatan penandatanganan perjanjian antara PT 

Freeport Indonesia untuk Persipura. Dalam pelaksanaanya, masing-masing dari kegiatan 

tersebut dilakukan melalui pengemasan kegiatan yang berbeda namun tetap dengan tujuan 

yang sama yaitu mengenalkan perusahaan kepada masyarakat  secara luas.  

                                                           
9 Hasil wawancara penulis dengan Spencer Paoh selaku General Superintendent Corporate Communications 

pada tanggal 20 Maret 2018 di Kantor Jakarta PTFI 
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PT Freeport Indonesia dengan Persipura club sudah menjalankan sponsorship  selama 

lima tahun berturut turut yaitu dimulai pada tahun 2012 – 2013 selama 2 musim pada Liga 

Super Indonesia, 2013 – 2014 PT Freeport Indonsia melalukan perpanjangan kontrak, 2015 – 

2016 Piala Jendral Sudirman, pada tahun 2017 PT Freeport Indonesia sempat menghentikan 

sponsorship dengan Persipura club  karena masalah sengketa kontrak karya, dan pada tahun 

ini tepatnya tahun 2018 PT Freeport Indonesia menjalin sponsorship kembali dengan 

Persipura club pada Liga I.  

Selama menajlin kerjasama dengan Persipura club PT Freeport Indonesia selalu 

menjadi Sponsor Utama. Sponsor utama disini bukan berarti sponsor tunggal yang tidak 

dapat menerima sponsor dari pihak lain. Karena selama perjanjian dengan PT Freeport 

Indonesia Persipura club menjalin kerjasama dengan pihak lain salah satunya Bank Papu.  

Setelah kegiatan MoU signing banyak pihak yang mengetahui bahwa PT Freeport 

Indonesia merupakan Sponsor Utama dari Persipura club dalam Piala Jendral Sudirman. Hal 

ini menimbulkan kesan dari berbagai kalangan diantaranya kesan karyawan internal PT 

Freeport Indonesia: 

Pembentukan Brand Comprehensio  (Pemahaman)  

Dalam aspek ini peneliti akan memaparkan bahwa terdapat beberapa upaya yang telah 

dilakukan PT Freeport Indonesia dalam menciptakan pemahaman kepada masyarakat. 

Melalui setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pembentukan brand awareness 

tersebut, PT Freeport Indonesia berupaya untuk terus menciptakan pemahaman terhadap 

brand melalui kegiatan coaching clinic dengan Persipura club dan launching mobile apps 

Persipura club. 

PT Freeport Indonesia adakan coaching clinic bersama Tim Persipura. Para pemain 

Persipura untuk bisa berbagi pengalaman dan keahlian bermain sepak bola kepada para 

pelajar dalam bentuk “coaching clinic” yang akan diselenggarakan di Jayapura, Timika dan 

Jakarta. Dengan “coaching clinic” ini diharapkan akan muncul generasi baru yang hebat di 

persepak bolaan Papua dan nasional. Sehingga dapat menimbulkan pemahaman bahwa PT 

Freeport Indonesia mensponsori Persipura untuk  komitmen mendukung kegiatan 'coaching 

clinic' sebagai salah satu mengembangkan bibit muda sepak bola khususnya di Kabupaten 

Mimika Papua. 

Semua siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) pasti bermimpi untuk mendapatkan 

kesempatan berlatih dengan pesepakbola profesional, namun tak semuanya dapat terwujud. 

Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) membantu mewujudkan mimpi 36 anak Papua 

untuk menjadi pesepakbola profesional melalui latihan dan "coaching clinic" bersama tim 

Persipura. 

Perusahaan berupaya mewujudkan mimpi 36 anak dari tiga sekolah sepakbola (SSB) 

yakni Mimika United, Timika Putra dan Timika Jaya Utama dengan berlatih bersama tim 

Persipura yang telah meraih empat kali juara Liga Indonesia. 

Hasil wawancara penulis dengan Sari Esayanti sebagai General Superintendent 

Communications yang mengatakan: 

“Pembinaan sepakbola terhadap anak Papua merupakan investasi masa depan guna 

menjadi pemain andal dari tanah Papua. Pada coaching clinic, para pemain Persipura 

berbagi pengalaman, ilmu dan teknik bermain sepak bola kepada bibit muda di 

Timika. Kita ingin Persipura dapat menjadi aset kebanggaan Papua dan 

mengharumkan Papua di mata NKRI, serta dukungan untuk Persipura diharapkan 

mampu membawa nama Papua ke mata dunia.10 

 

                                                           
10 Hasil wawancara penulis dengan Sari Esayanti sebagai General Superintendent Communications pada 

tanggal 21 Maret 2018 di Kantor Jakarta PTFI 
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FANS 
MOBILE 

APP 

MANAJEMEN 

PERSIPURA 

Tim Persipura adalah klub sepakbola profesional yang berasal dari Jayapura, Papua, 

yang berdiri sejak 1963. Di bawah pelatih Jacksen F Tiago, dan ditunjang dengan pemain 

lokal binaannya seperti Boaz Salossa, Yohanes Pahabol, dan Ricardo Salampessy yang juga 

merupakan pemain timnas, ditambah dengan kehadiran pemain asing berkualitas seperti 

Pierre Bio Paulin dan Yoo Jae Hun, kini Persipura merupakan klub sepakbola yang patut 

diperhitungkan dalam setiap liga yang diikutinya.  

Sampai dengan saat ini tim Persipura sudah 4 kali menjadi juara Liga Indonesia, yaitu 

pada Liga Indonesia tahun 2005, 2008 – 2009, 2010 – 2011, dan 2012 – 2013. Peningkatan 

prestasi ini berdampak pada pertumbuhan fansnya yang terus bertambah. Fans klub ini bukan 

hanya berasal dari Papua, tetapi juga berasal dari luar Papua dengan jenis kelamin, profesi, 

dan usia yang beragam.  

