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Bab 1. Pendahuluan 

I. Memahami Manajemen 

Perkembangan teknologi informasi di abad ke 21 ini berkembang dengan sangat 

cepat dan dapat dikatakan perkembangan ini mempengaruhi banyak sector industry 

dan beberapa sector lainnya yang mempengaruhi kehidupan umat manusia. Hal ini 

tentunya membutuhkan penanganan yang lebih intensif terutama dalam 

menggabungkan antara teknologi informasi dengan sistem lainnya yang pada 

akhirnya akan menghasilkan inovasi baru yang mungkin dapat berguna untuk 

mengembangkan sistem dan teknologi yang berkelanjutan, dimana manusia dapat 

menggunakan semuanya itu dengan efektif dan efisien. 

Pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan adalah: “Apakah perkembangan 

teknologi ini akan benar-benar sangat membantu dalam menyelesaikan masalah 

yang ada, terutama di dalam bidang manajemen?”. Pertanyaan ini tentunya tidak 

dapat dijawab dengan mudah dan hanya melalui perkiraan yang tidak tepat, 

diperlukan data-data yang akurat untuk memperoleh jawaban yang akurat, namun 

dengan keterbatasan pemikiran yang terdapat dalam diri manusia, maka jawaban 

tersebut tentunya tidak dapat dikatakan sempurna 100%. Di sini kita belajar bahwa 

kita harus berpikir realistis bahwa apa yang telah diciptakan dengan sebuah 

kreativitas tentunya dapat mengorbankan sesuatu. Sebagai contoh, pada saat belum 

ditemukannya e-mail, maka pengiriman pos tentunya di manajemen dengan 

berfokus pada penggunaan manusia sebagai sarana utama untuk menyampaikan 

sebuah surat, tetapi perkembangan sedemikian pesatnya sehingga manusia tidak 

perlu bersusah payah dalam mengirimkan informasi apapun dan manajemen pun 

berubah. 

Dalam buku ini beberapa tokoh seperti Peter Drucker, Jack Welch, Ken Blanchard, 

Patricia Buhler, Stephen P Robbins, PhD., Jim Collins, dan lainnya akan diangkat ke 

permukaan pemahaman manajemen. Mengapa kita perlu melihat banyak 

pandangan daripada konsep manajemen?, hal ini disebabkan karena manajemen 

adalah merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kita 

tidak akan mampu menciptakan sebuah inovasi ataupun kreativitas baru jika kita 

hanya berpatok pada satu konsep tanpa melihat konsep lainnya. Boleh dikatakan 
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“dalam melihat segala sesuatu atau suatu pokok permasalahan, kita tidak boleh 

hanya berat sebelah tanpa melihat sisi lainnya, hal ini untuk menghindari apa yang 

disebut subjektitas”. Subjektivitas terjadi karena dua hal: pertama- karena sifat 

keegoisan dalam mengambil sebuah keputusan dan yang kedua adalah karena 

kurang pengetahuan mengenai hal tersebut. Dua hal tersebut tidak ada yang baik 

dan benar. Yang pertama mengakibatkan perselisihan berkepanjangan dan memiliki 

unsur otoriter atau dictator, yang kedua memiliki sifat kebodohan yang luar biasa, 

yang pada akhirnya menghasilkan orang yang hanya mengikuti emosi atau boleh 

dikatakan hanya ikut-ikutan saja tetapi tidak mengerti apa yang tidak diikuti. 

Kami menggambarkannya prinsip ini sebagai berikut: 

 

Gambar.1. Subjektivitas-Kurangnya Pengetahuan-Sifat egois 

 

Pertanyaan penting yang harus kita pikirkan adalah: “Apa yang terjadi jika di dalam 

organisasi ke dua hal ini terjadi pada orang-orang yang bekerja di dalamnya?”. Yang 

terjadi adalah sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut akan berisi 2 tipe 

orang, yaitu: orang-orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri tetapi tidak 

peduli dengan kepentingan komunitas yang pada akhirnya berakhir dengan saling 

menjatuhkan dan yang kedua adalah orang-orang bodoh yang hanya bekerja sesuai 

dengan apa yang diterima tanpa mau mengembangkan dirinya- bekerja hanya untuk 
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mendapatkan gaji tetapi tidak mau memberikan lebih untuk organisasi tersebut. Jika 

kita mau jujur, maka inilah yang terjadi sekarang di dalam kebanyakan organisasi di 

Indonesia.  

Kami tidak akan panjang lebar menjelaskan hal ini, kami akan lanjutkan ke dalam 

konsep pemahaman yang lebih dalam mengenai manajemen. Oleh sebab itu, maka 

inilah beberapa pemahaman konsep manajemen yang perlu kita ketahui dan 

pelajari. 

 

I.1. Konsep Manajemen 

 Berkembangkan suatu organisasi dan peningkatkan keuntungan dalam 

perusahaan pada akhirnya adalah bicara mengenai bagaimana kita melakukan 

manajemen yang baik dan benar, manajemen yang efektif dan efisien dan 

bagaimana kita melakukan semuanya ini demi kepentingan komunitas. Mari kita 

perhatikan beberapa definisi manajemen dan komentar: 

“Manajemen adalah menyangkut manusia. Tugasnya untuk membuat setiap orang 

mampu bekerjasama, membuat keunggulan mereka bermanfaat dan kelemahan 

mereka tidak relevan. Inilah tujuan organisasi dan inilah alasannya, mengapa 

manajemen adalah faktor yang menentukan” (The New Realities) 

“Dari awal saya menyakini bahwa manajemen adalah sebuah disiplin, sebuah 

bangunan pengetahuan yang terorganisasi yang dapat dipelajari” (The Frontiers Of 

Management) 

“Wirausahawan harus mencari sumber-sumber inovasi dengan sungguh-sungguh, 

dengan perubahan dan gejala-gejalanya yang mengidikasikan adanya peluang 

inovasi yang sukses” (Innovation & Entrepreneurship) 

“Selama 20 atau 30 tahun ke depan, demografi akan mendominasi politik semua 

Negara maju. Dan politik yang terjadi tidak pelak lagi akan sangat ricuh. Tidak ada 

satupun Negara yang siap menghadapinya” (Management Challenges For The 

21st Century) 
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“Bahwa pengetahuan telah menjadi sumber daya yang istimewa, dan bukan hanya 

sekedar sumber daya biasa, adalah yang membuat masyarakat kita menjadi “pasca-

kapitalis”. Hal tersebut menciptakan struktur masyarakat. Hal tersebut menciptakan 

dinamika social yang baru. Hal tersebut membuat dinamika perekonomian yang 

baru. Hal tersebut menciptakan politik yang baru” (Post-Capitalist Society) 

“Manajemen berarti menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ini berarti anda 

tidak mengerjakan segala sesuatu sendiri… Inti dari manajemen adalah tentang 

menyelesaikan pekerjaan. Apabila pencapaian anda terlalu kecil, maka tidak 

diragukan lagi anda akan kehilangan pekerjaan anda dalam waktu relative singkat. 

Dalam lingkungan yang sangat kompetitif sekarang ini, organisasi mempunyai 

sedikit waktu, sumber daya, atau kesabaran bagi mereka yang tidak dapat 

menghasilkan” (Patricia Buhler) 

Sebenarnya masih banyak sekali konsep, definisi, ataupun komentar yang perlu kita 

perhatikan dalam manajemen, tetapi ke 7 hal tersebut mungkin dapat mewakili 

konsep, definisi dan komentar lainnya. Kami menyimpulkan secara sederhana 

bahwa pada intinya “Manajemen adalah bicara mengenai manusia. Inti adalah pada 

manusianya karena ini adalah hal yang paling penting dalam menghasilkan sesuatu 

yang berguna, dan pada akhirnya manusia yang berada di dalam organisasi harus 

dapat berpikir demi kepentingan komunitas bukan pada kepentingan dirinya” 

Kami menggambarkannya sebagai berikut: 

 

Gambar.2. Perusahaan/Organisasi-Manusia: Pengembangan Diri, Kepentingan 

Komunitas 
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Dari gambar 2, kami dapat menjelaskan secara singkat sebagai berikut: 

Perusahaan/ organisasi harus dapat menerima orang-orang yang sungguh-sungguh 

mau bekerja sama dan sungguh-sungguh tidak mementingkan dirinya sendiri. Jujur, 

hal ini tidak mudah dan sulit karena pada dasarnya semua bekerja demi kepentingan 

pribadi bukan kepentingan komunitas. Pertanyaan penting yang perlu kita ajukan 

adalah: “Apakah chaos sudah terjadi di dalam lingkungan perusahaan/organisasi 

sehingga berisi orang-orang yang tidak memiliki ability yang sesuai dengan 

kompetensinya dan hanya bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya tanpa 

memperdulikan lingkungan di sekitarnya?”.  

Oleh sebab itu, maka manajemen sebenarnya harus memperhatikan apa yang 

disebut: “Menerima orang yang tepat di dalam organisasi, dan menempatkan orang 

yang tepat tersebut di dalam organisasi untuk memimpin secara efektif dan efisien 

dan memiliki integritas yang tinggi”. Dengan demikian, maka akan dihasilkan 

organisasi yang “sehat” baik secara mental maupun rohani agar mengasilkan 

organisasi yang peduli terhadap lingkungan dan komunitas manusia.  

Notes Penting: Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efisien adalah 

berarti mengerjakan pekerjaan dengan benar. Perhatikan dua kata penting: “Yang”, 

“Dengan” inilah perbedaan penting yang harus kita pahami. Kami berharap orang-

orang tidak salah mengartikan dua kata penting ini. 

 

I.2. Fungsi Manajemen Menurut Fayol 

 Sekarang kita akan memasuki beberapa teori atau konsep pemahaman 

secara teoritis dan praktikal dalam memahami manajemen. Fayol seorang 

berkebangsaan Perancis mengembangkan konsep manajemen ini pada perusahaan 

Pertambangan dan Metalurgi, yang pada akhirnya menghasilkan 4 hal penting yang 

harus dipahami dalam manajemen, antara lain: 

1. Merencanakan 

2. Mengorganisir 

3. Mengontrol 

4. Memimpin 
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Pertama: Kemampuan dalam merencanakan. 

Menurut Fayol terdapat beberapa hal penting dalam perencanaan, yaitu: seorang 

pemimpin dalam organisasi/perusahaan harus mampu untuk menentukan arah 

tindakan di masa depan, mengumpulkan informasi, membuat daftar alternative 

atau kemungkinan dan membuat keputusan dari alternative tersebut. Inti yang 

ingin disampaikan oleh Fayol adalah bahwa seorang pemimpin harus mampu 

membuka mata dan telinganya lebar-lebar untuk membuat perencanaan yang 

baik. 

 

Kedua: Kemampuan dalam mengorganisir. 

Seorang pemimpin harus mampu dalam membagi-bagikan pekerjaan yang harus 

dilakukan oleh bawahannya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik 

dan benar. Menurut Fayol ini adalah hal yang penting karena tanpa bisa 

mengorganisir dengan baik maka pekerjaan yang ada akan dapat membuat para 

orang-orang yang bekerja di dalamnya menjadi frustasi. Inti dari mengorganisir 

adalah mendapatkan orang yang tepat dalam posisi yang tepat. 

 

Ketiga: Kemampuan dalam mengontrol 

Masalah “mengontrol” sering sekali disalahartikan, dan banyak dari kita memiliki 

persepsi bahwa mengontrol artinya adalah mendominasi dan mengendalikan 

seseorang untuk melakukan sebuah keinginan. Menurut Fayol, mengontrol 

adalah bukan mengendalikan tetapi lebih cenderung berfokus pada apa yang 

disebut dengan kinerja. Seorang pemimpin organisasi/perusahaan harus mampu 

untuk mengoreksi kinerja para bawahannya dengan efektif dan efisien dan 

tentunya memiliki sifat objektif dalam mengoreksi. Inti yang ingin disampaikan 

oleh Fayol adalah bahwa kita harus mampu meningkatkan kinerja dan 

mengoreksi kinerja dengan adil. 
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Keempat: Kemampuan dalam memimpin 

Menurut kami, pada tahap keempat ini adalah merupakan bagian yang tersulit. 

Mengapa? Karena ini akan bicara mengenai kemampuan seseorang dalam 

memahami sebuah situasi dengan empati yang tepat. Menurut Fayol, 

kemampuan dalam memimpin mengharuskan kita mampu dalam menjabarkan 

apa yang kita inginkan dengan saluran komunikasi yang tepat.  

Kami di sini dapat menyimpulkan bahwa dalam manajemen kita harus memiliki 

sifat objektivitas yang berlawanan dengan subjektivitas. Gambar di bawah ini 

akan dapat memperjelasnya: 

 

Gambar 3. Manajemen Efektif & Efesien-Pengetahuan Yang Tinggi-Empati Yang 

Tepat 

 

Dari gambar 3, kita dapat melihat bahwa dengan pengetahuan yang tinggi maka 

seseorang akan mampu melakukan ke empat hal yang dikemukakan oleh Fayol 

dan ditambah dengan empati yang tepat, yang dimana seseorang memiliki emosi 

yang “sehat” dalam melakukan kepemimpinan dengan baik dan benar. Di sinilah 

fungsi manajemen seharusnya berfungsi dan bekerja dengan baik. Manajemen 

harus dapat bersifat dua arah dan ini merupakan hal yang harus dicermati oleh 

setiap pemimpin di dalam organisasi/perusahaan dalam menghadapi era 

globalisasi. 
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I.3. Manajemen Menurut Peter Drucker 

 

 Peter Drucker, ini adalah salah satu tokoh yang kami sukai dalam manajemen 

karena apa yang Drucker kemukakan akan menghasilkan sesuatu yang sangat 

luar biasa jika kita sanggup melakukannya. Drucker seorang ahli manajemen 

yang terkenal memiliki salah satu konsep yang sangat terkenal, yaitu: 

“Management By Objectives” (MBO). Gambar di bawah ini akan 

memperlihatkannya: 

 

Gambar.4. Management By Objectives (MBO), Peter Drucker 
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Sebelum menjelaskan gambar 4, maka kita perlu memahami apa yang dimaksud 

dengan MBO. Menurut Drucker, MBO adalah memastikan bahwa setiap orang yang 

ada di dalam organisasi mempunyai pemahaman yang jernih akan tujuan, atau 

sasaran organisasi tersebut, serta mengenali peranan dan tanggung jawab mereka 

sendiri untuk mencapai tujuan tersebut.  

Menjelaskan mengenai MBO akan sangat membutuhkan waktu yang sangat 

panjang dan membutuhkan penjelasan tidak kurang dari delapan kali pertemuan jika 

ingin dibahas secara details. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai MBO di sini akan 

dipersingkat sebagai berikut: 

 

Pertama, Membuat kontribusi 

Jika organisasi ingin menjadi sehat, maka hal pertama yang harus kita cermati 

adalah apakah kita dapat memberikan kontribusi kepada organisasi/perusahaan 

tersebut. Pertanyaan yang harus diajukan menurut Drucker adalah: 

“Apakah Kontribusi SAYA?”. 

Pertanyaan ini sangat sungguh-sungguh harus dapat dipahami dengan benar, jika 

tidak maka akan konsekuensi memanfaatkan orang lain demi keuntungan diri 

sendiri. Sebagai contoh singkat, jika di dalam organisasi ada pegawai yang 

memberikan kontribusi yang sangat bagus tetapi yang naik ke posisi puncak adalah 

orang yang hanya bisa menjilat maka di sini akan terjadi kerusakan integritas secara 

berkala. Pertanyaan berikutnya yang perlu diajukan adalah: 

“Apakah yang ingin saya kontribusikan?” 

“Apakah yang diperintahkan kepada saya untuk saya kontribusikan?” 

“Apakah yang sebaiknya saya kontribusikan?” 

Dan terakhir adalah kita harus dapat memahami diri kita terlebih dahulu jika ingin 

memberikan kontribusi yang efektif dan efisien serta benar dan baik, oleh sebab itu 

inilah yang harus diperhatikan: 
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Keunikan kekuatan anda yang meliputi: Kekuatan/kelebihan anda, cara kerja anda, 

dan nilai-nilai anda. 

Dan pertanyaan yang harus diajukan adalah: 

“Apakah kontribusi saya meliputi pekerjaan yang memang benar-benar ingin saya 

lakukan?” 

“Apakah kontribusi saya itu akan memberikan imbalan dan dorongan?”. 

 

Kedua, Menetapkan standar 

Drucker menganjurkan terdapat 4 hal penting untuk meningkatkan kinerja di dalam 

organisasi guna menetapkan standar yang tepat, antara lain: 

 Pilihlah hasil target yang “mengerahkan” kemampuan anda melampaui batas 

anda sekarang. 

 Pilihlah sebuah target yang dapat dicapai, namun sekaligus juga merupakan 

target yang memperluas batas kemungkinan 

 Pastikan bahwa hasilnya akan bermakna dan terlihat jelas 

 Kecuali jika benar-benar tidak mungkin (yang jarang terjadi), temukanlah cara 

untuk mengukur hasil-hasil yang anda capai 

 

Ketiga, Membuatnya menjadi kenyataan 

Hal ketiga yang dicermatik oleh Drucker adalah bahwa “Hal-hal mustahil apa yang 

dapat saya capai?”, ini meliputi 4 hal dalam keputusan dan eksekusi, antara lain: 

1. Apa yang akan dilakukan? 

2. Bagaimana memulainya? 

3. Di mana memulainya? 

4. Tetapkan tujuan yang hendak dicapai dan tentukan tengat waktunya. 

Jika ke empat hal ini dilakukan maka sudah pasti maka akan tercapainya 

implementasi strategi dengan sangat tepat, walaupun ada beberapa sedikit 

kegagalan di dalam menjalankannya. 



11 | P a g e  

 

 
 

Keempat, Mengelola diri sendiri 

Untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi secara efektif dan efisien serta sangat 

baik, maka karyawan di dalam perusahaan hendaknya mampu mengelola diri 

mereka sendiri, dengan melakukan penilaian secara objektif terhadap diri. Menurut 

Drucker terdapat 4 hal penting yang harus dilakukan yang disebut sebagai “Ukur 

potensi manajemen anda”, antara lain: 

1. Apakah yang telah saya lakukan dengan baik pada tahun lalu? 

2. Kualitas dan kemampuan apakah yang telah saya lihat sendiri untuk saya 

miliki? 

3. Apakah saya selalu belajar memanfaatkan sepenuhnya kekuatan-kekuatan 

saya, dan membantu orang lain melakukan hal yang serupa? 

4. Mengapa saya harus merekomendasikan anak orang lain untuk bekerja di 

dalam unit yang saya pimpin? 

 

II. Mengelola Dengan Efektif 

Drucker setelah melakukan pengamatan selama beberapa decade menyimpulkan 

ada beberapa hal yang perlu dicermati dengan baik dalam penerapan manajemen 

yang efektif, hal ini meliputi 5 hal yang paling esensial yang membentuk karakter 

dasar dari setiap pekerjaan manajer di dalam organisasi/perusahaan, antara lain: 

 

II.1. Menetapkan Tujuan 

 Dalam menetapkan tujuan perlu dipahami terlebih dahulu bahwa ada 2 

pertanyaan penting yang perlu kita ajukan untuk dapat sungguh-sungguh memahami 

arti dari efektif dan efisien, antara lain: 

“Apakah saya benar-benar efektif?” 

“Ataukah saya hanya efesien?” 

Untuk dapat mengetahuinya ambillah selembar kertas dan bagi menjadi dua kolom 

dan pikirkan 5 hal yang dikemukakan dan kemudian tulislah apa yang anda lakukan. 
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Sebagai pengingat, efektif (Melakukan hal yang benar), efesien (Melakukan sesuatu 

dengan benar). 

Untuk dapat menetapkan tujuan dengan benar, maka kita harus dapat mengamati 

diri kita sendiri terlebih dahulu, dengan beberapa hal penting antara lain: 

1. Nilai diri anda sendiri 

2. Nilai unit kita 

3. Kerjakan analisis umpan balik 

Dalam beberapa kasus manajemen terdapat hal yang sulit dalam melakukan umpan 

balik karena kecenderungan manusia suka membela diri pada saat melakukan 

kesalahan. Pertanyan-pertanyaan dan hal-hal yang perlu dicermati dalam 3 hal 

tersebut antara lain: 

 

Gambar.5. Menetapkan Tujuan 

 

Pertanyaan-pertanyaan penting yang harus diajukan pada “Nilai diri anda sendiri” 

adalah: 

 Siapakah saya? 

 Apa sajakah kekuatan saya? 
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 Bagaimana saya bekerja? 

 Dimanakah tempat yang cocok bagi saya? 

 Apa sajakah kontribusi saya? 

Pertanyaan-pertanyaan penting yang harus diajukan pada “Nilai unit anda” adalah: 

 Apakah peranannya? 

 Apa sajakah sumber dayanya? 

 Bagaimana kerja unit ini? 

 Apakah fungsi saya di dalamnya? 

 Apakah fungsi orang-orang lain? 

 

II.2. Mengorganisasikan Kelompok 

 Alfred P. Sloan, Eksekutif GM (General Manager) yang mengajari manajemen 

kepada Drucker mengatakan: “Jika kita tidak bersedia meluangkan waktu 4 jam 

untuk menempatkan seseorang dengan benar, kita akan menghabiskan 400 jam 

untuk mengoreksi kesalahan kita”. Kalimat ini mengandung kebenaran yang mutlak 

dalam manajemen. Mengapa? Banyak dari organisasi/perusahaan hanya terfokus 

pada apa dianggap benar bukan pada apa yang benar. Ini dua perbedaan signifikan 

yang harus dicermati dengan baik karena tanpa memahami hal ini maka 

organisasi/perusahaan akan berubah menjadi manajemen kaku (manajemen kayu 

jati) yang menyebabkan organisasi tidak berkembang sama sekali. 

 

 

Gambar.6. Menghemat Waktu 
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Menurut Drucker dalam mendefiniskan pekerjaan agar efektif di dalam kelompok 

ada 3 hal yang harus diperhatikan, antara lain: 

 Apakah ada hal-hal yang saya lakukan yang sebenarnya tidak perlu 

dilakukan? 

 Apakah ada hal-hal yang saya lakukan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh 

orang lain? 

 Apakah ada hal-hal yang saya lakukan yang hanya bisa dikerjakan oleh saya 

sendiri? 

Jika ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka manajemen akan sungguh-sungguh 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien secara berkesinambungan. 

 

II.3. Memberi Motivasi Dan Berkomunikasi 

 Di dalam motivasi dan komunikasi ini adalah dua hal yang sulit dilakukan di 

dalam organisasi/perusahaan. Mengapa? Karena jika kita mau jujur kita 

sesungguhnya tidak dapat memotivasi orang lain untuk orang lain, jika orang 

tersebut memang sungguh-sungguh tidak mau berubah. Dan kedua, komunikasi 

menjadi masalah yang sangat penting di dalam organisasi, karena masalah 

komunikasi akan menimbulkan keretakan di dalam organisasi sehingga manajemen 

menjadi kacau. 

Terdapat 3P yang penting dalam memberi motivasi dan berkomunikasi, antara lain: 

 

Gambar.7. 3 P 
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3 pertanyaan penting dalam membagi motivasi antara lain: 

 Apakah mereka mengidentifikasikan diri mereka dengan organisasi dan 

kelompok mereka sendiri? 

 Apakah mereka mengidentifikasikan diri mereka dengan produk/jasa yang 

dihasilkan perusahaan? 

 Apakah mereka menerima tanggung jawab individu dan kelompok atas 

kualitas dan kinerja pekerjaan mereka? 

Dan 3 hal penting dalam membina hubungan dua arah dalam manajemen menurut 

Drucker adalah: 

 Informasi apa yang harus saya berikan kepada orang-orang yang bekerja 

bersama sama dan orang-orang tempat saya bergantung? 

 Dalam bentuk apa? 

 Dan dalam kerangka waktu kapan? 

 

II.4. Mengukur Kinerja 

Drucker mengemukan apa yang disebut “Pengukuran dari segala aspek”, dan hal ini 

dapat diterapkan dalam organisasi yang sungguh-sungguh ingin berkembang, 

antara lain: 

 Berapa lama keuntungan yang diperoleh bisa mengembalikan investasinya? 

 Kapankah kas berhenti mengucur keluar dan mulai memberikan hasil? 

 Apakah kita benar-benar harus melakukan investasi ini? 

 Berapakah pengembalian investasinya? 

 Apakah pengembaliannya cukup tinggi dibandingkan biaya modal yang 

sebenarnya diinvestasikan? 

 Pandanglah tingkat bunga, berapakah pengembalian di masa depan jika 

dinilai dengan harga sekarang? 
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II.5. Mengembangkan Anda Sendiri Dan Orang Lain 

Bagian kelima ini adalah jika kita mau jujur adalah hal yang cukup sulit karena ini 

akan membutuhkan pengorbanan diri, yaitu memanajemen diri sendiri secara benar 

dan memotivasi orang lain. Perlu diingat, bahwa untuk memotivasi tidak selalu 

menggunakan uang, uang dalam budaya kita sudah menjadi sentral utama untuk 

memotivasi orang untuk bekerja, tetapi sesungguhnya hal terpenting dalam motivasi 

adalah bukan uang, tetapi “jiwa”. Drucker mengemukakan 6 hal yang perlu kita 

perhatikan untuk menguji pengetahuan kita, antara lain: 

 Apakah saya mengetahui apa yang diketahui oleh orang lain? 

 Apakah saya tahu bagaimana kinerja mereka? 

 Apakah saya mengetahui kontribusi mereka dari hasil yang diharapkan? 

 Apakah saya mempercayai orang-orang yang bekerjasama dengan saya? 

 Apakah saya memperlakukan mereka sebagai individu? 

 Apakah saya mengetahui kekuatan mereka? 

Metode 6 langkah ini digunakan untuk mengenal diri kita dengan sangat baik, 

banyak dari kita mengatakan bahwa kita mengenal orang ini dengan sangat baik, 

tetapi kita sendiri terkadang tidak mengenal diri kita. Mengenal diri dimulai dari 

dengan cukupnya pengetahuan bukan dengan sebagai follower atau hanya 

mengikuti perasaan semata. Pengenalan diri harus dimulai dengan memiliki sifat 

pembelajar, yang dimana mau terus menerus mengisi pengetahuan dengan 

pengetahuan yang positif, mampu mengkritik diri sendiri secara bijaksana dan 

mampu menerima kritikan atau masukan dari orang lain untuk dapat berkembang. 

Lebih lanjut lagi, Drucker dalam hal ini mengemukakan rencana aksi enam langkah 

untuk dapat memfokuskan pada kekuatan, antara lain: 

 Identifikasi kekuatan anda 

 Tingkatkan kekuatan anda 

 Tingkatkan pengetahuan anda 

 Hilangkah kebiasaan buruk 

 Praktekkan sikap yang baik 

 Hindari bidang-bidang yang lemah 
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Refleksi Dalam Manajemen Bagian 1 

 

Keledai Pengangkut Garam 

[Cerita ini dikutip dari fable Aesop] 

C.William Pollard dari Service Master menyanjung seorang petugas 

kebersihan bernama Shirley. 

“Berikan inspirasi kepada karyawan anda dengan membantu mereka 

memahami bahwa pekerjaan mereka memiliki tujuan yang lebih mulia” 

Seorang pedagang memutuskan untuk mengangkut garam ke pasar, dan ia 

menumpuk berkarung-karung garam di punggung keledainya kemudian berangkat 

ke kota. Untuk menuju ke kota, mereka harus menempuh jalan di dekat lereng bukit 

yang licin. Di saat mereka melewati lereng yang licin itu, keledainya jatuh terpeleset 

dan jatuh ke sungai di bawahnya. Air sungai melarutkan semua garam di dalam 

karung sehingga mengurangi beban di punggungnya. Pedagang yang malang itu 

pulang lagi ke rumahnya dan kembali menumpuk karung-karung garam ke 

punggung keledainya. 

“Aku muak mengangkut berbagi barang, terutama garam” kata keledai itu pada 

dirinya sendiri. “Jika aku terus menerus jatuh ke sungai, aku bisa terus menerus 

menyingkirkan muatan-muatan ini”. 
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Saat keledai itu mendekati lereng bukit untuk kedua kalinya, ia dengan sengaja 

membuat dirinya terpeleset dan kembali terjatuh ke sungai. Saat itu, pedagang 

sudah menangkap trik keledainya. Pada perjalanan berikutnya, ia mengikatkan 

setumpuk karet busa di punggung hewan itu, ketika keledai jatuh ke sungai, ia harus 

berjuang dengan muatan yang menjadi dua kali lipat lebih berat di punggungnya. 

Pesan Moral Aesop: Lawanlah trik lama dengan trik baru. 

Perspektif: 

Andai saja keledai menyadari betapa penting pekerjaan yang diembannya. Garam 

memiliki arti religious yang penting di zaman kuno. Kaum Yahudi mengusapkan 

garam ke tubuh bayi yang baru dilahirkan untuk memastikan bayi itu diberi 

kesehatan yang baik. Ada kalanya, garam menjadi begitu langka sehingga 

digunakan sebagai pengganti uang. Para prajurit Caesar menerima sebagian 

upahnya berupa garam. Jika memungkinkan, pedagang bisa saja mencegah 

perbuatan nakan keledainya dengan menjelaskan kepadanya kebutuhan alamiah 

untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti. Keledai itu 

mungkin akan mengangkut muatannya dengan rasa bangga, karena tahu bahwa 

garam itu akan digunakan untuk melindungi para bayi atau membayar upah para 

prajurit untuk menjaga perdamaian. 

Apa yang anda kerjakan untuk mencari nafkah?, apakah anda menganggap 

pekerjaan itu memberi anda perasaan mengemban misi tertentu?, atau apakah anda 

hanya mengisi waktu hingga ada kesempatan yang lebih baik bagi anda?. Dalam hal 

ini saya beruntung. Setelah lulus dari perguruan tinggi, saya mendapatkan pekerjaan 

di bidang lingkungan hidup sebagai seorang insinyur sumberdaya air, namun saya 

selalu menganggap hal itu lebih baik dari sekedar suatu pekerjaan – pekerjaan itu 

merupakan panggilan. Pada saat yang bersamaan, perusahaan saya juga 

memperkerjakan sejumlah insinyur lain dari bidang yang sama. Brent, Dan, Davey, 

Joe, John, Ken dan saya yakin bahwa kami tidak hanya menghabiskan waktu untuk 

bekerja selama 40 jam dan menerima slip gaji, kami tengah membuat lingkungan 

sekitar kami lebih aman, dan lebih sehat, bertindak sebagai pelayan yang baik untuk 

memelihara alam, dan dengan cara tertentu, memulihkan kembali Taman Firdaus. 

Kepercayaan tersebut tidak pernah kami tinggalkan. 30 tahun kemudian, kamu 

semua masih terlibat di dalamnya, dan memegang komitmen pada upaya 
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pelestarian lingkungan hidup. Pekerjaan kami terus menerus memiliki tujuan yang 

lebih tinggi.  