Dengan Persipura mobile app, semua informasi terbaru mengenai tim akan dapat 

dengan mudah disampaikan kepada fans langsung ke mobile device. Tentu saja kemudahan 

ini akan dapat menjaring semakin banyak fans baru, terutama kaum urban yang memiliki 

aktivitas padat dan sangat mengandalkan mobile device sebagai alat komunikasi dan sumber 

informasi. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Kegunaan Mobile App untuk Fans dan Manajemen Persipura 

Sumber: Arsip PT Freeport Indonesia 

 

Setelah launching Aplikasi ini dapat diunduh gratis, dan merupakan aplikasi mobile 

pertama yang dimiliki klub sepak bola di Indonesia. Aplikasi mobile Persipura menyediakan 

fitur-fitur yang dapat menampilkan informasi terkini mengenai Persipura, seperti jadwal 

pertandingan, klasemen liga, kegiatan-kegiatan terkini, serta profil klub dan pemainnya. 

Presiden Direktur PTFI Rozik B Soetjipto mengatakan: 

 

“peluncuran aplikasi mobile menjadi momentum menjaga komitmen PTFI kepada 

klub sepak bola kebanggaan Papua, Persipura. Ini menjadi penting, karena peluncuran 

aplikasi mobile Persipura juga merupakan aplikasi mobile resmi pertama untuk klub 

sepak bola di Indonesia”11 

 

Aplikasi mobile ini juga terintegrasi dengan Twitter dan Facebook, sehingga 

penggemar Persipura dapat tetap memantau informasi mengenai Persipura, dan berinteraksi 

dengan akun Twitter dan Facebook resmi milik Persipura dengan mudah. Penggemar 

Persipura dapat mengunduh aplikasi mobile ini secara gratis melalui laman PT Freeport 

Indonesia (http://ptfi.co.id/id/media/download-app). Segera, aplikasi mobile ini dapat 

diunduh secara gratis melalui Apple App Store (iOS), Google Play (Android OS), dan 

BlackBerry Application World (Blackberry OS). 

Sementara itu, Ketua Umum, Benhur Tommy Mano mengatakan: 

                                                           
11 Hasil Sambutan Presiden Direktur PTFI Rozik B Soetjipto pada saat launching mobile app  

Mengisi 
komentar/sharing 
berita. 
Berinteraksi dengan 

komunitas. 

 

Mengisi konten. 
Berinteraksi dengan fans. 
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“Persipura menghargai dukungan yang sudah diberikan oleh PTFI dan berharap aplikasi 

mobile ini dapat terus  membuat Persipura menjadi semakin inovatif, memperkuat 

komunikasi antara klub dengan penggemar, dan berpotensi memberi pemasukan 

kepada klub untuk jangka waktu yang akan datang.Pentingnya memperkuat komunikasi 

antara klub dengan penggemar dan berpotensi untuk memberi pemasukan kepada klub untuk 

jangka waktu yang akan datang.” 12 

Aplikasi mobile Persipura ini menyediakan fitur-fitur yang dapat menampilkan 

informasi terkini mengenai Persipura,  seperti jadwal pertandingan, klasemen liga, kegiatan-

kegiatan terkini, profil klub dan pemainnya. 

Mobile App Persipura merupakasan pertama di Indonesia dan memiliki fitur yang 

sangat lengkap. Dapat disayangkan Mobile App ini tidak dapat digunakan kembali pada saat 

ini. Karena setelah kegiatan Launching Mobile App PT Freeport Indonesia memberikan hak 

pengelolaan Mobile App ke manajemen Persipura club. Pada kenyataannya Persipura club 

tidak mengelolanya dengan baik sehingga saat ini mobile app tidak dapat diakses kembali.    

 

Pembentukan Brand Retention  (Ingatan)  

Aspek retention yaitu kegiatan pembentukan ingatan kepada masyarakat, tentunya harus ada 

pengulangan kata atau pesan tertentu agar meningkatkan ingatan mmengenai PT Freeport 

Indonesia. Dalam melakukan upaya untuk masyarakat dengan mudah mengingat PT Freeport 

Indonesia melalui sponsorship dengan Persipura club Sponsorship pada event tertentu ini 

merupakan kesatuan dari ruang lingkup marketing public relations dimana perusahaan 

membangun hubungan sponsorship melalui event tertentu dengan menyediakan bantuan 

keuangan agar mendapat hak untuk menampilkan nama merek, logo, pesan iklan dan segala 

bentuk hal yang mengidentifikasikan bahwa suatu perusahaan telah membantu berjalannya 

sebuah event tersebut.  

Melalui sponsorship antara PT Freeport Indonesia dengan Persipura club. PT Freeport 

Indonesia mendapatkan hak menempatkan logo resmi perusahaan, yang desainnya ditetapkan oleh PT  

Freeport Indonesia. Penggunaan logo resmi PT Freeport Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Kostum pemain Persipura pada bagian dada dengan ukuran panjang 20cm dan tinggi 

15cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Logo PT Freeport Indonesia di jersey Tim Persipura 

                                                           
12 Hasil Sambutan Ketua Umum, Benhur Tommy Mano pada saat launching mobile app  
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Penempatan logo di jersey berkaitan dengan intensitas digunakannya kostum tersebut 

pada saat persipura bertanding. Semakin sering jersey di gunakan semakin sering 

masyarakat melihat logo PT Freeport Indonesia. Baik itu melalui televisi pada saat 

Persipura bertanding, beredar di toko-toko penjualan jersey. Sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran merek terhadap PT Freeport Indonesia  

2. Celana pemain Persipura dengan ukuran 6cm x 8cm.  

3. Penempatan logo resmi PT Freeport Indonesia pada souvenir dan merchandise resmi 

Persipura (jaket, topi serta atribut lainnya) yang diproduksi oleh PT Freeport 

Indonesia. Hal ini dilakukan agar terbentuk pemikiran para penggebar persipura yaitu 

persipuramania yang semakin melekat jika ada persipura pasti teringat PT Freeport 

Indonesia 

4. Pencantuman nama PT Freeport Indonesia pada semua brosur/poster. 

Persipura menyediakan lokasi pemasangan, memasang dan merawat materi promosi 

yang disediakan PT Freeport Indonesia pada Stadion Mandala atau stadion kandang Persipura 

lainnya pada setiap pertandingan kandang.  

Sponsorship hanyalah salah satu alat promosi atau komunikasi pemasaran yang 

apabila digunakan secara tepat dapat membantu perusahaan dalam menginformasikan merek 

untuk produk perusahaan pada konsumennya. Dengan pencantuman logo PT Freeport 

Indonesia di jersey dan berbagai media publikasi dapat membuat masyarakat lebih sering 

melihat keberadaan merek.  

Pengulangan logo PT Freeport secara terus menerus melalui media publikasi 

Persipura dapat meningkatkan pengingatan, karena membentuk ingatan adalah lebih sulit 

dibandingkan membentuk pengenalan menurut (Durianto, 2004 : 30) sebagai cara 

membangun kesadaran merek.  

Sari Esayanti sebagai General Superintendent Corporate Communications  pada saat 

penulis melakukan wawancara mengatakan  

”Penempatan logo PT Freeport Indonesia di berbagai elemen yang berkaitan dengan 

Persipura berhasil membentuk pemikiran masyarakat bahwa jika ada Persipura pasti 

di situ ada PT Freeport Indonesia, sampai ketika PT Freeport sempat tidak 

mensponsori Persipura pada tahun 2017 banyak masyarakat yang sangat 

menyayangkan hal tersebut dan masih mengingat bahwa sponsor utama Persipura 

selalu PT Freeport Indonesia.”13 

 

 

PENUTUP  

Pembentukan awareness masyarakat terhadap PT Freeport Indonesia melalui kegiatan 

sponsorship untuk Persipura club yang dapat menciptakan attention (perhatian). Dengan 

mengadakan kegiatan MoU signing sebagai penandatanganan perjanjian antara PT Freeport 

Indonesia dan Persipura club sebagai sarana untuk memberitahukan bahwa PT Freeport 

Indonesia sudah resmi menjadi Sponsor Utama Persipura club selama beberapa musim. 

Namun, selama 5 tahun berturut turut PT Freeport Indonesia baru sekali mengadakan acara 

perjanjian yang dikemas secara menarik. Sehingga sebelumnya masyarakat Papua belum 

merasakan bagaimana euforia perjanjian antara kedua belah pihak.  

 

                                                           
13 Hasil wawancara penulis dengan Sari Esayanti sebagai General Superintendent Communications pada 

tanggal 21 Maret 2018 di Kantor Jakarta PTFI 
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INTRODUCTION 

As one of the mass media used in the communication process, television has the advantage of 

being direct, not knowing distance and having power strong pull. Directly here means the 

audience itself can directly accept a message conveyed to the public. Don't know distance 

because of television coverage generally not limited except for the existence of natural 

factors that affect the technical aspects of the area mountainous, but in a family room. In line 

with that Williams (2009) stated, "television has changed our world." 

Based on Nielsen's survey data in Jakarta and surrounding areas, in the 3rd quarter of 

2012 of 25,072,000 individuals, aged 10 years and over, it is known that the population's 

fondness in general are the following: sports (47%), watching television (38%), listening to 

music (24%), cooking (19%), and reading the Qur'an (12%). This confirmed by research that 

states that watching television is 3-5 hours per day for all age categories and 5 hours a day for 

children under ten years, so no wonder if eventually, children will grow up with a "television-

style" lifestyle. The cartoon shows in the form of violent scenes, for example going into the 

subconscious of the child that the view is typical behavior. In the end, the level of sensitivity 

of the child will become reduced because it is continually being hitting by violence (Riyanto, 

2013). 

Violations not only occur in Indonesia but developed countries also often occur. 

Based on experience and observations made on press freedom in America, Jhonson found the 

term " seven deadly sins " (seven deadly sins). The seven sins as follows (Syahputra, 2013) 

include information distortion, Dramatizing false facts, disrupting privacy, character killing, 

sexual exploitation, poisoning children's mind/mind, abuse of power (abuse of the power). 

Related to categories Broadcast program, UNESCO has categorized broadcast programs into 

seven types namely: 1) Information: public affairs, interviews, and sports. 2) Advertising: 

social advertising and advertising community service. 3) Education: formal and non-formal. 

4) Light entertainment: pop music, comedy, serial drama, and a quiz. 5) Art: literature and 

science, 6) Broadcast ethnic minority, language education and arts and cultural events, 7) 

Broadcast for a Special audience: children's, women's and religious affairs (Ishadi, 2014). In 

Indonesia especially in Makassar, there is a worrying fact, if we see the length of the child 

children watch television. The survey conducted by South Sulawesi KPID for 1000 children 

in Makassar, in 2005, reinforced the conclusions of the strong influence of television on 

children. Study for children aged 6-10 years old, who are still in grade 1 to 3 elementary 

school shows that once you go home from school, most (78%) immediately sit in front 

television (between 10.00 - 13.00). The rest said they did not watch routine, but watching 

more TV than going out of the house. As soon as the afternoon arrives (struck 16.00 - 18.00), 

as many as 83% of children continue to watch television, there are evenings (20:00-22:00), 

the number of children who watch TV remains large, reaching 74%. 

This survey concludes, more than 70% of children in Makassar watch television for 7 

hours a day on average 2,100 hours a month, even though the time needed to study school 
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900 hours a month. This conclusion indicates, many children watch shows - television 

programs that are not intended for them. This survey is in line with the results research that 

shows that children's programs throughout private television are only 32 hours, while 

Indonesian children's habits watch for 68 hours a week. This meaning that for 36 hours the 

children watch television programs that are worth watching adults. (Indonesian Regional 

Broadcasting Commission of South Sulawesi, 2010). 

Broadcasting Institutions, especially Television, are very competitive concerning 

broadcast programs, due to business/commercial aspects, namely the acquisition of 

advertisements and orientation towards the rating. Two this is what sometimes makes 

Television Institutions not reluctant to display impressions that do not educate in the 

broadcast program, for example, violence culture, which aired without knowing the time 

(Primetime), such as demonstrations and violence other. The South Sulawesi Regional 

Indonesian Broadcasting Commission (KPID Sulsel) is regulator stakeholders that regulate 

broadcasting, especially in South Sulawesi. Based on Law 32 of 2002 Article 8 paragraph (2), 

in general, KPI has three functions include regulation function, service to the community and 

supervision and imposition of sanctions. In making policies and implementing these policies, 

South Sulawesi KPID often has problems. 