Menteri tenaga kerja Amerika Serikat, Robert Reich, pernah berkata: 

“Pekerjaan senantiasa merupakan hal yang lebih dari sekedar transaksi ekonomi. 

Pekerjaan membantu mendefinisikan siapa diri kita. Pekerjaan membenarkan 

kegunaan kita. Apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan itu, memberikan arti dan 

martabat bagi kehidupan kita. Martabat pada pekerjaan bukanlah hanya soal status 

dan kekuasaan belaka. Menurut saya, martabat sangat bergantung pada apakah 

orang itu merasa berharga. Dan perasaan dihargai di dalam pekerjaan datang baik 

dari apresiasi yang ditunjukkan oleh orang lain maupun dari kebanggan diri sendiri 

karena melakukan suatu pekerjaan dengan baik, tidak peduli betapa rendahnya 

pekerjaan itu. Dalam hal ini, pekerjaan juga merupakan tindakan moral, selain 

tindakan ekonomi”. 

Setiap pekerja bisa mendapatkan kekuatan dari memiliki tujuan yang lebih tinggi, 

tidak peduli di mana posisinya pada struktur organisasi. Coba perhatikan kasus 

Shirley, seorang petugas kebersihan rumah sakit umum berkapasitas 250 tempat 

tidur. Ia hanya merupakan salah satu dari 200.000 karyawan yang dipekerjakan oleh 

ServiceMaster, perusahaan konglomerat yang melayani lebih dari 6 juta customer di 

31 negara. Perusahaan yang termasuk keluarga ServiceMaster diantaranya 

TruGreen, ChemLawn, Terminix, dan Marry Maids. C.William Pollard adalah mantan 

CEO dan pimpinan ServiceMaster. Dalam buku The Soul of the firm, ia mengatakan 

bahwa Shirley pada awalnya hanya mencari pekerjaan. Sikapnya berubah setelah ia 

direkrut. Pekerjaannya sebagai petugas kebersihan menjadi alasannya: “Jika kami 

tidak membersihkan dengan usaha yang berkualitas”, ujar Shirley menjelaskan, 

“Kami tidak bisa membuat para dokter dan para perawat terus bekerja, kami tidak 

bisa menolong pasien. Tempat ini akan ditutup jika tidak memiliki tugas kebersihan”. 

Misi Shirley jauh lebih mulia, ia adalah bagian dari tim yang membantu 

menyembuhkan orang sakit. Pollard percaya bahwa para manajer akan 

mendapatkan hasil yang lebih baik jika mereka memanfaatkan kekuatan dari tujuan: 

“Orang ingin bekerja demi suatu alasan tertentu, bukan hanya untuk mencari nafkah” 
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Pesan Moral Bisnis: 

Berikan Inspirasi kepada karyawan dengan membantu mereka memahami bahwa 

pekerjaan mereka memiliki tujuan yang lebih mulia. 

Sumber: 

Pollard, C.William, “The Soul Of The Firm, 45-47, New York Publishing: 

HarperBusiness; Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1996. 

Reich, Robert, “The Moral Basis Of Our Labor”, Boston Globe, 2 September‟1996, 

A19. 

 

Studi Kasus Bagian 1 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAGER 

Budiman adalah seorang Direktur Pengelola Sumber Daya di perusahaan Minuman, 

harus mengambil sikap, apakah ia harus bicara secara rasional ataukah hanya 

keberanian semata dalam mempersiapkan rapat pertanggung jawaban bulanan 

besok pagi. 

Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah Perusahaan Minuman Energi “E-

Nyus” yang selama kurun 3 semester ini mengalami kegagalan yang fatal harus 

menjual perusahaannya atau merger dengan Perusahaan Minuman “SEGER”. 

Perusahaan Minuman “SEGER” adalah sebuah perusahaan minuman yang sudah 

merakyat khususnya sudah menguasai 80 % segmen pasar minuman di Indonesia. 

Budiman adalah seorang pekerja keras dan yakin dengan merger akan menjadikan 

perusahaannya ikut menjadi kuat. Sebagai Direktur Pengelola Sumber Daya 

Budiman harus mengakui bahwa pertumbuhan penjualan sangat lambat dibanding 

dengan perusahaan pesaing, apalagi dengan masuknya beberapa merek Minuman 

sejenis yang dari luar negeri, menjadikannya semakin terseok-seok. Salah satu cara 

untuk penyelamatan maka merger harus segera dilakukan.  

Namun disisi lain tidak semua manajer sepakat dengan rencana Budiman, hanya 

Raharjo saja yang antusias dengan rencana merger tersebut dengan alasan 

penyelamatan karyawan daripada harus memPHK. Sedangkan manajer yang lain 
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semuanya menolak dengan alasan waktunya kurang tepat, harus ada analisis lebih 

lanjut tentang penyebab kerugian dan sebaginya. Untuk keputusan yang kompleks 

seperti ini Budiman cukup pusing,  karena semua alasan yang pro dan kontra semua 

bisa diterima akal. Namun bagaimanapun juga ia harus memutuskan yang terbaik 

untuk semuanya, hanya secara naluri bisnisnya saja yang meyakinkan ia harus 

melakukan merger. 

Tugas untuk diskusi. 

1. Apa yang harus Budiman lakukan untuk menyelamatkanperusahaan Perusahaan 

Minuman Energi “E-Nyus”, pertimbangan apa yang harus ia ambil 

2. Gaya pengambilan keputusan yang manakah yang dianut Budiman 

3. Apakah Saudara akan memberikan rekomendasi terkait masalah yang dihadapi 

Perusahaan Minuman Energi “E-Nyus” 
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Bab 2.  

Manajemen Dan Kepemimpinan 

Membicarakan tentang kepemimpinan dalam manajemen merupakan hal 

yang sangat penting, karena kepemimpinan merupakan pusat dari berjalannya 

manajemen secara efektif. Banyak dari kita membicarakan mengenai kepemimpinan 

secara tidak jelas, samar-samar dan bahkan memiliki sifat mendukung yang tidak 

benar. Sebagai contoh: kepemimpinan disamakan jika seseorang memiliki uang 

yang banyak, maka dikatakan sebagai pemimpin, banyak kasus yang terjadi seperti 

ini. Kepemimpinan disamakan dengan posisi yang dia miliki, walaupun dia seorang 

Direktur dalam suatu perusahaan, tetapi jika tidak memiliki jiwa kepemimpinan maka 

tidak dapat dikatakan pemimpin. Kepemimpinan memiliki kata yang murni dan tidak 

boleh dicampuradukkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan 

kekuasaan semata, tetapi lebih cenderung kepada empati, pengertian, ketegasan 

dan kelemahlembutan. 

Pada bab dua ini, kita akan mempelajari dua gaya kepemimpinan menurut John C. 

Maxwell dan Jim Collins. Dua gaya kepemimpinan ini akan sangat membantu kita 

dalam memahami apa arti sesungguhnya menjadi seorang pemimpin. Tetapi perlu 

diingat dengan baik, bahwa gaya kepemimpinan tidak terbatas hanya pada dua gaya 

ini saja, masih banyak gaya kepemimpinan yang bagus yang perlu kita adopsi untuk 

mengembangkan kemampuan dalam memimpin. 

Jadi kepemimpinan adalah merupakan empati, kelembutan dan ketegasan yang 

digabungkan dengan kesungguhan hati yang mendalam terhadap sesama manusia 

sehingga dapat dihasilkan manajemen yang efektif. 
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I. Pemimpin Yang Efeftif 

 

 Menurut John C. Maxwell terdapat 5 tingkatan dalam kepemimpinan dan ini 

adalah merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami agar kepemimpinan 

dapat berjalan dengan efektif. Gambar berikut ini merupakan 5 tingkatan 

kepemimpinan: 

 

 

Gambar.8. 5 Tingkat Kepemimpinan 

 

I.1. Pada Tingkat 1: Kedudukan. 

Di sini kita dapat melihat, ini adalah posisi paling rendah dalam kepemimpinan. 

Dimana seseorang pada saat memimpin hanya merasa memiliki “hak” untuk 

memimpin tetapi tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang sesungguhnya. Boleh 
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dikatakan pada level 1 ini, kepemimpinan hanya berjalan seperti mesin yang 

digerakkan secara manual tetapi tidak memiliki tombol otomatis. Seseorang hanya 

mempunyai kedudukan tetapi tidak memperdulikan apa yang ada di bawah, di sini 

akan terjadi apa yang disebut kemerosotan moralitas pada orang-orang yang berada 

di dalam organisasi tersebut. Orang di dalam organisasi hanya mengikuti pemimpin 

hanya karena merasa memang harus mengikuti peraturan yang ada tetapi tidak ada 

kreativitas, tidak ada peningkatkan moral dan pada akhirnya akan berlanjut kepada 

matinya organisasi. Organisasi yang mati boleh dikatakan organisasi dimana 

pemimpin memiliki sifat tidak memperdulikan bawahannya tetapi karena posisi yang 

dia miliki, dia merasa semua orang yang tidak mentaatinya harus segera 

disingkirkan karena merasa akan mengancam posisi yang dimilikinya sekarang. 

 

I.2. Pada Tingkat 2: Izin 

Pemimpin pada level 2 ini memiliki hubungan yang cukup baik antar orang-orang 

yang berada di dalamnya. Mereka dapat membuat pekerjaan menjadi 

menyenangkan, tetapi ada satu masalah di sini, pekerjaan boleh menyenangkan 

tetapi apakah semua ini dapat berjalan dengan benar?. Banyak dari kita berpikir jika 

kita mengubah sebuah lingkungan pekerjaan menjadi tempat bermain maka 

pekerjaan menjadi efektif dan benar. Tetapi panya kenyataannya kita harus dapat 

melihat realitas dari budaya yang berbeda pada masing-masing Negara dan kota 

serta daerah, tidak semua bisa diterapkan hal seperti ini. Pada level ke 2, pemimpin 

dapat memimpin dengan menggunakan intimidasi kepada bawahannya sehingga 

dapat menimbulkan keretakan pada hubungan dan motivasi bawahannya merosot 

semua. Orang-orang di dalam bekerja dan mengerjakan sesuatu oleh karena ini 

merupakan suatu kewajiban tetapi bukan karena benar-benar ingin mengerjakannya. 

 

I.3. Pada Tingkat 3: Produksi 

Pemimpin pada tahapan ini dapat memperlihatkan prestasi yang luar biasa, yaitu 

menghasilkan sesuatu atau menunjukkan suatu hasil yang membuat orang-orang di 

dalam organisasi menjadi kagum, tetapi persoalan yang utama di sini adalah banyak 

orang yang menyukai anda sebagai pemimpin karena menghasilkan sesuatu, tetapi 
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mereka akan mengikuti anda sebagai pemimpin karena hanya menguntungkan 

mereka bukan karena memang ingin sungguh-sungguh mengikuti. Di sini kalimat 

yang sering diucapkan oleh orang-orang di dalam organisasi adalah kita hanya 

mengikuti dia karena dia dapat memberikan keuntungan kepada kita. Ini sangat 

berbahaya karena ini sama dengan memanfaatkan orang lain untuk memperoleh 

keuntungan. Memang boleh seorang pemimpin berorientasi pada hasil tetapi jika 

hasil tersebut yang pada akhirnya membuat orang-orang di dalam organisasi 

menjadi follower dan tidak meningkatkan diri mereka, maka perlu dipertanyakan 

sebenarnya apa yang dilakukan seorang pemimpin ini sungguh-sungguh dapat 

membantu meningkatkan organisasi tersebut atau tidak. Istilah yang dipakai adalah 

orang-orang hanya menggantungkan diri pada pemimpin ini dan apa yang terjadi jika 

pemimpin ini tidak ada?. 

 

I.4. Pada Tingkat 4: Pengembangan Manusia 

Pemimpin pada tingkatan ini merupakan pemimpin yang cukup handal, dimana 

pemimpin dapat mampu mengembangkan orang di bawahnya untuk terus 

bertumbuh mengasah kemampuannya dan berfokus pada pengembangan kekuatan 

yang ada di dalam diri orang-orang yang sedang dipimpinnya. Pertumbuhan panjang 

terjadi di sini, dimana pemimpin membentuk pemimpin di bawahnya untuk terus 

berkontribusi secara positif terhadap organisasi. Komitmen di sini sangat tinggi, jika 

anda ingin melihat apakah pemimpin adalah seorang yang baik, lihat cara kerja 

orang-orang yang berada di dalamnya, di situ akan terlihat bagaimana manajemen 

yang terjadi. 

 

I.5. Pada Tingkat 5: Kemampuan Menguasai Pribadi 

Pemimpin pada tingkatan ini adalah pemimpin yang boleh dikatakan pemimpin besar 

dan hebat, bukan karena kekuasaan yang dimilikinya atau karena banyaknya uang 

yang dimilikinya, tetapi orang-orang mengikuti pemimpin ini karena apa yang dimiliki 

oleh pemimpin ini, yaitu jiwa kepemimpinan yang murni, yang tidak dicemari oleh 

kompromi kepada ketidakbenaran tetapi tetap mempertahankan prinsip kebenaran 

dan intrgritas yang murni. Tingkatan ini tidak mudah karena di sini dibutuhkan 
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pengorbanan yang besar terhadap konteks tidak mementingkan diri sendiri tetapi 

sungguh-sungguh memikirkan kepentingan komunitas. 

 

II. Pemimpin Baik Menjadi Hebat 

 

 Kami membuka bagian ini dengan mengutip kalimat dari Dale Carnegie, 

Carnegie mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan asertif, yaitu 

kemampuan untuk berbicara dan bertindak dalam cara yang akan menyebabkan 

orang lain merespons dengan penuh perhatian dan positif. Dalam bukunya yang 

berjudul “The 5 Essentials People Skills”, yang dibuat oleh Dale Carnegie, setelah 

kami membacanya dan menganalisanya, memang benar dengan melakukan 

tindakan asertif, mungkin membina hubungan dengan orang akan menjadi lebih 

baik, tetapi perlu ditekankan bahwa tidak semua orang bisa dilakukan tindakan 

asertif, karena memang beberapa orang perlu dilakukan tindakan tegas untuk dapat 

mendidik mereka dengan benar.  

Pada bagian ini kita akan membahas secara singkat dan jelas tentang konsep 

kepemimpinan menurut Jim Collins, penerapan konsep ini membutuhkan waktu 

yang panjang terutama ke dalam organisasi yang tidak mau berubah untuk menjadi 

lebih maju (organisasi yang terjebak dengan konsep kaku), tetapi bagi organisasi 

pembelajar, akhir cerita akan berbeda, organisasi pembelajar akan dapat bertahan 

puluhan tahun bahkan ratusan tahun karena “orang yang tepat”. 
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II.1. Hierarki Tingkat 5 

 

Gambar.9. Hierarki Tingkat 5 

 

Pada bagian ini Jim Collins menjelaskan bahwa terdapat 5 tingkatan penting di 

dalam organisasi jika ingin sungguh-sungguh menjadi organisasi pembelajar atau 

yang sungguh-sungguh maju. Penjelasan secara singkat adalah sebagai berikut: 

Pada tingkat 1: Jim Collins mengatakan: “Membuat kontribusi produktif lewat bakat, 

pengetahuan, ketrampilan, dan kebiasaan kerja yang baik”. Jika orang-orang di 

dalam organisasi tidak mampu meningkatkan produktivitas seperti ketrampilan, 

meningkatkan pengetahuan dan tidak memelihara kebiasaan kerja yang baik, maka 

organisasi tersebut dapat dikatakan chaos. Orang-orang yang berada di dalam 

organisasi wajib untuk sungguh-sungguh menjalankan yang disebut peningkatan 

performance kerja yang baik dengan membuktikan bahwa mereka mampu untuk 

mengembangkan dirinya untuk menghadapi era globalisasi. Bagi yang tidak mampu 

untuk meningkatkan kemampuan maka diwajibkan untuk keluar dari organisasi. 