In Indonesia, communication policy can see the implicitly in values which are grown 

and embraced by each member of the community from a tribe that treats the rules even 

though they are not in written form (Cangara, 2013). The policy already made must being 

implementation. Mazmanian & Paul (1989), explain the meaning of this implementation by 

saying that: "understanding what is actually occurs after a program is declared valid or 

formulated is the focus of policy implementation is that events and activities arise after the 

adoption of state policy guidelines, covering both efforts to administer it or to have a real 

impact/impact on community/events ". In the process of broadcasting local television also 

often does violations, and South Sulawesi KPID in implementing policies often issued "Love 

Letter" or Reprimand Letter to television that committed the offense for clarifying. 

Sometimes TV that violates does not respond positively to KPID's reprimand South Sulawesi, 

and violations of broadcast content are often repeatedly regardless of the rules applicable. 

This research aims to find out how KPID Sulsel is doing supervision, coaching and 

communication policy against violations of broadcast content by local television. 

 

 

RESULTS 

 

The dominance of violations obtained from the monitoring results of KPID South 

Sulawesi. 

Local television broadcasting institutions that violate broadcast content based KPI Regulation 

Number 01/P/KPI/03/2012. Concerning Broadcasting Behavior Guidelines and Numbers 

02/P/KPI/03/2012 concerning Broadcast Program Standards, during the period of 2014 up to 

2015. Of the two most numerous categories of violations and the object of this research is a 

classification of broadcast programs and ad broadcasts more 17.392 Violation for All 

regional Television in Makassar. 

The constraint of this problem is that broadcasters consider "trivial" broadcast 

program classification violations, and South Sulawesi KPID does not take action firm against 

this violation. Because in addition to being in the category of minor offenses, the 

commissioner feels he must be fair (not selective) in giving sanctions, given the television, 

there are still national networks (SSJ) who also conduct the classification violations broadcast 

program. The second biggest breach is broadcasting ads with blocking violations time and 

superlative advertising. The violation occurred because of the lack of understanding of the 
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rules Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards (P3SPS) in 

addition to the lack of advertisers who want to advertise on local television. So that 

advertisements are package informs home shopping programs become broadcasts that fill 

most television broadcast programs domestic as well as the policy of the company that 

receives the advertising package. Where as for superlative advertising purely due to a lack of 

understanding of P3SPS. 

 

Management of South Sulawesi KPID sanctions 

P3SPS which is the result of the agreement of all Regional KPI / KPI in Indonesia stipulated 

in the KPI Regulation as a guideline for broadcasters in carrying out broadcasting has 

undergone two first changes in 2009 and second in 2012. Based on KPI regulation Number 

02 / P / KPI / 03/2012 concerning Standards the Broadcast Program regulates how KPIs in 

imposing sanctions. Based on the Clarification Request Recapitulation, Ad Broadcast 

Termination Request, Written Responses and Reprimand for 2014 to 2015, it is clear that 

KPID very minimal sanctions compared to violations that occur. Sanctions the most severe 

issue by the South Sulawesi KPID is administrative sanctions namely written warning. 

 

Policy Strategy issued by the South Sulawesi KPID 

South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission in carrying out the strategy 

the Secretariat supports the policy in preparing activity programs. Policy strategy to minimize 

violations and increase healthy broadcasting for the community especially in the South 

Sulawesi region which is package in several good activity programs which are including in 

the supervision, guidance to giving appreciation (Reward). One a strategic plan of the South 

Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission establishment of the Healthy 

Broadcasting Community Care Forum (FMPPS) in all districts/cities South Sulawesi. 

Another program held by the South Sulawesi KPID every year is Grace The KPID 

Award is the icon of this institution. The importance of improving the quality of broadcast 

content, considering broadcast content is a mirror as well as a benchmark for assessing the 

ability of the source human resources of the broadcasting institution concerned. Through the 

content of the broadcast, we will not only see the variety of creativity of broadcasters but can 

also read how far they are weighing the broad impact of radio on society, especially a select 

audience, namely children, teenagers, and women. The importantly the effects of the 

broadcast can give color to the behavior, values, attitudes, and lifestyle of a person or society, 

even have the power in forming opinions that influence public policy. 

The program that carries the Healthy Watch Movement is one strategy KPID as a 

public representation that wants television stations to always immediate impressions that are 

following electronic media functions as stated in Law 32 of 2002 concerning broadcasting, 

namely as a medium of information, media educational media entertainment, and social glue. 

The reality is that television media is not can sufficiently follow the mandate of the Act. For 

that, KPID South Sulawesi took the initiative to change the strategy by strengthening the 

position of the community as consumers. South Sulawesi KPID embraces NGOs, teachers, 

students and community groups to together resisting television shows that are not 

educational. KPID South Sulawesi to support this movement has issued several related 

literature books A good watch guide, among others, a Healthy Watching Practical Guide for 

Parents (2007) and the Practical Healthy Watching Guide for Children (2007). 

Discourse about the need to improve the quality of broadcast content through quality 

improvement Broadcasting HR has emerged since the first South Sulawesi KPID work 

meeting for the period 2007-2010. On at that time, it was that the approach to imposing 

sanctions or punishing violations of content broadcasts need to be accompanied by efforts to 

restore public spaces that have been damaging through systematic development of 
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broadcasting HR capacity. That means, South Sulawesi KPID does not solely a punishment 

approach to the violation of the content of the broadcast happens but also seeks to find 

creative, long-term solutions that are anticipatory and strategic. 

 

DISCUSSION 

This study found several essential things related to frequent broadcast violations happens on 

local television in Makassar city service area, how is the South Sulawesi KPID in manage 

sanctions for regular and repeated violations and policies issued by the South Sulawesi KPID 

Commissioner for the period 2014-2017 Law no. 32 years 2002 there were fundamental 

changes in the management of broadcasting systems in Indonesia. The most radical change in 

the spirit of the Law is the limited transfer of authority of broadcasting management which 

has been the exclusive right of the government to an independent regulatory body named The 

Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in minimizing frequent violations (Bambang, 

2014). 

Based on the results of the study, the domination of the first local television broadcast 

violation at most are broadcasting program classification violations and the second is the 

broadcast advertisement. These violations can classify in several types and types of violations 

the most in 2014 was the classification of broadcast programs and Broadcasting Institutions 

The TVRI South Sulawesi public is the one who has the most violations (4615 violations). 

TVRI South Sulawesi, which has a local broadcast schedule only at 4:00 p.m. 20:00 a.m. and 

the rest is relay TVRI Central broadcast. Program classification violations broadcast not only 

occurs in local TVRI South Sulawesi broadcasts but at the central level also does not include 

the category or classification referred to.  

The most violations in 2015 are the classification of broadcast programs and Local 

Private Broadcasting Institutions I News TV are those who have violations most (3799 

Violations). Sadly in 2014 with the Sun TV label and SINDO TV violations broadcast 

classification is much lower than in 2015 with logos and management new broadcast 

violations have increased dramatically. The indicates no compliance/insensitivity to the 

parent broadcast management of the P3SPS rules, as well with TVRI South Sulawesi which 

should be a model for private television sector, not strictly dealt with by the South Sulawesi 

KPID as the regulator. The indicates that The South Sulawesi KPID commissioner did not 

enforce the rules / did not implement its function is useful as a policymaker. 

Mechanism of Channeling of Sanctions by South Sulawesi KPID that occurs if traced 

begins with the recording of alleged P3SPS violations on the results of monitoring of 10 

personnel monitoring which is then carried out by violation analysis by one person from 10 

personnel monitoring (concurrently). Later the results of the report are recapitulated by the 

monitoring staff then sent to each commissioner's email to be analyzed for the end of the 

survey. However, the commissioner only made a plenary session on violations which he 

considered to be sizeable sexual content shows, and for specific broadcast program 

infringement violations light category. So there is no follow-up (No Action) for a 

classification violations broadcast program, after that the KPID commissioner corresponds to 

request clarification from the institution broadcasters who commit offenses, then the 

examination session is conducted contained in the minutes, but in the implementation of the 

South Sulawesi KPID only goes through minutes as inspection documents. 

The ideal monitoring flow and should be carried out by KPID Sulsel based P3SPS 

rules, but the implementation is not appropriate so that the occurrence of commission is 

assessed. P this also becomes a dilemma for the commissioner, if it is done then almost all 

local television broadcasters that are monitored by KPID South Sulawesi will be affected 

sanctions, while there are still many national television broadcasts/network broadcasts that do 

not display classification of broadcast programs. 
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Policies that have been issued by KPID related to classification violations the 

broadcast program is to provide broadcasters with leniency put a broadcast program 

classification anywhere (not necessarily in the top right corner) given the many inputs from 

presenters that the top right corner will interfere ID station/symbol of the TV in question. 

This policy is only based on the results of the commissioner's plenary documented with the 

results of the minutes, and this policy is in nature more into (internal KPID Sulsel) in 

monitoring broadcast content. Policy issued by the South Sulawesi KPID does not use the 

drafting rules policy as explained based on the Public Policy Theory, such as (1) the 

preparation phase of the Agenda; (2) Policy Formulation Phase; (3) Adoption Phase Policy; 

(4) Phase of Policy Implementation; and (5) Phase of Policy Assessment. (Dunn, 2003). 

Besides the KPID Policy Strategy in minimizing violations and improving broadcast quality, 

by creating activity programs to support this. 

Program of the Healthy Broadcasting Community Care Forum (FMPPS) at the South 

Sulawesi KPID is a program to empower community participation in healthy broadcasting at 

24 Regency/City in South Sulawesi, which is impossible to reach by South Sulawesi KPID 

for supervision. For the continuity of FMPPS Activities made available the Government 

district/city in South Sulawesi through Regional Regulations or Mayor Regulations for 

budgeting. This program also has constraints on the lack of forum reports that have been 

formed, as well as the lack of increased knowledge capacity for the board and members of the 

Forum. 

Another program that is no less important is the Healthy Production Movement 

(GESIT) and Healthy Watch Movement (GEMES). Both of these movements have the same 

spirit, namely creating a healthy broadcast climate, but having different objects. The BIT 

used as objects are broadcasters that produce broadcasts, while GEMES are people who 

consume shows. KPID's flagship program Another is the awarding of South Sulawesi 

(Award) to the institution as well as the broadcasting of man created in supporting good 

broadcasting in the KPID Award Program. 

The policies issued by the South Sulawesi KPID are not free from authority given by 

law to implement policies, mainly related with institutions where Regional KPIs are currently 

coordinating with KPI The Center is also an obstacle to the process of imposing sanctions, 

meaning that there is no KPI intervention Central in the policy process issued by South 

Sulawesi KPID. As a solution, you must a revision of the law was made stating that KPIs and 

regional KPIs had structural relationships, this will have a significant impact on the giving 

Policy. In each KPI both central and local, the commissioner have collegial collective 

relationships (same position and portion at each commissioner) so that it is vulnerable to 

conflict and different views. And to supervise the work of each commissioner only at the 

Provincial DPRD poured in the form of commissioner monthly reports, especially in 

Sulawesi Regional KPI South. It will be more effective if the KPI / Regional KPI has a 

supervisory board, as mediation container if there is a conflict between the commissioners 

and control of the execution of duties, principal and the function of each commissioner. 