Pada tingkat 2: Jim Collins mengatakan: “Memberi kontribusi kemampuan individual 

untuk mencapai objektif kelompok dan bekerja secara efektif dengan orang lain 

dalam pengaturan kelompok”. Setiap orang yang berada di dalam organisasi 
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terutama sudah berada di dalam departemen ataupun kelompok-kelompok khusus 

harus mampu memberikan kontribusi kepada organisasi/perusahaan. Jika di dalam 

terdapat orang yang tidak mampu memberikan kontribusi apapun atau bahkan 

bersifat merugikan perusahaan maka sudah dipastikan orang tersebut tidak boleh 

dipertahankan. 

Pada Tingkat 3: Jim Collins mengatakan: “Mengorganisasikan manusia dan sumber 

daya ke arah usaha yang efektif dan efesien untuk mencapai objektif yang sudah 

ditentukan terlebih dahulu”. Pada tingkatan ini organisasi hendaknya melakukan 

tindakan perencanaan yang efektif dan efisien, segala sesuatunya direncanakan 

dengan baik dan terstruktur dengan baik. 3 proses + 1 harus dijalankan dengan baik. 

Input-proses-output dan feedback harus dapat dilakukan dengan baik dan secara 

objektif tanpa tumpang tindih dengan kepentingan pribadi tetapi kepentingan 

organisasi/perusahaan/komunitas. 

Pada Tingkat 4: Jim Collins mengatakan: “Menjadi katalisator komitmen terhadap 

dan berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan visi yang jelas dan 

membangkitkan keingingan kuat, merangsang standar kinerja yang lebih tinggi”. 

Dalam tingkatan ini, organisasi harus sungguh-sungguh memiliki visi yang jelas, 

bahkan visi yang jelaspun jika tidak dibarengi dengan komitmen dalam memegang 

apa yang sudah ada akan menjadi organisasi yang mengalami kemunduran. Orang-

orang di dalam organisasi harus mengetahui visi dengan jelas dan visi dilakukan 

dengan integritas yang tinggi. Di samping itu standar kinerja harus dapat 

ditingkatkan dengan kompensasi yang jelas daripada organisasi. Persoalan di sini 

adalah terkadang organisasi sudah memilki visi yang bagus tetapi tidak dijalankan 

dan lebih lagi organisasi memiliki standar yang sudah baik tetapi tidak ditingkatkan 

dengan lebih baik. 

Pada tingkat 5: Jim Collins mengatakan: “Membangun kehebatan yang bertahan 

lama lewat bauran paradox dari kerendahan hati pribadi dan kemauan professional”. 

Pada tahapan ini, adalah merupakan tingkatan dimana seorang pemimpin dalam 

organisasi harus menggabungkan dua sifat yang bertolak belakang terkesan kejam 

tetapi menjadi lembut juga. Dia harus mampu memahami keputusan apa yang harus 

diambil dari dua sisi dan menghasilkan keputusan yang sungguh-sungguh tidak 
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menimbulkan kericuhan di dalam organisasi. Perlu pembelajaran yang lebih dalam 

hal ini dan perlu pengorbanan yang lebih dalam mewujudkan hal ini. 

 

II.2. Tingkat 5 Vs 1000 Pembantu 

 Bagian ini dibuka dengan pepatah lama yang mengatakan: “Manusia adalah 

asset anda yang paling penting”. Jim Collins mengatakan: “Manusia bukan asset 

anda yang paling penting, tetapi hanya orang yang tepat saja yang menjadi asset 

anda”. Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar.10. Tingkat 5 + Tim Manajemen 

Tingkatan ini merupakan tingkatan paling penting yang harus diterapkan ke dalam 

organisasi jika organisasi ingin menjadi sebuah organisasi yang hebat. Bandingkan 

dengan gambar berikut ini: 
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Gambar.11. Genius Dengan 1000 Pembantu 

 

Dari dua buah framework yang kita lihat di atas, kita dapat membandingkan secara 

mencolok bahwa gambar 10 dan 11 terdapat perbedaan yang sangat besar. 

Organisasi/perusahaan yang tidak bertahan lama dan hanya “baik” hanya bertahan 

pada tahapan “Genius dengan 1000 pembantu” sedangkan organisasi/perusahaan 

yang sungguh-sungguh hebat berfokus pada tingkat 5. Sekarang mari kita berfokus 

pada tingkat 5. Jim Collins menghadirkan dua table khusus tingkat 5. 

Kemauan Professional Kerendahan Hati Pribadi 

Menciptakan hasil luar biasa, katalis 

yang jelas dalam transisi dari baik 

menjadi hebat 

Mendemonstrasikan kesederhanaan 

yang menarik perhatian, menghindari 

pujian berlebihan dari public, tidak 

pernah sombong 

Mendemonstrasikan ketetapan hati yang 

kokoh untuk melakukan apapun yang 

harus dilakukan untuk membuahkan 

hasil paling baik jangka panjang, tidak 

peduli betapapun sulitnya 

Bertindak dengan ketetapan hati yang 

diam-diam, tenang, secara prinsip 

mengandalkan pada standar yang 

membangkitkan inspirasi, bukan karisma 

yang membangkitkan inspirasi untuk 

memotivasi 
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Menetapkan standar membangun 

perusahaan hebat yang bertahan lama, 

belum puas kalau belum semuanya 

terpenuhi 

Menyalurkan ambisi ke dalam 

perusahaan, bukan diri sendiri, 

menetapkan pengganti untuk sukses 

yang bahkan lebih hebat lagi dalam 

generasi berikutnya 

Melihat ke dalam cermin, bukan keluar 

lewat jendela, untuk membagikan 

tanggung jawab atas hasil buruk, tidak 

pernah menyalahkan orang lain, faktor-

faktor luar, atau nasib buruk 

Melihat lewat jendela keluar, bukan ke 

dalam cermin, untuk membagikan pujian 

atas sukses perusahaan- kepada orang 

lain, faktor-faktor eksternal, dan 

keberuntungan 

  

Refleksi Dalam Manajemen Bagian Ke 2 

 

 

Jupiter Dan Lebah 

Alfred Sloan dari GM merestrukturisasi berbagai bonus untuk mendukung 

kerja tim 

(Meletakkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan perusahaan secara 

keseluruhan pada akhirnya akan membawa kegagalan) 

Dahulu kala ketika para dewa berkuasa di bumi, seekor lebah yang rajin tengah 

bekerja dengan tekun di peternakan lebah milik tuannya. Lebah itu hanya 

merupakan salah satu dari banyak lebah yang menjalankan bisnis membuat sarang 

lebah untuk dijadikan madu. 
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Sangat bergembira karena manisnya madu yang dihasilkannya, lebah itu berkata 

kepada dirinya sendiri: Madu ini layak untuk diberikan kepada seorang dewa. Kurasa 

aku akan terbang ke surge dan mempersembahkan madu ini sebagai hadiah untuk 

Jupiter. 

Dewa sangat senang dengan pemberian tersebut dan berjanji akan memberikan 

apapun yang diinginkan lebah itu sebagai imbalan. 

“Jupiter yang hebat, penguasa dari segalanya, berikan pelayanmu yang rendah ini 

sengat yang begitu kuat sehingga siapa pun yang mendekati sarangku untuk 

mengambil maduku bisa langsung kubunuh, lebah itu memohon. 

Jupiter merasa terkejut atas permintaan tersebut karena salah satu pengunjung 

sarang tersebut tentu saja adalah peternak lebah yang bertanggung jawab terhadap 

semua sarang lebah. Dengan marah, Jupiter menghardik lebah itu: “Dasar makhluk 

haus darah. Aku akan mengabulkan permintaanmu tapi tidak persis seperti apa yang 

kamu harapkan. Kamu akan kuberikan sengat itu. Jika ada yang mendekati 

sarangmu dan kamu serang, lukanya akan mengakibatkan kematian, tetapi 

kematianmu. Kamu akan kehilangan nyawamu bersama dengan sengatmu. 

Pesan moral Aesop: 

Bersekongkol melawan tetangga anda akan mengakibatkan kemalangan bagi anda 

Perspektif: 

Memberi bonus adalah salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menghargai pekerjaan bagus yang dilakukan karyawannya. Namun salah satu hal 

yang sering diperdebatkan oleh manajemen adalah cara membagikan bonus 

tersebut secara adil di antara sekelompok individu yang layak mendapatkannya. 

Apa yang menjadi alasan utama dari perusahaan yang memberi bonus dan bentuk 

penghargaan finansial lainnya?, apa tujuan mereka?, menurut anda, mengapa 

sebagian besar perusahaan tidak mengumumkan apa yang tidak diterima individu 

sebagai bonus?, sebaliknya, jika satu unit bisnis berhasil melampaui semua 

ekspektasi finansial dalam satu tahun tertentu, namun sejumlah individu di unit 

tersebut menunjukkan kinerja yang buruk, apakah orang-orang itu harus menerima 

bonus?. 
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Idealnya, tujuan pemberian penghargaan sebaiknya adalah untuk mengakui 

kontribusi yang luar biasa dari individu tertentu terhadap kesuksesan perusahaan 

secara keseluruhan. Namun, cara untuk membagikan kue bonus tersebut cenderung 

sama banyaknya dengan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 

bagian dari kue tersebut. Banyak orang cenderung untuk menyakini bahwa mereka 

memberikan kontribusi yang lebih besar pada laba bersih perusahaan dibandingkan 

koleganya yang lain dan sebagai konsekuensinya harus menerima bonus lebih 

besar. Perusahaan harus berhati-hati dalam memberikan penghargaan terhadap 

kinerja yang diharapkan akan diulangi kembali di masa depan. Beberapa 

perusahaan secara tidak sengaja memberikan bonus untuk perilaku yang tidak 

diharapkan akan diulangi lagi. Alfred P.Sloan Jr, menjelaskan apa yang salah 

dengan General Motors di dalam buku “My years with General Motors”. 

GM merombak struktur organisasi perusahaannya menjadi beberapa divisi untuk 

mendesentralisasikan operasinya dan memberikan lebih banyak otonomi kepada 

para manajer. Masalahnya adalah para eksekutif penting hanya memberikan sedikit 

insentif untuk memikirkan urusan kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan. 

Dengan keuntungan dan bonus yang diberikan kepada eksekutif diatur secara ketat 

berdasarkan seberapa baik kinerja setiap divisi. Sloan menggambarkan masalah ini 

sebagai berikut: “Sistem ini melebih-lebihkan kepentingan setiap divisi dengan 

mengorbankan kepentingan perusahaan itu sendiri. Seorang manajer divisi bahkan 

mungkin saja bertindak bertentangan dengan kepentingan perusahaan”.  

Sloan menyadari bahwa para manajer mengurusi divisi mereka masing-masing dan 

tidak banyak memperhatikan gambaran yang lebih luas yaitu bagaimana kinerja GM 

sebagai sebuah perusahaan. Ia berupaya mengubah skema bonus tersebut 

sehingga mencerminkan perlunya setiap eksekutif untuk menyadari keberadaan 

perusahaan secara keseluruhan dengan menekankan pentingnya meletakkan profit 

perusahaan di atas profit divisi. 

GM kemudian menemui masalah lain yang berkaitan dengan pembagian bonus. 

Para karyawan berharap untuk menerima bonus setiap tahun sebagai bagian dari 

kompensasi yang menjadi hak mereka. Sloan terpaksa harus menjelaskan bahwa 

pemberian bonus tergantung pada apakah perusahaan menghasilkan keuntungan. 

Ia memberitahu, bahwa para karyawan harus mengharapkan bonus yang berbeda 
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dari tahun ke tahun, tergantung pada kinerja perusahaan. Melalui tindakan yang 

tegas namun memperjelas keadaan saat itu, ia juga memperbanyak jumlah orang 

yang berhak mendapatkan bonus dengan memasukkan para karyawan yang turut 

memberi kontribusi pada kesuksesan perusahaan dengan berbagai cara, seperti 

“penemuan, kemampuan, kerajinan, loyalitas, atau pelayanan mereka yang luar 

biasa”. 

Pesan moral bisnis: 

Meletakkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan perusahaan secara 

keseluruhan pada akhirnya akan membawa kegagalan 

Sumber: 

Sloan, Alfred P. “My Years With General Motors”, 409. New York: 

Doubleday/Currency, 1963. 

 

Studi Kasus Bagian 2 

DASAR PENGEMBANGAN PROSES 

http://jurnalskripsitesis.wordpress.com  (Access Date : 4 Nov’2012, Time: 

16:20 pm) 

(Studi Kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk Kediri) 

Persaingan usaha di industri rokok semakin kompetitif karena semakin banyak 

perusahan rokok yang menawarkan berbagai jenis produk yang cukup variatif dan 

dengan harga yang bersaing. Hal ini mengharuskan PT. GUDANG GARAM, Tbk 

Kediri sebagai perusahaan terbesar di dunia rokok untuk mampu mengatur strategi 

sehingga perusahaan mampu tetap exsist dalam persaingan dengan perusahaan-

perusahaan baru yang bermunculan. Untuk menjaga keberlangsungan usahanya 

perusahaan harus mampu melakukan analisa pengukuran kinerja baik secara 

finansial maupun secara nonfinansial.   

Sistem pengukuran kinerja untuk organisasi atau perusahaan (performance 

measurement sistem) telah banyak mengalami perubahan. Selama ini keberhasilan 

http://jurnalskripsitesis.wordpress.com/
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kinerja suatu perusahaan selalu mengandalkan pengukuran secara finansial seperti 

laba tinggi, peningkatan penjualan, peningkatan return on invesment (RoI) dan lain 

sebagainya, dimana pengukuran ini hanya memberikan gambaran keberhasilan 

yang telah dicapai perusahaan dalam jangka pendek. Pengukuran secara finansial 

tidak bisa mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahaan untuk 

mengahadapi persaingan yang semakin kompetitif. Di samping itu, pengukuran 

kinerja secara finansial memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam pengendalian 

aktivitas produksi sehingga manajer harus mampu mengantisipasi kondisi tersebut. 

Untuk itu dibutuhkan suatu alat pembanding agar dicapai suatu pengukuran yang 

lebih baik, yaitu dengan menggunakan ukuran kinerja secara nonfinansial yang 

meliputi mutu, sediaan, produktivitas, kinerja mesin, on time delivery, kepuasan 

konsumen, cycle time, dan lain sebagainya.  

Selama ini akuntansi tradisional lebih banyak memfokuskan pada alat ukur kinerja 

finansial, seperti anggaran atau biaya standar. Alat ukur kinerja finansial seperti itu 

tetap diperlukan, tetapi dalam perkembangannya para praktisi dan peneliti 

menyadari bahwa pengukuran kinerja tradisional yang menitikberatkan pada kinerja 

finansial tidak lagi bisa mengakomodasikan lingkungan bisnis yang semakin 

dinamis, sehingga muncul sistem pengukuran kinerja yang menginginkan 

keseimbangan antara kinerja finansial dan kinerja nonfinansial. Dalam melakukan 

pengukuran kinerja manajemen dengan memakai tolak ukur kinerja nonfinansial kita 

perlu melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel tolak ukur nonfinansial. 

Pada penelitian ini penulis melakukan pengukuran kinerja nonfinansial khususnya 

pada manajemen produksi dengan menggunakan tiga variabel yaitu kualitas, 

produktivitas, dan efisiensi.  