The revision of the law becomes very important, especially in the authority of KPI / 

KPI Regions in imposing sanctions on broadcasting institutions that violate P3SPS. So also 

P3SPS revisions are also needed given the incomplete definitions such as categories violation 

(mild, moderate and severe). Besides, the P3SPS socialization must be more intense 

conducted to increase understanding of the rule. 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

We conclude that the violations that often occur on local television are because of the lack of 

understanding of broadcasting human resources on the P3SPS rules, and considered "trivial" 

Efforts to minimize violations continue to be carried out, among others, by giving policy on 
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the mechanism of classifying broadcast programs and doing various things more measurable 

and directed activity programs such as P3SPS Socialization, Formation and FMPPS 

Coaching, KPID Award, Broadcasting Workshop, GESIT, GEMES, FGD, Literacy Media, 

P3SPS School. Even need to revise some laws and regulations, such as Law 32 of 2002 to 

strengthen the authority of KPI/KPID, P3SPS for a complete understanding of violations. 

 

BIBLIOGRAPHY  

Bungin B. (2008). Penelitian Kualitatif, Jakarta: Putra Grafika. 

Bambang Aa. A.S. (2014). Periode Perkembangan Media Massa (sebuah tinjauan), Bandung. Mitra 

Bestari, 18 (1): 119:132.  

Cangara H. (2013). Perencanaan dan Strategi Komunikasi, Ed. 1 Cetakan ke-1. Rajawali Pers. 

Jakarta. 

Dunn W. N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT Hanindita Graya Widya. 

Ishadi SK. (2014). Media dan Kekuasaan : Televisi di Harih-hari Terakhir Presiden Soeharto. PT 

Kompas Media Nusantara. Jakarta. 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. (2010). Panorama Penyiaran di Sulawesi 

Selatan, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar 

Mazmanian D. & Paul A. S. (1989). Implementation and Public Policy, with a new postscript, 

University Press of America. 

Riyanto R. M. (2013). Kekerasan di Layar Kaca : Bisnis Siaran, Peran KPI dan Hukum. PT. Kompas 

Media Nusantara. Jakarta. 

Syahputra I. (2013). Rezim Media : Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotainment dalam 

Industri Televisi. Cetakan Pertama. PT. Gramedia. Jakarta. 

Williams R. (2009). Televisi Cetakan Pertama. Resist Book. Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORATION – Organizational Communication Conference 2019 

Universitas Padjadjaran 

 

 679 

MEDIA BLACKOUT REUNI 212: ILUSI ATAU KENYATAAN 
 

Maimon Herawati 

Universitas Padjadjaran 
 

Korespondensi: maimon.herawati@unpad.ac.id 

 

 

PENDAHULUAN  

 

Numerous politicians have seized absolute power and muzzled the press. Never in history has 

the press seized absolute power and muzzled the politicians. 

(David Brinkley) 

Media blackout adalah satu keadaan di mana terjadi penyensoran pemberitaan topik 

tertentu dalam media massa. Walaupun sesuatu terjadi, namun jika terkait topik itu, tidak ada 

penyiaran atau pemuatan beritanya dalam media. Media massa bisa jadi melakukannya secara 

sukarela, namun bisa juga merupakan pemaksaan pemerintah yang berkuasa.   

Media blackout biasanya terjadi pada masa perang dalam rangka menjamin keamanan 

informasi tertentu dari akses intelijen musuh. Contohnya, media blackout yang dipaksakan 

penguasa Amerika pada media Amerika untuk tidak memberitakan pengeboman oleh Jepang. 

Hal sama juga dilakukan Jepang pada  media massa Jepang terkait pengeboman Amerika 

pada Hiroshima dan Nagasaki. Inggris juga pernah memaksakan media blackout terkait 

tenggelamnya kapal militer Lancastria pada Perang  Dunia II. 

Era internet ini, media blackout masih diterapkan pada beberapa kasus. Penugasan 

dan lokasi kerja Pangeran Harry di Afghanistan pada 2008 disembunyikan dari pandangan 

publik dengan tidak memberitakannya sama sekali. Alasannya untuk menjamin keamanan 

Pangeran Harry. Penculikan wartawan New York Times, David Rohde oleh Taliban, juga 

termasuk yang tidak dibahas dalam media massa. Peringatan demo Tiannamen 1989 di Cina 

pada 2009 juga mendapatkan media blackout. Media massa asing tidak bisa menyiarkan 

reportase mereka di Cina karena sinyal mereka diganggu.  

Pada dunia perpolitikan, Bernie Sanders hanya mendapat liputan 20 detik dibanding 

dengan liputan Donald Trump sepanjang 81 menit dalam jaringan TV ABC. Presiden 

Amerika, Donald Trump pada 2017 juga memerintahkan media blackout terkait 

Environmental Protection Agency. Kekuasaan dan media blackout seringkali berjalan serasi 

dan saling mendukung. Penguasa bisa meminta media blackout dengan alasan apa saja. 

Sedangkan pengelola media, seperti kasus New York Times, bisa meminta rekan sesama 

pengelola media untuk menahan pemuatan berita tertentu. 

Di Indonesia, catatan media blackout menurut pengamat luar negeri mayoritas terkait 

kasus Papua. Sebelum SIUPP (surat izin penerbitan pers) dicabut, media blackout dipaksakan 

dengan ancaman ijin terbit dicabut.  Jikapun ada konten yang tidak disukai penguasa lolos, 

media tersebut bisa jadi terbit dengan sebagian kontennya dihitamkan, alias tidak terbaca 

sama sekali.  

Pada era media sosial seperti ini, tentu tidak mungkin media melakukan media 

blackout secara total. Pembaca sudah mendapatkan informasi dari sesama netizen. Mereka 

bisa jadi lebih mengetahui kejadian berdasarkan saling tukar informasi dengan yang ada di 

lapangan. Karena total media blackout tidak bisa diaplikasikan, yang mungkin media lakukan 

terhadap konten yang tidak diinginkan ialah dengan memindahkan informasinya ke halaman 

dalam; dengan mengecilkan ruang reportase; dengan menggunakan framing negatif terhadap 
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kejadian; atau dengan menampilkan sisi yang sama sekali tidak membahas hal paling penting 

tentang kejadian, misal Reuni 212 lalu. 