Setiap konsumen selalu menuntut produk yang memiliki kualitas baik, sehingga 

konsumen dapat memperoleh kepuasan atas produk tersebut. Untuk melakukan 

pengendalian terhadap kualitas produk mulai dari proses produksi sampai produk 

ada di tangan konsumen, tentunya manajemen memerlukan suatu alat ukur kinerja. 

Dengan adanya pengendalian kualitas yang baik perusahaan dapat mengetahui 

adanya suatu kesalahan sedini mungkin pada proses produksi, sehingga dapat 

dihindari adanya produk cacat dan tidak sesuai dengan standar perusahaan. 

Demikian juga dengan pengukuran tingkat produktivitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan 
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output tertentu, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan tersebut produktif atau 

tidak.  

Konsumen selain menginginkan produk yang berkualitas juga menginginkan produk 

tersebut ada di tangan konsumen dengan cepat, dalam hal ini berkaitan dengan 

tingkat efisiensi perusahaan. Perusahaan harus mampu memaksimalkan efisiensi 

perusahaan dengan mempertimbangkan delivery cycle time atau berkaitan dengan 

kinerja perusahaan yang berhubungan dengan waktu produksi, yaitu waktu yang 

dibutuhkan dari proses produksi sampai produk tersebut dipasarkan dan sampai di 

tangan konsumen (Garrison dan Noreen, 2002). Dan apabila perusahan 

menginginkan suatu kinerja produksi yang efisien, perusahaan perlu mengurangi 

delivery cycle time-nya. Pengukuran tingkat efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui 

delivery performance-nya.  

PT. Gudang Garam, Tbk sebagai perusahaan rokok terbesar dengan kapasitas 

produksi dan jenis produk yang beragam, menggunakan pengukuran kinerja 

finansial dan pengukuran kinerja nonfinansial. Pengukuran kinerja nonfinansial 

diperlukan untuk memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan oleh PT. 

Gudang Garam, Tbk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kualitas produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan merupakan aspek yang sangat penting untuk 

diperhatikan karena hanya dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan perusahaan dapat bertahan di pasaran. Kemampuan suatu 

produk dapat bertahan di pasar merupakan penentu apakah perusahaan dapat terus 

bertahan atau tidak. Dengan pengukuran kinerja nonfinansial perusahaan dapat 

mengetahui sedini mungkin apabila terjadi kesalahan selama proses produksi 

sehingga dapat segera diselesiakan. Selain itu pengukuran kinerja secara 

nonfinansial ini juga diperlukan sebagai penyeimbang dari alat ukur kinerja finansial 

yang pada akhir periode menunjukkan hasil kinerja perusahaan secara keseluruhan 

dalam bentuk laporan keuangan perusahaan.  

Diskusikan 

1. Bagaimana pengukuran kualitas, produktivitas dan efisiensi dilihat dari kinerja 

nonfinansial untuk manajemen produksi di PT. Gudang Garam, Tbk?  
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2. Bagaimana pelaporan kualitas, produktivitas, dan efisiensi sebagai pengukuran 

kinerja manajemen di PT. Gudang Garam, Tbk 
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Bab 3. 

Manajemen Dan Kecerdasan Emosi 

Yang Tinggi 

 Manajemen dengan kecerdasan emosi dan juga boleh ditambahkan dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang menunjang kesuksesan suatu organisasi, apakah masih 

dapat digunakan di zaman sekarang ini?, tentunya bisa, tetapi tentunya harus 

menggunakan cara-cara yang efektif dan efesien. Dalam bagaian ini kita akan 

membahas beberapa hal menyangkut tentang kebiasaan, emosi dan beberapa hal 

penting seperti etika ataupun integritas. Hal ini sangat penting untuk dibahas karena 

ini akan mempengaruhi orang-orang yang berada di dalam organisasi. 

Bagian ini kami sebut sebagai bagian dalam memperbaiki diri dan berempati dengan 

orang lain untuk memperoleh hasil yang luar biasa. Tentunya dibutuhkan waktu yang 

sangat panjang untuk dapat menerapkannya secara stabil tetapi sebaliknya tidak 

dibutuhkan waktu yang panjang juga untuk menerapkannya karena ini semua 

tergantung pada orang-orang di dalamnya, apakah mau berubah dan belajar lebih 

baik atau memilih untuk sama sekali menutup diri?, inilah tantangan dalam 

manajemen yang tidak mudah karena kebanyakan organisasi, terutama orang-orang 

yang berada di dalamnya tidak mau mengubah dirinya untuk menjadi lebih maju 

karena kebiasaan yang telah diperolehnya, oleh sebab itu, pembahasan kali ini akan 

cukup mendalam mengenai kebiasaan dan hal-hal seperti kecerdasan emosi, 

integritas dan etika. Mari kita mulai pembahasan kita. 
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I. Manajemen Dan 7 Kebiasaan Yang Efektif 

 

 Kami akan langsung mulai kepada inti penting dari 7 kebiasaan, anda 

tentunya jika sudah pernah membaca buku Stephen R.Covey maka akan 

mengetahui bahwa ada 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, yang mana akan 

menopang kehidupan ini, hal ini juga berlaku untuk manajemen terapan atau praktis. 

Pada pertama ini, kita akan membahas 7 kebiasaan remaja yang sangat efektif yang 

diambil dari buku Sean Covey, yang merupakan versi remaja tetapi masih dapat 

diterapkan ke dalam manajemen. 7 kebiasaan efektif tersebut, antara lain: 

 

Gambar 12. 7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat efektif 
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I.1. Kebiasaan 1: Jadilah proaktif 

 Pada kebiasaan pertama, jadilah proaktif, hal ini dimaksudkan “Bertanggung 

jawab kepada diri sendiri”. Setiap orang di dalam organisasi memiliki tanggung 

jawab yang telah terdapat dalam job desk yang telah diberikan dan tanggung jawab 

tersebut harus memberikan suatu kontribusi serta hal-hal positif untuk dapat 

membantu mengembangkan organisasi ke arah yang positif. Ini adalah penjelasan 

secara singkat. 

 

I.2. Kebiasaan 2: Merujuk Pada Tujuan Akhir 

 Pada prinsip kebiasaan ke 2 ini, Merujuk pada tujuan akhir atau mulailah 

dengan mengingat-ngingat tujuan akhirmu, hal ini dimaksudkan: “Definisikanlah misi 

dan sasaran hidupmu”. Organisasi harus mampu untuk mengarahkan orang-orang di 

dalamnya untuk berfokus pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Banyak 

organisasi miss dalam hal ini karena tidak berfokus dan pada akhirnya berakhir 

dengan kekacauan sistem dan manajemen. Orang-orang di dalam organisasi ini 

harus dapat bekerja secara utuh bukan sebagian. 

 

I.3. Kebiasaan 3: Dahulukan Hal Yang Utama 

 Prinsip ini mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting, yaitu: “Susunlah 

prioritas, dan dahulukanlah hal-hal yang penting”. Organisasi harus mampu 

menyusun prioritas apa saja yang harus dilakukan untuk dapat menyelesaikan 

target-target yang telah dirancangnya. Berapa banyak organisasi yang berkutat 

dengan masalah karena tidak mampu menyelesaikan secara benar. Kita tentunya 

harus sungguh-sungguh serius dalam menanggapi masalah ini. 

 

I.4. Kebiasaan 4: Berpikir Menang/menang 

 Pada kebiasaan ini berkata: “Bersikaplah agar semua orang bisa menang”. 

Hal ini perlu dimengerti bahwa di dalam organisasi maksudnya adalah bukan 

menyenangkan semua orang tetapi tetap harus dilakukan tindakan tegas dalam 
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mengorganisasikan orang-orang yang berada di dalamnya. John C Maxwell dalam 

salah satu bukunya mengajarkan agar kita tidak menyimpan apel busuk di dalam 

keranjang apel sehat, oleh sebab itu kita harus membuang apel busuk tersebut. 

 

I.5. Kebiasaan 5: Memahami-Dipahami 

 Pada tahapan ini, kebiasaan yang harus dipahami adalah bahwa “jadilah 

pendengar yang baik, yang tulus”. Faktor utama mengapa di dalam organisasi terjadi 

chaos adalah salah satunya, pemimpin tidak mau mendengar apa yang menjadi hati 

dari bawahannya dan sebaliknya bawahan tidak mau mendengar apa yang 

dikatakan oleh pemimpinnya. Kami mengatakan ke dua belah pihak salah, tidak 

berpihak pada salah satu. Jika di dalam perusahaan/organisasi, orang-orang di 

dalamnya tidak mau duduk bersama-sama untuk saling mendengarkan satu sama 

lain, maka yang terjadi adalah kebuntuan komunikasi yang tidak jelas dan berakhir 

dengan perputaran atau lingkaran masalah yang tidak akan pernah berakhir. 

 

I.6. Kebiasaan 6: Wujudkan Sinergi  

 Pada bagian ini, mengartikan: “Bekerjasamalah agar mencapai hasil yang 

lebih baik”. Organisasi jika ingin menjadi maju maka hal pertama yang harus 

dilakukan adalah sungguh-sungguh bekerja sama dengan baik bukan saling sikut 

menyikut hanya demi kepentingan pribadi. Hal ini memang tidak mudah, karena 

kecenderungan manusia adalah ingin menguntungkan diri sendiri bukan 

kepentingan komunitas yang dipikirkannya. Jika di dalam organisasi, terutama 

orang-orang yang berada di dalamnya memiliki sifat ingin saling “menghantam” 

maka yang terjadi adalah organization chaos. 

 

I.7. Kebiasaan 7: Asahlah Gergaji 

 Ini adalah tahap akhir yang sangat penting, yang mengartikan: “Perbaharuilah 

dirimu secara berkala”. Pada bagian ini, organisasi, terutama orang-orang di 

dalamnya adalah orang-orang yang mau mengembangkan diri dan pembelajar, tidak 
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berhenti pada satu titik, puas-aman dan nyaman dengan posisi yang dimilikinya. Hal-

hal yang memboroskan dalam organisasi harus dikikis dan dihilangkan dengan 

mengalihkan dana kepada pengembangan sumber daya manusia. 

 

II. Integritas Dan Etika Dalam Manajemen 

 

Dr. Norman Geisler 

 Membicarakan mengenai integritas dan etika di zaman sekarang adalah 

merupakan hal yang sangat langka, hal yang sangat jarang dilakukan dan boleh 

dikatakan terkesan kuno dan ketinggalan zaman. Mengapa?, karena kita dapat 

melihat dengan jelas bahwa kemerosotan moral drastic menurun tanpa bisa 

hentikan. Sebagai contoh: apa yang dianggap tidak sopan di tahun 1980, 1990 

berubah menjadi terlihat sopan di tahun 2000 dan disetujui. Atau bahkan apa yang 

tidak benar menjadi benar, seakan-akan semuanya menjadi terbalik, boleh dikatakan 

dengan bahasa gambling: “The World without the truth”.  
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Manajemen tanpa intrgritas dan etika adalah manajemen yang memiliki sifat mandul 

dan seperti orang mati yang dihidupkan kembali tanpa bisa berpikir. Perjalanan 

daripada manajemen seperti ini akan menyita banyak waktu dan akan mengikis 

moralitas orang-orang yang berada di dalamnya sehingga tidak dapat menghasilkan 

sesuatu yang baik. Jika manajemen ingin sungguh-sungguh berjalan dengan baik, 

maka integritas dan etika harus dapat berjalan bersama-sama, jika komponen ini 

hilang maka sudah dipastikan organisasi tersebut sama sekali tidak dapat 

mendefinisikan arti dari organisasi yang sesungguhnya. 

Pada bagian ini akan berisi beberapa hal penting, kutipan dan beberapa hal yang 

akan dijelaskan secara singkat dan jelas untuk dapat dipikirkan dan dipahami lebih 

lanjut. Oleh sebab itu sebagai pembuka, mari kita lihat gambar di bawah ini: 

 

Gambar 13. Integritas-Etika-Moralitas 

 

Dari gambar 13, kita dapat melihat bahwa ke 3 hal ini saling berkaitan satu sama lain 

dan tidak dapat dipisahkan. Mari kita pikirkan, apa yang terjadi jika seseorang 

memiliki integritas tetapi tidak memiliki etika dan moralitas?, kita lihat kombinasi 

berikut ini: 

Memiliki integritas- tidak memiliki etika dan moralitas 
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Memiliki etika-tidak memiliki integritas dan moralitas 

Memiliki moralitas-tidak memiliki integritas dan etika 

 

Dari 3 kombinasi ini kita sudah bisa melihat bahwa ke 3 hal ini tidak dapat 

dipisahkan. Ini seperti 3 pillar penyangga gedung yang tinggi untuk 

mempertahankan berat dari gedung tersebut, jika salah satu pillar tersebut dicabut, 

maka gedung tersebut akan hancur.  

Kami mengatakan bahwa integritas adalah “kejujuran”, etika adalah “hati nurani” dan 

moralitas adalah “kesadaran akan perbuatan yang benar dan tidak melanggar batas 

kesopanan yang tinggi”. Jika orgasasi mampu menjalankan ke 3 pillar tersebut maka 

akan sudah dapat dipastikan hasilnya. 

 

I. Integritas Dan Manajemen 

 Pada bagian ini, kita akan membaca beberapa kutipan penting yang perlu kita 

pahami sebagai dasar dari sebuah bangunan integritas. Mari kita membaca dan 

merenungkan kutipan di bawah ini: 

"Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan" (Stephen R. Covey) 

 

“Integritas berarti kita melakukan apa yang kita lakukan karena hal tersebut benar 

dan bukan karena sedang digandrungi orang atau sesuai dengan tata krama. Gaya 

hidup, yang tidak tunduk kepada godaan yang memikat dari sikap moral yang 

mudah, akan selalu menang."(Denis Waitley) 

 

"Dalam matematika, sebuah bilangan bulat adalah bilangan yang tidak dipecah-

pecah menjadi pecahan. Demikian pula, orang yang penuh integritas tidak bisa 

dibagi-bagi menjadi beberapa sosok. Dia bukan orang munafik sehingga dia tidak 

pernah berbenturan dengan prinsip yang dianutnya."(Arthur Gordon)  
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"Orang menonjol dalam kelompok orang menunjukkan bahwa dia memiliki perangkat 

nilai sendiri dan sangat sadar akan harga dirinya. Di saat gagasan yang paling 

bertolak belakang menghalau sejumlah orang, dan luapan berbagai pendirian 

menghanyutkan sebagian orang lainnya, dia akan tetap berdiri."(David J. Mahoney) 

"Waktunya selau tepat untuk melakukan hal yang benar."(Marthin Luther King Jr)  

 

“Nilai-nilai luhur ditatah pada berbagai monumen dan dituliskan pada manuscrip 

yang diterangi lampu. Kita tidak memerlukan lebih banyak lagi benda-benda seperti 

itu. Nilai-nilai itu harus dihayati dan diamalkan."(John W Gardner)  

 

"Tidak ada kebahagiaan jika hal-hal yang kita yakini berbeda dengan hal-hal yang 

kita lakukan."(Freya Stark)  

 

“Integritas adalah Konsistensi antara tindakan dan nilai. Orang yang memiliki 

integritas hidup sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya” (Adrian Gistick & Dana Telford) 

 

Kita dapat melihat bahwa definisi dan kutipan serta kalimat-kalimat ini masih dapat 

diterapkan ke dalam manajemen agar menjadi lebih baik. Semuanya berpulang 

kepada manusia itu sendiri dan organisasi itu sendiri apakah masih mau 

melakukannya atau tidak. Itu semua bergantung pada pilihan. Kita semua bisa 

memilih dan menentukannya.  