Pada 2 Desember 2018, masyarakat memenuhi Monas, Jakarta dan sekitarnya dalam 

rangka Reuni 212. Aksi 212 pertama kali diadakan pada 2 Desember 2016. Sejak itu, Reuni 

dilakukan tiap 2 Desember. Tahun ini adalah Reuni kedua.  

Peserta Reuni berasal dari berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri. Peserta 

memadati Monas, Patung Kuda, HI, Gondangdia, bahkan Tanah Abang. Mereka datang 

dengan bus, elf, pesawat, kereta, kenderaan bermorot, bahkan sepeda. Ada yang memilih 

berjalan kaki juga. Jumlah peserta yang hadir beragam, tergantung sumber angkanya. Ada 

yang menyebut 40 ribu, 1,3 juta, 10 juta, bahkan 13 juta. Yang jelas, jumlah yang hadir lebih 

banyak daripada aksi 212 pada 2016. Selain itu, hal berbeda dari kegiatan dua tahun 

sebelumnya, Reuni 212 tahun ini juga diselenggarakan pada beberapa negara dan diikuti oleh 

warga Indonesia di wilayah tersebut.  

Dilihat dari sisi nilai berita magnitude, Reuni 212 ini sangat layak diberitakan. 

Apapun kegiatan yang melibatkan massa hingga memenuhi jalan-jalan utama sudah 

memenuhi satu nilai berita yang penting, jumlah yang luar biasa. Dilihat dari asal peserta 

yang dari berbagai wilayah Indonesia, Reuni 212 ini layak masuk sebagai berita nasional 

karena proximity sudah terpenuhi. Dilihat dari keunikan kegiatannya –massa sangat banyak, 

tapi tanpa sampah- Reuni 212 ini pantas menjadi kajian sosiolog dan masuk media. 

Pemberitaan media terhadap Reuni 212 ini beragam. Media sosial penuh dengan 

diskusi tentang Reuni 212. Instagram, Facebook berisi pengalaman dan foto Reuni 212. 

Media massa online membahas Reuni 212. Media massa televisi hanya memberikan satu 

tayangan live, yaitu TvOne. Tivi yang lain memberitakan Reuni 212 pada segmen berita, itu 

pun dengan pembahasan tidak banyak. Media massa cetak keesokan harinya sangat sedikit 

memberitakan Reuni 212.  

Perdebatan tidak bisa dielakkan. Ada klaim bahwa media massa di Indonesia sengaja 

tidak memberitakan Reuni 212. Artikel ini akan membahas apakah benar ada media blackout 

terhadap Reuni 212. Jika ada, apakah itu kesengajaan atau ada faktor yang lain.  

Penelitian ini mendekati masalah ini menggunakan teori hirarki pengaruh oleh Pamela 

J. Shoemaker dan Stephen D. Reese. Teori ini memetakan efek dari pengaruh eksternal dan 

internal terhadap isi berita media. Teori ini membagi pengaruh menjadi beberapa tingkat: 

pengaruh individu, pengaruh rutinitas media, pengaruh organisasi media, pengaruh dari luar 

media, pengaruh ideologi. Asumsi yang dibangun teori ini ialah isi pesan media hasil 

pengaruh dari kepentingan individu wartawan, pemilik media, cara media mengumpulkan 

dan mengolah data, tekanan pihak luar seperti pengiklan atau pemerintah (Shoemaker dan 

Reese, 1996: 6-7).   

 

 

PEMBAHASAN  

Sehari setelah Reuni, media massa cetak di Indonesia menurunkan beritanya. Hanya media 

mainstream nasional saja yang diambil sebagai bahan kajian. 
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Enam media mainstream nasional menampilkan headline yang berbeda pada 3 

Desember. Republika menurunkan berita dengan dulul, ‘Reuni 212 Damai’. Berita terkait 

lainnya, masih di halaman depan ialah ‘Tetap Khidmat Beribadah di Katedral’. Tidak jauh 

dari Monas, ada katedral yang digunakan beribadah. Hari Minggu adalah hari ibadah. 

Walaupun tak jauh dari katedral massa Reuni 212 memenuhi jalan, umat Kristen yang 

beribadah tidak terganggu. Kedua konten Republika ini bermakna positif. Didukung oleh foto 

Monas yang dipenuhi massa, Republika menyampaikan konten yang memberikan pesan 

persatuan dalam negara Indonesia.  

Kompas tidak menurunkan berita apapun terkair Reuni 212 pada halaman depannya. 

Kompas menurunkan berita tentang polusi sampah, lengkap dengan gambar sampah. Ada 

berita 212 dalam halaman dalam dan hanya beberapa kolom. Menurut sidang redaksi 

Kompas, berita tentang sampah lebih bernilai penting dibanding Reuni 212. Pada Reuni 

2017, Kompas juga tidak menurunkan berita Reuni 212.  

Media Indonesia juga tidak menurunkan berita Reuni 212 pada halaman pertamanya. 

Redaksi Media Indonesia memilih menurunkan berita tentang solusi bagi tenaga honorer. 

Pada berita yang lebih kecil, masih pada halaman depan, lengkap dengan foto, berita 

pemasangan listrik oleh Presiden Jokowi.  

Koran Tempo juga luput memuat berita Reuni 212 pada halaman pertamanya. Tempo 

memuat berita tentang ekosistem digital. Jawa Pos memuat berita Reuni 212 dengan judul, 

‘Reuni 212 Tertib dan Monas Bersih’. Berita itu hanya 1/15 dari luas halaman pertama. 

Hanya dua kolom. Berita kecil ini dilengkapi foto kecil, sehingga luas keduanya jika 

digabungkan ialah 2/15 luas keseluruhan. Konten Jwa Pos positif walaupun luas yang 

diberikan hanya sedikit. Berita headline Jawa Pos ialah kesepakatan gencatan senjata antara 

Cina dengan Amerika. Lebih besar dari berita Reuni 212, Jawa Pos memuat pembunuhan 

yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka.  

Koran Rakyat Merdeka memuat berita Reuni 212 pada halaman pertama dengan luas 

hampir sama dengan Republika. Rakyat Merdeka memuat berita dengan judul ‘212 Makin 

Lama Makin Besar Kenapa Ya?’,  ‘Jelas, ini Kampanye Terselubung’, ‘Salahnya Dimana? 