Hal ini jika kita tarik ke bawah, maka integritas dapat kita hubungkan dengan apa 

yang disebut sebagai karakter. Karakter merupakan dasar dipakai untuk 

membangun integritas yang tinggi. Menurut DR. Henry Cloud, karakter memiliki 6 ciri 

yang perlu dilakukan, antara lain: 

1. Menciptakan dan menjaga kepercayaan 
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2. Mampu melihat dan menghadapi kenyataan 

3. Bekerja dengan cara-cara yang membawa hasil 

4. Merangkul kenyataan negative dan menyelesaikannya 

5. Menyebabkan pertumbuhan dan peningkatan 

6. Mencapai hal-hal transenden dan makna dalam kehidupan. 

Ke 6 hal tersebut saling berkaitan satu sama lain dan terikat dengan kuat tanpa bisa 

dipisahkan. Jika kita ingin memisahkannya maka hasilnya akan berujung kepada 

benang kusut yang sulit untuk diluruskan kembali. Mari kita lihat cerita singkat 

berikut ini: 

“Mr. Buffet”, katanya, “Bagaimana cara anda memutuskan untuk mempekerjakan 

orang ?”. Gelak tawa terdengar di antara para peserta. “Ia pastilah orang di tahun 

kedua yang sedang mencari pekerjaan”, bisik seorang mahasiswa kepada 

temannya. Buffet tidak berhenti; ia telah menghadapi pertanyaan seperti itu berulang 

kali. Ia mengerutkan dahi dan tersenyum. “Saya melihat tiga hal,” katanya, “Yang 

pertama adalah integritas personal, yang kedua adalah kecerdasan, dan yang ketiga 

adalah tingkat energy yang tinggi”. Buffett berhenti sejenak dan menyentuh alisnya 

dengan jemarinya. “Namun”, sambungnya seraya mendekati pengeras suara dan 

para pendengarnya mendengar penuh perhatian, “Jika anda tidak memiliki yang 

pertama, yang kedua menjadi tidak penting”. 

Dari cerita ini kita bisa melihat dan membaca bahwa integritaslah hal yang utama. 

Kami mengilustrasikannya sebagai berikut mengenai integritas: 

Selembar kertas tanpa coretan apapun dan bersih dan pada saat terdapat noda tinta 

hitam, maka kertas tersebut akan sulit untuk dibersihkan atau kembali putih seperti 

pada awalnya. Itulah integritas, seperti kertas putih. 

 

II. Etika Dan Moralitas Dalam Manajemen 

 Etika dan moralitas tidak dapat dipisahkan dengan integritas, bagian ini akan 

tetap berhubungan erat dengan definisi-definisi dan kutipan yang ada di atas. Kita 
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telah mempelajari secara singkat betapa pentingnya sebuah integritas. Manajemen 

tanpa integritas, manajemen yang mati. Mari kita perhatikan kutipan di bawah ini: 

Cara orang berperilaku cenderung tergantung pada lingkungan di mana mereka 

bekerja serta para pemimpin mereka. Jadi ketika saya membaca tentang apa yang 

terjadi di Enron, saya berani bertaruh bahwa uanglah yang membuat orang 

terdorong, jika tidak diharuskan, untuk melakukan sesuatu yang melampaui batas 

(Diane Peck, Mantan Wakil Presiden senior pada bagian sumber daya manusia 

Safeway) 

 

Bagi, saya integritas, akar kata itu, sungguh adalah tentang manusia yang utuh, 

dengan karakter, dengan kelengkapan, dan kebaikan. Saya memikirkan laki-laki dan 

perempuan dengan integritas sebagai seorang yang seimbang dan lengkap, dengan 

karakter yang mulia. Seorang yang berprinsip (Hank Paulson, pimpinan dan CEO 

dari Goldsman Sachs Group, Inc) 

 

Integritas sebagai ketaatan yang kuat pada sebuah kode, khususnya nilai moral atau 

nilai artistic tertentu (Kamus Merriam – Webster) 

 

Suatu mekanisme yang membuat individu dan organisasi memercayai anda (Jim 

Burke (Johnson & Johnson)) 

 

Konsistensi terhadap apa yang dianggap benar dan salah dalam hidup anda (Milliard 

Fuller (Habitat for Humanity) 

 

Mengedepankan serangkaian kepercayaan dan kemudian bertindak berdasarkan 

prinsip (Shelly lazarus (pimpinan dan CEO Ogilvy Mather Worldwide)). 
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Melakukan hal yang benar (Wayne Sales (Presiden dan CEO Canadian Tyre)). 

 

Setiap individu harus mendefinisikan sendiri arti integritas (Diane Peck (Safeway)). 

Menurut Adrian Gistick & Dana Telford, ada 10 karakteristik Integritas: 

1. Anda menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. 

2. Anda menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat warna abu-abu) 

3. Anda bertanggung jawab. 

4. Anda menciptakan budaya kepercayaan. 

5. Anda menepati janji. 

6. Anda peduli terhadap kebaikan yang lebih besar. 

7. Anda jujur namun rendah hati. 

8. Anda bentindak bagaikan tengah diawasi. 

9. Anda mempekerjakan integritas. 

10. Anda konsisten. 

Sekarang kita masuk ke dalam etika dan moralitas, beberapa kutipan penting akan 

kami ambil di sini: 

Dilema etika dapatlah didefinisikan sebagai pilihan yang tidak diinginkan atau yang 

tidak menyenangkan menyangkut suatu prinsip atau praktek moral (John C. 

Maxwell) 

 

Sesungguhnya hanya ada dua pokok yang penting dalam soal etika. Yang pertama 

adalah standar untuk diikuti. Yang kedua adalah kemauan untuk mengikutinya (John 

C. Maxwell) 
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Berbagai pandangan Mengenai konflik-konflik etis: (Diambil dari DR. Norman 

L.Geisler,2007): Ada enam jenis sistem etis utama- 

1. Antinomianisme: Mengatakan tidak ada hukum moral, yang mutlak maupun 

relative. 

2. Situasionisme: Menegaskan bahwa ada satu hukum yang mutlak (Kasih). 

3. Generalisme: Mengklaim ada beberapa hukum tetapi tidak mutlak. 

4. Absolutisme: Total menganggap ada banyak hukum yang mutlak yang tidak 

pernah bertentangan. 

5. Absolutisme yang bertentangan: Berpendapat bahwa ada banyak norma mutlak 

yang kadang-kadang bertentangan, dan kita wajib melakukan mana yang tidak 

begitu buruk. 

6. Absolutisme bertingkat atau yang lebih baik, berpegang pada banyak hukum 

mutlak yang kadang-kadang bertentangan, dan kita bertanggung jawab untuk 

menaati hukum yang tertinggi. 

Tiga pilihan pertama bukanlah pilihan yang baik. 

Perhatikan table berikut ini yang akan memberikan penjelasan singkat. 

Etika yang berpusat pada kewajiban 

(Deontologis) 

Etika yang berpusat pada tujuan 

(Teleologis) 

Aturan menentukan hasil Hasil menentukan aturan 

Aturan menjadi dasar tindakan Hasil menjadi dasar tindakan 

Aturan itu baik apapun hasilnya Aturan itu baik karena hasilnya baik 

Hasil harus diukur dengan aturan Hasil terkadang membolehkan 

peanggaran aturan 

 

Tabel 1. Deontologis-Teleologis 

 

Dari definisi-definisi dan teori-teori maupun konsep-konsep yang kita dapatkan, 

maka hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 



50 | P a g e  

 

 
 

• Konsep-konsep mengenai hal-hal tersebut harus dapat benar-benar kita 

cermati dan telaah dengan baik agar tidak melenceng dari prinsip kebenaran. 

• Konsep-konsep tersebut adalah baik dalam beberapa kasus tetapi kita harus 

dapat melihat dengan kacamata yang lebar (Gambaran besar dan detailnya) untuk 

dapat menerapkannya dan sekali lagi tidak boleh melanggar prinsip kebenaran yang 

ada 

Oleh sebab itu, DR. Norman L.Geisler membuat sebuah kompas untuk dapat kita 

menentukan arah kita di dalam ber etika. Gambar di bawah ini akan dapat 

menggambarkannya dengan sangat jelas: 

 

Gambar .14. Kompas Etika 
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Pada gambar 14, kita dapat melihat tahapan-tahapan penting yang perlu dijalankan 

oleh manajemen jika ingin memelihara dan meningkatkan etika yang benar. Kita 

harus dapat mendasarkan diri kita kepada apa yang benar, memelihara apa yang 

benar dan melakukan apa yang benar. Harga sebuah kejujuran dan kepercayaan 

sangat mahal sehingga jika kita ingin memperolehnya ada harga yang harus 

dibayar, bukan dibayar dengan uang, tetapi dibayar oleh diri kita sendiri untuk 

memperoleh hal tersebut. 

 

Refleksi Dalam Manajemen Part 3 

 

Gembala Dan Kambing 

Awal Kehancuran Kerajaan Howard Johnson 

(Saat anda mendelegasikan tugas, sudah merupakan tanggung jawab anda 

untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan menyelesaikan tugasnya 

dengan baik) 

Pada suatu hari di musim dingin, angin bertiup sangat kencang dan salju turun 

dengan lebat, seorang pria dan anak laki-lakinya menggiring kambing-kambing 

gembalaan mereka ke sebuah gua untuk berlindung. mereka merasa terkejut karena 

ternyata gua tersebut sudah ditempati oleh sekelompok kambing liar. Gembala 

kambing itu adalah seorang pria yang tamak dan ingin memiliki semua kambing itu. 

Oleh karena itu, ia menyerahkan kambing-kambingnya sendiri ke putranya dan 
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menyuruhnya membawa mereka keluar untuk menghadapi badai sementara ia 

mengurusi kambing-kambing liar di dalam gua. 

“Tetapi, Ayah”, kata anak tergagap. “Aku belum pernah mengurusi kambing-kambing 

itu sendirian, aku tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan”. 

“Kamu adalah anak laki-laki yang cerdas dan akan mengetahuinya sendiri, anakku. 

Apakah kamu tidak melihat peluang ini?, jika kita memelihara kambing-kambing liar 

ini, kita akan melipatgandakan jumlah kambing kita dan dengan demikian 

melipatgandakan jumlah uang di kantong kita”. 

Gembala tersebut menghabiskan malam itu di dalam gua, memastikan bahwa 

kambing-kambing liar itu tidak meloloskan diri. Pagi harinya, saat cuaca mulai cerah, 

gembala menengok keluar dan menemukan kambing-kambingnya sendiri mati beku. 

Anak laki-lakinya menyampaikan penyesalannya. 

“Ayah, aku tidak tahu apa yang kulakukan untuk menyelamatkan mereka”, katanya 

penuh penyesalan. Di saat gembala itu meratapi kematian hewan-hewan 

gembalaannya, kambing-kambing liar itu berlari ke mulut gua, melihat kesempatan 

meloloskan diri, kemudian kabur ke hutan. Gembala dan anak laki-lakinya pun 

kembali ke kota dengan tangan kosong. 

Pesan Moral Aesop: 

Salahkan diri anda sendiri jika anda mendelegasikan tugas kepada orang yang 

belum siap. 

Perspektif: 

Pemimpin terbaik mengelilingi dirinya sendiri dengan orang-orang berbakat dan 

kemudian mendelegasikan sebanyak mungkin tugas kepada mereka. Satu hal yang 

harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mendelegasikan tugas secara efektif 

adalah memastikan bahwa seorang karyawan siap untuk diberi tugas tersebut. 

Semakin penting tugasnya, semakin besar kebutuhan untuk melakukan 

pendelegasian yang buruk bisa menghasilkan setumpuk daging kambing beku. 

Apakah anda ingat kasus Howard Johnson?, apakah anda ingat apa yang terjadi 

saat Howard Johnson, yang membangun sebuah kerajaan dari nol, menyerahkan 

bisnisnya ke anak laki-lakinya? 
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Howard Johnson, dengan hanya berbekal pendidikan hingga kelas 8, memulai 

bisnisnya pada tahun 1925. Ia membeli sebuah kios majalah dan toko obat di 

sebelah stasiun kereta api di Quincy, Massachusetts, serta menambahkan sebuah 

kios minuman soda. Ia mengambil salah satu resep milik ibunya dan membuat 

berbagai jenis es krim yang kaya dengan kandungan lemak susu. Orang menyukai 

“28 rasa” yang dibuatnya. 

Dengan menggunakan es krim sebagai batu loncatan, ia membuka lebih banyak 

restoran di pinggir jalan. Howard Johnson merupakan salah seorang pengusaha 

visioner yang menanam modal di jalan bebas hambatan antar Negara bagian yang 

dibangun oleh pemerintahan Eisenhower sesudah perang dunia kedua. Tidak lama 

kemudian, ratusan restoran bermunculan di sepanjang jalan raya, jalan tol, dan jalan 

bebas hambatan di wilayah timur Amerika Serikat. Ia juga mendirikan penginapan 

kecil berdampingan dengan restorannya untuk mengambil keuntungan lanjut dari 

kecintaan Amerika pada kendaraan bermotor. Sinergi tersebut mengagumkan dan 

memicu pertumbuhan yang luar biasa. 

Namun di saat perusahaan itu mulai mencapai puncaknya dan berkembang dengan 

sangat pesat. Howard Johnson secara tiba-tiba dan tidak diketahui alasannya 

mengundurkan diri dan menyerahkan tanggung jawab kepada putranya. Ketika ia 

mundur pada tahun 1960, Howard Johnson mendelegasikan kepada putranya, 

Howard B.Johnson, sebuah ikon bisnis Amerika dengan lebih dari 700 restoran yang 

terkenal dengan atapnya yang berwarna orange dan kubah dengan kincir angina 

Simple Simon dan Pie Man bertengger di atasnya. Momentum positif yang telah 

tercipta oleh visi ayahnya berhasil membuat perusahaan terus berkembang selama 

beberapa tahun setelah pengunduran dirinya. Malahan, pada tahun 1965, penjualan 

Ho Jo‟s jauh lebih tinggi dibandingkan penjualan gabungan dari Burger King, 

McDonald‟s dan Kentucy Fried Chicken. Namun putranya tidak siap menjalankan 

tugas mempertahankan perusahaan yang begitu besar dalam jangka panjang, 

terutama dengan tren konsumen yang berubah begitu cepat pada akhir tahun 1960-

an dan awal tahun 1970-an. 

Putra Howard Johnson melakukan satu-satunya hal yang ia ketahui: alhasil, ia 

menjadi seorang akuntan, yang terus menerus mencari cara untuk memangkas 

biaya dan menghindari segala bentuk utang jangka panjang. Perusahaan hanya 
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melakukan sedikit pemasaran, memperketat anggaran untuk menu dan anggaran 

untuk menu dan karyawan, serta tidak sanggup merenovasi bangunan-

bangunannya. Forbes mengutip salah satu competitor Ho Jo‟s: “Setiap kali saya 

melihat Howard Johnson (si anak) ia selalu bisa memberitahu saya bagaimana ia 

akan memangkas biaya lebih lanjut. Saya kira ia tidak menghabiskan cukup banyak 

waktu di restoran-restorannya. Jika ia lebih sering makan siang di restorannya 

sendiri ketimbang di “21” (sebuah restoran mewah di New York), mungkin ia bisa 

belajar sesuatu”. 