Ini Aspirasi’, ‘Rizieq Keras, Zul Genit’. Koran Rakyat Merdeka memberikan berita yang 

bermuatan politis terkait Reuni 212. Narasi yang mendominasi konten beritanya ialah sisi 

politiknya. 
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Dua grup chat para jurnalis menunjukkan konten yang sangat kontras. Grup IJM sejak 

beberapa hari sebelum 2 Desember sudah membahas Reuni 212. Para wartawan ini mencari 

info-info terkait pengisi acara dan jadwal pasti Reuni 212. Mereka ada saling memberitahu 

akan berada di posko mana saat acara dan berjanji untuk bertemu. Saat acara Reuni 212, tidak 

banyak konten yang masuk karena sepertinya sinyal yang buruk di Monas menyulitkan 

mereka berdiskusi. Akan tetapi setelah pukul 11 siang, grup IJM penuh dengan foto-foto 

kegiatan Reuni 212 dan link berita mereka pada media masing-masing. Grup banyak 

berkomentar tentang pengisi acara dan konten yang dibahas.  

Sebaliknya, grup JMA, sejak 30 November sampai 3 Desember pagi, tidak ada 

perbincangan tentang apapun sama sekali. Tidak ada posting, tidak ada foto ataupun link 

berita. Kosong sama sekali. Ini agak aneh karena biasanya grup ini termasuk yang aktif dalam 

berdiskusi. 

Terkait konten media massa cetak yang sunyi dari memberitakan Reuni 212, beberapa 

wartawan senior membawa pendapat mereka ke media sosial. Tomi Satryotomo, menerima 

bahwa kebijakan redaksional adalah rahasia redaksi. Hanya saja, menurut Tomi, menutuop 

mata atas fakta berkumpulnya jutaan orang dengan damai sebagai ekspresi demokrasi yang 

dijamin konstirusi, sama saja dengan merenggut hak publik untuk tahu. “Pesannya jelas, buat 

redaksi Harian Komas, kebebasan umat Islam untuk megekspresikan pandangan yang 

berbeda dengan penguasa, kalah penting daripada sampah plastik,” tulis Tomi dalam akun 

Instagramnya. 

Salah satu wartawan senior lainnya, Hersubeno Arief bahkan menuliskan pilihan 

Harian Kompas itu sebagai ‘bunuh diri’. Hersubeno menengarai pilihan Kompas untuk tidak 

memuat berita 212 bisa jadi karena Kompas sudah punya pilihan dan penyikapan politik yang 

berseberangan dengan Reuni 212. Hal senada juga disampaikan mantan wartawan BBC, 

Asyari Usman. Lebih jauh lagi, Asyari menulis bahwa berita sampah yang dimuat Kompas 

pada halaman pertama seperti sindiran pimpinan redaksi Kompas yang menganggap peristiwa 

Reuni 212 sebagai ‘kegiatan sampah’.  

Pemimpin Redaksi Kompas, Ninuk Pambudy menjawab dalam akun tweeternya 

bahwa reportase sampah pada 2 Desember merupakan sambungan liputan sejak seminggu 

sebelumnya. Dengan demikian, Ninuk menyampaikan bahwa proses di dalam penetapan 

konten media sudah dimulai sejak lama dan disiapkan sebelum 2 Desember. Dengan kata 

lain, hirarki pengaruh rutinitas media sudah mendiktekan konten apa saja yang akan dimuat. 

Walau, berita sampah sebenarnya tidak terikat dengan waktu dari sisi timeless-nya. Konten 

reportase sampah bisa dinaikkan kapan saja. 

Wartawan senior lainnya. Tjahya Gunawan membahas ideologi media dan sejarah 

munculnya media sebagai kemungkinan alasan heningnya banyak media massa cetak. Tjahya 

mengingatkan pembaca tentang sejarah Kompas dahulu yang dibangun oleh para tokoh 

Katolik Indonesia. Paparan Tjahya diamini salah satu peserta dalam grup IJM yang mengaku 

sebagai salah satu staf IT Kompas. Dia memutuskan keluar dari Kompas karena konten 

Kompas yang sering berseberangan dengan keyakinannya. 

Lalu, faktor apakah yang paling berperan dalam minimnya pemberitaan Reuni 212? 

Melihat diskusi dari dari dua grup wartawan di atas, bisa jadi idelogi dan sejarah media bukan 

satu-satunya faktor. Heningnya grup JMA bisa jadi seiring sejalan dengan heningnya 

sebagian besar media mainstream. Dengan demikian, preferensi personal wartawan, sebagai 

hirarki pengaruh pertama sudah lebih dahulu mempengaruhi minimnya pemberitaan Reuni 

212.  
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PENUTUP  

Pers sejatinya berdiri terpisah dari kekuasaan. Pers menjadi pengawas dan objektif 

menyampaikan tangkapan mereka terhadap kejadian yang terjadi. Reuni 212 yang punya nilai 

berita sangat tinggi tidak dijadikan bahan pemberitaan oleh mayoritas media massa di 

Indonesia. Berdasarkan hirarki pengaruh media, ideologi media menentukan penyeleksian 

berita mana yang dianggap sesuai dengan visi misi media. Selain itu preferensi wartawan 

juga menjadi faktor penting. 

Diskusi dua grup wartawan menunjukkan aktivitas yang sangat kontras. Grup Info 

Jurnalis Muslim aktif menyampaikan informasi dan berbagi sebelum, saat, dan setelah Reuni 

212. Grup Jurnal Multi Angkatan tidak aktif sama sekali sejak dua hari sebelum Reuni 212, 

sampai sehari setelahnya.  

Saran bagi wartawan mana saja, ungkapan TD Allman dalam ‘Tell me No Lies’ John 

Pilger ini perlu menjadi semangat. "Genuine objective journalism is journalism that not only 

gets the facts right, it gets the meaning of events right. It is compelling not only today, but 

stands the test of time. It is validated not only by reliable sources but by the unfolding of 

history". 
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