Karena ia merasa semua sudah di luar batas kemampuannya, si anak tidak bisa 

melihat peluang luar biasa besar yang tersaji di hadapannya jika ia mengubah 

rencana bisnis perusahaan. Ho Ho‟s bisa saja berkonsentrasi pada bisnis coffee 

shop, namun Denny‟s telah mengambil kesempatan itu terlebih dahulu. Perusahaan 

bisa saja berkonsentrasi pada es krim, tapi Baskin Robbins dan Haagen Dazs sudah 

mengambil kesempatan itu. Restoran Howard Johnson bisa saja berkonsentrasi 

pada makanan cepat saji, tapi McDonald‟s, Burger King, dan KFC sudah terlebih 

dahulu berhasil di bidang itu, terutama karena restoran yang relative pendatang baru 

itu mengambil spesialisasi pada satu tipe menu dan menempatkan restorannya di 

kota-kota yang berada persis di pintu keluar tol, bukan tepat di jalan bebas 

hambatan. Restoran Howard Johnson bisa saja berkonsentrasi pada makanan beku, 

namun tidak bersedia menginvestasikan $10 juta yang dibutuhkan, dengan demikian 

membiarkan Stouffer‟s membekukan kesempatan itu. Perusahaan itu bisa saja 

berfokus pada bisnis motel, namun Holiday Inn dan Marriot tidak menyisakan kamar 

untuk mengembangkan profit. 

Dalam kondisi terperangkap di wilayah penuh peluang yang hilang dan kenaikan 

harga. Ho Jo‟s terpaksa mulai menutup restoran dan motel pada tahun 1970 an. 

Sebuah perusahaan konglomerat Inggris, Imperial Group membeli Ho Jo‟s seharga 

$630 juta pada bulan December 1979 dengan maksud baik untuk membalikkan 

kondisinya. Namun kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa masa-masa 

kejayaan Ho Jo‟s telah berlalu. Yang lebih buruk lagi, para pembeli asing itu tidak 

punya bayangan seberapa buruk reputasi dan kemerosotan fasilitas Ho Jo‟s. begitu 

menyadari bahwa akuisisi tersebut merupakan kesalahan besar, enam tahun 

kemudian Imperial menjual perusahaan dengan harga $300 juta, kurang dari 

setengah harga pembelian pertama. 
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Saat mendelegasikan kepemimpinan ke putranya dan mengundurkan diri, Howard 

Johnson telah memicu kekuatan yang akan mengakibatkan kemunduran yang 

menyedihkan dari sebuah institusi Amerika. Pendelegasian yang efektif 

mengharuskan para manajer untuk tetap terlibat. Anda bisa memperbesar peluang 

bahwa tugas yang di delegasikan akan diselesaikan secara memuaskan jika anda 

bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini, seperti yang dikatakan Robert Nelson, di 

dalam buku Delegation: The Power Of Letting Go: 

 Jelaskan secara spesifik apa yang dibutuhkan di dalam tugas tersebut dan 

bagaimana tugas tersebut masuk ke gambaran yang lebih luas 

 Jelaskan secara spesifik parameter kinerja yang harus dipenuhi oleh orang 

itu, termasuk berapa banyak uang yang dianggarkan, tenggat yang harus 

ditepati dan tingkat akurasi yang bisa dibutuhkan (contohnya, apakah 

jawabannya bisa berupa estimasi atau harus di kalkulasi menjadi 3 digit 

secara signifikan) 

 Berikan wewenang kepada orang itu untuk menghubungi sejumlah orang 

yang mungkin akan dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut 

 Bebaskan sumber daya perusahaan (misalnya bagian pemasaran, 

sumberdaya manusia, logistic, audio visual, grafik, dan sebagainya) yang 

dibutuhkan di tempat lain untuk mendukung orang itu. 

 Dapatkan komitmen pribadi dari orang yang mengambil alih tugas tersebut 

 Lakukan pengawasan dan evaluasi secara terbuka berkala terhadap kinerja 

orang lain 

Poin terakhir merupakan hal yang sangat penting, terutama jika orang yang 

menerima tugas tersebut relative belum berpengalaman. Pengawasan berkala juga 

menjamin bahwa anda akan mendapatkan berita buruk tepat pada waktunya. Hal ini 

merupakan kebijaksanaan yang sederhana untuk mengantisipasi berbagai masalah 

yang mungkin akan dihadapi oleh bawahan anda, selain untuk mengembangkan 

rencana darurat untuk berjaga-jaga jika ada kejadian yang tidak diinginkan. 

Seandainya gembala kambing dan Howard Johnson secara berkala memeriksa 

bagaimana putra mereka bekerja, hasil akhirnya mungkin akan jauh berbeda. 

Pesan Moral Bisnis: 
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Saat anda mendelegasikan tugas, sudah merupakan tanggung jawab anda untuk 

memastikan bahwa orang yang bersangkutkan menyelesaikan tugasnya dengan 

baik 

Sumber: 

Merwin, John. “The Sad Case Of Dwindling Orange Roofs”, Forbes, 30 December 

1985, 79. 

Nelson, Robert B. “Delegation: The Power Of Letting Go”, 73-76, 81-82, 85-86, 92-

97, IL: Scott Foresman and Company, 1988 

 

Studi Kasus Bagian 3 

MANAJEMEN HUBUNGAN 

Budi Hadinata adalah seorang asisten manajer di perusahaan produk makanan 

cepat saji “SEDAP SEKEJAP” telah mampu meningkatkan volume penjualan 

sebesar 25% dibandingkan awal tahun. Padahal dia baru bergabung kurang dari dua 

tahun yang lalu sebagai asisten manager pemasaran, setelah keluar dari pekerjaan 

yang sama pada perusahaan produk konsumsi. sekarang dia memperoleh promosi 

dalam karir diperusahaan tersebut sebagai Kordinator Riset Pemasaran.Tapi Budi 

Hadinata malah merasa dipinggirkan karena pekerjaan Riset Pemasaran tidak 

berhubungan langsung dengan top manajemen dalam kebanyakan organisasi. 

Sementara Boss-nya berasumsi bahwa Mutasi ini akan bermanfaat dan sebagai 

penghargaan atas prestasi bagi Budi Hadinata. Kekhawatiran Budi Hadinata 

dilatarbelakangi oleh pengalaman dia di Perusahaan sebelumnya, dimana dalam 

posisi yang sama (Kordinator Riset Pemasaran ) justru tidak bisa mengambil 

kemenangan dan berkembang dalam manajemen pemasaran dan cenderung 

menempatkannya dalam posisi pendukung teknis yang lebih rendah dari pekerjaan 

manajer utama. Budi Hadinata sekarang harus menentukan keputusan yang sulit 

atas konfrontasinya dengan Boss-nya untuk mengubah perlakuan gender atau 

mengajukan pengunduran dirinya 

Untuk didiskusikan 
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1. Gejala – gejala apa yang muncul dalam kasus ini bahwa ada sesuatu yang 

berjalan tidak seharusnya 

2.  Apa akar penyebab yang menunjukkan gejala-gejala tersebut. 

3. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini tersebut.  

4. Apa yang bisa anda simpulkan dari penjelasan-penjelasan diatas. 
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Bab 4. 

Manajemen Dan Globalisasi 

 Globalisasi, setiap orang di dunia ini tentunya  mengetahui apa artinya 

globalisasi. Banyak dari kita hidup di zaman dimana perkembangan teknologi sangat 

berkembang dan sulit untuk dibendung. Teknologi menguasai hampir semua sector 

perindustrian dan kehidupan sehingga boleh dikatakan, tanpa teknologi kehidupan 

tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien, tetapi apakah ini benar?. 

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: apakah perkembangan teknologi 

dapat sungguh-sungguh membantu manusia untuk dapat mengatasi semua 

permasalahan yang ada di dalam manajemen, kehidupan dan psikologi?, ada yang 

pesimis menjawab hal tersebut, tetapi ada yang positif. Semua jawaban itu menjadi 

tumpang tindih. Tetapi focus daripada bagian ini adalah bukan pada hal lain, tetapi 

pada 2 perusahaan besar yang sudah dapat melalui ini dan kita akan mempelajari 

apa yang mereka lakukan sehingga ini merupakan pembelajaran yang sangat baik 

bagi pengetahuan kita dan penerapannya dalam manajemen. 

Kami akan mulai dengan beberapa hal penting sebelum kita membicarakan 2 

perusahaan tersebut. Hal pertama yang perlu diamati adalah dampak dari 

globalisasi sangat berpengaruh pada moralitas, psikologi dan pertumbuhan mental 

seseorang. Hal kedua, orang cenderung menjadi malas dalam melakukan segala 

sesuatu dan terkesan menjadi lebih bodoh daripada orang di zaman dahulu. Apakah 

kedua hal ini benar?. Seperti yang telah kami jawab, bahwa ada yang menjawab 

dengan pesimis, ada yang menjawab dengan positif. Ini semua kembali pada cara 

pandang kita terhadap teknologi itu sendiri, tetapi yang sudah pasti adalah terjadi 

penurunan moralitas besar-besaran. 

Tanpa memberikan penjelasan yang membosankan, mari kita perhatikan gambar 

berikut ini: 
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Gambar.15. Teknologi Dan Moralitas 

 

Dari Gambar 15, kita bisa melihat meningkatnya suatu teknologi membuat moralitas 

manusia menjadi semakin menurun. Tetapi apakah akibat dari teknologi ini begitu 

besarnya sehingga membuat segala sesuatunya menjadi tidak lebih baik?. Kami 

dapat mengatakannya seperti ini: pada saat teknologi belum berkembang dengan 

pesat, ada beberapa hal yang sebenarnya hal tersebut merupakan hal yang 

memalukan jika ditampilkan di public, tetapi dengan berkembangnya teknologi maka 

hal-hal tersebut yang disebut “memalukan” berubah menjadi hal-hal yang dianggap 

“sopan”. Kita tidak akan bicara terlalu banyak mengenai hal ini, karena ini 

merupakan topic yang sangat panjang jika ingin dibahas, tetapi mari kita sekarang 

focus kepada prinsip-prinsip manajemen yang digunakan oleh dua perusahaan 

besar, yaitu Apple dan Toyota. 
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I. Management Dan “Apple Way” 

 

Apple Inc, merupakan perubahaan teknologi informasi yang sangat terkenal 

dan merupakan pendirinya yang kita kenal sebagai seorang innovator yang luar 

biasa, yaitu Steve Jobs, merupakan orang yang perlu kita contoh dalam 

kepemimpinan dan gaya manajemen yang menggabungkan antara unsur keras dan 

lembut.  

Kita semua tentunya mengetahui banyak produk Apple yang mendunia, dimana 

setiap orang tergila-gila dalam memakain produk tersebut, entah untuk kebutuhan 

mereka ataupun gengsi yang terdapat dalam logo Apple. Setiap orang, dan mungkin 

tidak semua orang, mencintai Apple sebagai produk yang handal dan luar biasa. 

Sebagai contoh: iPod.  
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Apa yang menjadi daya tarik iPod?. Menurut buku Apple way, iPod mempunyai daya 

tarik sebagai berikut: 

 Fungsinya canggih 

 Desainnya elegan 

 Kompatible dengan PC (walaupun tidak sejak peluncuran pertama) 

 Terkait dengan produk/layanan lain 

 Mendapat sorotan yang sangat besar 

Selain iPod yang tidak kalah terkenal adalah iPad dan iPhone dari produk Apple, 

gambar di bawah ini merupakan produk 2012: 
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I.1. Jadikan produk anda sebagai Raja 

 Pelajaran berharga dalam manajemen Apple yang bisa kita ambil adalah 

bahwa perusahaan harus mampu menjadikan sebuah produk atau produk yang 

ditawarkannya menjadi Raja. Raja mengartikan menjadikan produk tersebut menjadi 

nomer 1 dan menguasai pangsa pasar di dunia secara internasional. Pertanyaan 

penting yang perlu kita ajukan di sini adalah: “Berapa banyak perusahaan yang 

mampu mewujudkan hal ini?”. Jawabannya adalah tidak banyak. Inovasi 

memerlukan kreativitas dan kreativitas membutuhkan pengorbanan waktu yang 

banyak. 

Kita memiliki dua pilihan di sini: yang pertama, menguasai pangsa pasar dengan 

basis nasional atau yang kedua, berbasis internasional dan tentunya ini diikuti oleh 

segmen apa yang akan kita raih. Perusahaan dalam manajemen ini harus mampu 

mengembangan bagian Research dan Development secara efektif dan efesien. 

Banyak dari kita mengalami kasus penurunan. Maksudnya adalah kita terlalu banyak 

menciptakan produk yang tidak berkualitas dan hanya mengejar pada keuntungan 

dengan mengorbankan konsumen, tetapi ini adalah merupakan paradox bisnis. 

Dimana paradox ini dapat berkembang atau seimbang atau turun, semuanya 

bergantung pada bagaimana perusahaan mampu atau tidak mengembangkan 

departemen Research dan Development untuk menghasilkan produk unggulan yang 

sangat tidak biasa, atau yang kita sebut sebagai “Unique differentiation”. Inilah 

kuncinya, keunikan dan mampu mempromosikan produk anda kepada konsumen 

secara informative dan fungsi dan keuntungan apa yang mereka peroleh, 

mencaptakan brand kita kepada konsumen. 

 

I.2. Jadikan para pelanggan anda sebagai Raja 

 Salah satu kunci menguasai pangsa pasar menurut Apple way adalah kita 

dapat menjadikan pelanggan anda sebagai Raja. Apple mengajarkan bahwa kita 

harus mampu memahami apa yang sungguh-sungguh yang dibutuhkan oleh sebuah 

komunitas agar dapat menjadikan hidupnya menjadi mudah, dalam arti dapat 

menghemat waktu sehingga dapat melakukan hal lain yang lebih menguntungkan.  
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Perusahaan atau organisasi yang ingin berkembang dengan cepat harus mampu 

memfokuskan diri kepada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau 

sebuah komunitas sehingga hal ini dapat menjadikan produk anda sebagai raja di 

hati konsumen. Hal ini membutuhkan servis yang bagus juga, karena tanpa servis 

yang bagus, maka walaupun produk secanggih apapun dan sebaik apapun tidak 

akan menjadi baik di hati konsumen jika servis yang dilakukan tidak baik. Perlu 

dipertimbangkan pelatihan untuk customer service yang baik karena ini akan sangat 

membantu untuk dapat menancapkan kefanatikan produk di hati konsumen atau 

masyarakat atau komunitas. 

 

I.3. Gembarkan dunia pemasaran 

 Apple menggemparkan dunia pemasaran dengan produknya, Apple 

menguasai dunia dengan produknya, apakah ini hanya sekedar promosi?, 

jawabannya adalah tidak!, memang inilah kenyataan yang terjadi sekarang. Apple 

menguasai market. Microsoft dengan Microsoft Windows dan Office, Google dengan 

search engine yang canggih, Facebook dengan social networking yang luar biasa. 

Ini semua karena mereka mampu menciptakan dan mempromosikan dengan baik 

kepada komunitas dan memegang teguh kualitas dan kuantitas yang seimbang. 

Di sinilah pelajaran berharga terjadi kepada kita, kepada para top management di 

posisi puncak piramida organisasi dan juga kepada posisi menengah dan bawah, 

bahwa kita harus mampu mempromosikan dengan baik tanpa mengorbankan 

kualitas dan kuantitas yang ada, dibutuhkan integritas, pemikiran inovatif dan berani 

mengambil resiko dengan perhitungan yang matang pada saat melakukan ini. 

Semua departemen dan semua orang harus mampu bekerja sama untuk dapat 

mempromosikan produk perusahaan. 

 

I.4. Perbaiki pemimpin anda dan rencana-rencana anda 

 Apple mampu memperbaiki pemimpin di bawahnya dan memperbaharui 

rencana-rencana jangka panjang dan pendeknya sehingga mampu menjadi 

penguasa pasar dunia dengan produknya. Pelajaran ini sangat berharga untuk 
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setiap perusahaan atau organisasi di dunia ini karena berapa banyak dari kita tidak 

mampu menghargai dan mengembangkan pemimpin di bawah untuk dapat 

memberikan kontribusinya yang terbaik dan berapa banyak dari perusahaan atau 

organisasi tidak mampu memperhitungkan jangka panjang dan hanya berfokus pada 

jangka pendek atau keuntungan sesaat. 

Manajemen yang baik adalah manajemen yang mampu mengembangkan sumber 

daya manusia yaitu pemimpin di bawahnya dengan menghilangkan unsur Like dan 

Dislike. Ini sangat penting, para pemimpin harus dipilih berdasarkan kompetensi 

yang dimilikinya, kemampuan, dan integritasnya bukan berdasarkan pada suka dan 

tidak suka secara pribadi. Di sini dibutuhkan sebuah prinsip atau standard kinerja 

yang tinggi yang ditetapkan guna sungguh-sungguh dapat menerapkan dalam 

organisasi. Khusus rencana jangka pendek, manajemen hendaknya tidak 

meremehkan dan membuat bahwa rencana jangka pendek tidak sepenting dengan 

jangka panjang dengan kalimat yang luar biasa dan indah. Rencana jangka pendek 

harus mampu memenuhi jangka panjang dan memikirkan konsekuensi apa saja 

secara detail jika kita melakukan rencana A dan B dan seterusnya. 

Sebagai penutup bagian ini, kita sekarang melihat secara singkat dan jelas 

manajemen Apple, dan tidak hanya Apple yang sangat baik, masih banyak 

perusahaan-perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang luar biasa, Apple 

hanya salah satunya. Apakah Apple akan mampu bertahan dengan tidak adanya 

Steve Jobs?, ini merupakan pertanyaan yang tidak dapat kita jawab sekarang, 

karena pertumbuhan dan perkembangan globalisasi dan teknologi informasi sangat 

cepat dan untuk memprediksi hal tersebut sangat sulit. 

 

  Steve Jobs 
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II. Manajemen Dan “Toyota Way” 

 

 Toyota merupakan perusahaan manufacturing raksasa di dunia yang 

menghasilkan produk seperti mobil yang memiliki kualitas tinggi, kita tentunya sudah 

sangat familiar jika mendengar kata Toyota dan menurut Mark Plus & Co dalam 

bukunya Positioning-differentation-Brand, apa yang ada di benak konsumen, Toyota 

adalah merupakan mobil keluarga yang elegan dan sangat baik. 

Toyota berkembang sangat pesat dan banyak orang yang menyukainya, saingan 

Toyota seperti Honda, Nissan, Ford, tidak kalah juga menariknya dan masing-

masing memiliki daya tarik tersendiri di hati setiap konsumen. Toyota selain 

menghasilkan mobil-mobil yang menarik juga memiliki sistem manajemen yang 

sangat luar biasa dan merupakan salah satu sistem manajemen yang terbaik 

sehingga semua yang berada di dalam perusahaan Toyota bekerja dengan sangat 

luar biasa, inovatif, elegan, kapasitas mencukupi, nyaman dan masih banyak 

kelebihan yang dapat kita nikmati dari mobil Toyota. Organisasi di dalam Toyota 

sangat menarik, penerapannya dan begitu pula dengan kualitas yang harus dicapai 

dalam setiap produk yang dihasilkannya. Berikut adalah beberapa contoh produk 

mobil yang dihasilkan oleh Toyota 
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 Pada bagian ini kita akan mempelajari apa yang dilakukan oleh Toyota 

sehingga dapat berhasil, tidak secara lengkap, tetapi lebih merupakan ringkasan 

singat padat dan jelas serta penjelasan yang mungkin langsung mengenai sasaran 

yang kita butuhkan dalam mengembangkan manajemen dan mempelajari apa saja 

yang mungkin bisa diterapkan ke dalam organisasi/perusahaan kita. 
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I.1. Model 4P Toyota Dan Manajemen 

 Model 4P dari Toyota merupakan prinsip yang sangat baik dan memerlukan 

proses yang cukup panjang, diperlukan konsistensi yang luar biasa untuk dapat 

melakukannya tetapi hasilnya sangat memuaskan. Berikut adalah model 4P dari 

Toyota: 

 

Gambar 15. Model 4P Toyota 

 

 Dalam model 4P ini kita bisa melihat bahwa ada 4 tahapan yang dimiliki oleh 

Toyota dalam mengembangkan perusahaannya. Manajemen yang sangat 

terstruktur, sistematis dan rapih dan jika kita memiliki perusahaan dapat 

menerapkannya dengan baik, maka kita akan sangat menghemat waktu dan biaya 

yang ada. 

Pertama: Philosophy 

 Pada tahapan ini Toyota mengatakan: “Buat keputusan manajemen 

berdasarkan filosofi jangka panjang, bahkan dengan mengorbankan tujuan 

keuangan jangka pendek”. Toyota sangat berpikiran jauh dan tidak hanya membuat 

keuntungan yang hanya bersifat “hanya sekarang” tetapi lebih kepada “nantinya 
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bagaimana”. Ini merupakan salah kunci dimana Toyota dapat menjadi maju dan 

berkembang dengan pesat.  

Banyak perusahaan hanya berfokus kepada keuntungan “sekarang” tetapi tidak 

melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Hal ini menyebabkan 

produk yang dihasilkan tidak menjadi kualitas yang tinggi tetapi hanya sekedar baik 

“di permukaan” tetapi di dalam terdapat kecacatan yang banyak. Manajemen jika 

ingin sungguh-sungguh baik harus sangat mempertimbangkan hal ini, yaitu “jangka 

panjang” dan dapat memilah mana yang sungguh-sungguh harus dihilangkan guna 

memperoleh jangka panjang. Persoalannya adalah banyak perusahaan hanya 

memiliki “aturan main” tetapi aturan main yang sesungguhnya tidak mau berubah 

sehingga hal ini mengorbankan komunitas yang ada. Ini sungguh-sungguh 

membutuhkan pemahaman yang mendalam dan dapat melihat ke masa yang akan 

mendatang. 

 

Kedua: Process 

 Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Toyota dalam hal proses, Toyota 

mengatakan: 

 Ciptakan proses yang mengungkapkan masalah 

 Gunakan sistem tarik untuk menghindari produksi yang berlebih 

 Ratakan beban kerja 

 Hentikan jika terjadi masalah kualitas 

 Lakukan standarisasi pekerjaan untuk peningkatan berkelanjutan 

 Gunakan alat kendali visual sehingga tidak ada masalah yang tersembunyi 

 Gunakan hanya teknologi yang handal dan benar-benar teruji 

Apa yang kita perhatikan di sini, kita dapat melihat bahwa proses yang dilakukan 

oleh Toyota sempurna, atau mendekati sempurna. Dengan sangat sistematis dan 

terstruktur kita dapat melihat bahwa banyak “cutting process” yang dilakukan agar 

memperoleh proses yang berkualitas. 

Sekarang mari kita melihat salah satu contoh yang mungkin setiap top manajemen 

perlu memikirkannya dengan benar, yaitu standard pekerjaan. Banyak manajemen 
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tidak menetapkan dengan baik untuk hal ini, hal ini dikarenakan banyak orang yang 

tidak ingin berubah, hanya ingin mendapatkan keamanan pekerjaan tetapi bukan 

kedinamisan dalam kemajuan. Pola pikir statis harus diubah menjadi suatu sistem 

yang dinamis tetapi memiliki sifat statis yang stabil sehingga setiap orang di dalam 

organisasi dapat bekerja dengan efektif dan efesien. 

 

Ketiga: People And Partners 

 Pada tahapan ini, Toyota mengatakan beberapa hal penting menyangkut 

kepada manusia dan kerjasama. Toyota mengatakan: 

 Kembangkan pemimpin yang menjiwai dan menjalankan filosofi 

 Hormati, kembangkan, dan tantang orang-orang dan tim anda 

 Hormati, tantang dan bantu pemasok anda 

Pada dasarnya adalah Toyota sungguh-sungguh ingin mengembangkan orang-

orang di dalamnya dengan sangat baik, mengapa? Salah satu unsur pokok majunya 

suatu perusahaan adalah kemajuan orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu 

sebuah pertumbuhan yang signifikan dalam menghasilkan pemimpin yang handal. 

Di samping itu juga, kerjasama dengan pihak luar juga merupakan salah satu faktor 

penting yang harus dijaga tetapi dalam arti bukan melakukan kompromi yang 

merugikan, tetapi untuk kemajuan perusahaan. 

Manajemen pada saat melakukan 2 hal pertama di atas sesungguhnya akan dapat 

menghasilkan orang-orang yang dapat diandalkan untuk menangani setiap 

departemen yang ada, tetapi sayangnya banyak perusahaan jarang atau bahkan 

tidak mau berkembang ke arah yang lebih baik, khususnya institusi pendidikan, 

masih sangat jarang untuk sungguh-sungguh serius dalam mengembangkan orang-

orang di dalamnya. 

 

Keempat: Problem Solving 

 Bagian ini Toyota juga mengajarkan beberapa hal penting kepada kita, antara 

lain: 
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 Pembelajaran organisasi secara terus menerus melalui Kaizen 

 Lihatlah dengan mata kepala sendiri agar lebih memahami situasi dengan 

benar 

 Buatlah keputusan secara perlahan melalui consensus, dengan hati-hati 

mempertimbangkan semua kemungkinan: implementasikan dengan cepat 

Toyota merupakan perusahan pembelajar dan terus memperbaiki dirinya agar tetap 

bisa bersaing dan menjadi perusahaan yang menguasai pangsa market. 

Sesungguhnya inti dari apa yang ingin disampaikan Toyota kepada kita adalah 

manajemen harus sungguh-sungguh harus mau terbuka untuk hal-hal yang baru 

sehingga dapat berkembang menjadi perusahaan multinational.  

 

I.2. 14 prinsip manajemen Toyota 

 14 prinsip manajemen Toyota merupakan sistem manajemen yang perlu kita 

pelajari dengan baik karena ini sangat baik jika diterapkan di dalam 

perusahaan/organisasi. Prinsip-prinsip ini akan dibagi menjadi beberapa bagian 

penting yang akan mengajarkan kepada kita bahwa dengan melakukan perbaikan 

yang terus menerus maka akan dapat menghadapi era globalisasi yang begitu 

bertumbuh dengan sangat cepat. 

Bagian pertama: Filosofi Jangka Panjang 

Prinsip 1- Ambil keputusan manajerial anda berdasarkan filosofi jangka 

panjang, meskipun mengorbankan sasaran keuangan jangka pendek. 

 

Bagian kedua: Proses yang benar akan memberikan hasil yang benar 

Prinsip 2 – Ciptakan proses yang mengalir secara kontinu untuk mengangkat 

masalah ke permukaan. 

Prinsip 3 – Gunakan sistem tarik untuk menghindari produksi berlebihan. 

Prinsip 4- Ratakan beban kerja, bekerjalah seperti kura-kura tidak seperti 

kelinci 
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Prinsip 5- Bangun budaya berhenti untuk memperbaiki masalah dan untuk 

memperoleh kualitas yang baik sejak awal 

Prinsip 6- Standar kerja merupakan fondasi dari peningkatan 

berkesinambungan dan pemberdayaan karyawan. 

Prinsip 7- Gunakan pengendalian visual agar tidak ada masalah tersembunyi. 

Prinsip 8- Gunakan hanya teknologi handal yang sudah benar-benar teruji 

untuk membantu orang-orang dan proses anda. 

 

Bagian ketiga: Menambah nilai untuk organisasi dengan mengembangkan 

orang dan mitra kerja anda  

Prinsip 9- Kembangkan pemimpin yang benar-benar memahami pekerjaannya, 

menjiwai filosofi, dan mengajarkannya kepada orang lain 

Prinsip 10- Kembangkan orang dan kelompok yang memiliki kemampuan 

istimewa, yang menganut filosofi perusahaan anda 

Prinsip 11- Hormati jaringan mitra dan pemasok anda dengan memberi 

tantangan dan membantu mereka melakukan peningkatan 

 

Bagian keempat: Menyelesaikan akar permasalahan secara terus menerus 

untuk mendorong pembelajaran organisasi 

prinsip 12- Pergi dan lihat sendiri untuk memahami situasi sebenarnya. 

Prinsip 13- Buat keputusan secara perlahan-lahan melalui consensus, 

pertimbangkan semua pilihan dengan seksama, kemudian implementasikan 

keputusan itu dengan sangat cepat 

Prinsip 14- Menjadi suatu organisasi pembelajar melalui refleksi diri tanpa 

kompromi dan peningkatan berkesinambungan. 
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Kita melihat bahwa ke 14 prinsip yang digunakan oleh Toyota saling berhubungan 

satu sama lain dan saling membangun setiap bagiannya. Terdiri dari 4 bagian 

penting yang merupakan fundamental dari kekuatan manajemen Toyota. Inilah yang 

menyebabkan Toyota menjadi perusahaan berkualitas tinggi dan dapat mengikuti 

persaingan globalisasi. 

Masalah utama yang kita lihat sekarang adalah bahwa banyak perusahaan tidak 

mendefinisikan dengan baik pilar apa yang akan dipegangnya dan walaupun pilar 

konsep penopang perusahaan tersebut baik terdapat masalah tidak berjalannya pilar 

konsep tersebut. Hal ini disebabkan ketidakkonsistenan perusahaan dalam 

menjalankan pada apa yang sudah ditetapkannya. 

 

Gambar 16. Input-process-Output 

 

Dari gambar di atas, inilah sebenarnya yang bisa kita simpulkan dari 14 prinsip 

Toyota. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu satu sama lain, dan satu hal yang 

tidak boleh dilupakan adalah terdapat feedback yang diperlukan untuk 

mengembangkannya input-process-output yang berkelanjutan. 
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Refleksi Dalam Manajemen Bagian 4 

 

 

Seikat Batang Kayu 

Salah satu tim terbaik di San Diego justru berada di kebun binatang 

(Menggalakkan kerja tim merupakan langkah yang bagus) 

Seorang petani mempunyai banyak anak laki-laki yang senantiasa bertengkar. Ia 

berupaya menengahi perselisihan demi perselisihan dengan memberikan 

nasehatnya yang bijaksana agar mereka berhenti bertengkar, tapi semuanya sia-sia. 

Suatu hari, petani yang jengkel tersebut mencapai batas kesabarannya. Ia 

menyuruh anak-anaknya pergi ke gudang dimana ada seikat batang kayu yang 

terletak di tanah. 

“Saya minta masing-masing dari kalian maju dan mencoba membelah seikat batang 

kayi ini menjadi dua bagian”, katanya. 

Setiap anak mencoba tapi tidak bisa melakukannya. Petani kemudian membuka 

ikatan kayu itu dan memberi satu batang kepada setiap anak yang dengan mudah 

bisa dipatahkan menjadi dua bagian. 

Petani yang bijak itu kemudian berkata: “Ambillah pelajaran dari contoh ini. Selama 

kalian tetap bersatu, tidak ada satu pun musuh yang bisa menghancurkan kalian. 

Tapi jika kalian tercerai berai satu sama lain, kalian bisa dihancurkan” 
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Pesan moral Aesop: 

Di dalam kesatuan ada kekuatan 

Perspektif: 

“Kenali kekuatan tim anda, tidak seorang pun bisa sukses sendiri”, kata CEO 

Hewlett Packard, Carly Fiorina. Kebanyakan perusahaan menghargai kerja tim dan 

komitmen bersama untuk sukses. Apakah anda atau kenalan anda pernah di rawat 

di rumah sakit?, rumah sakit adalah contoh yang sempurna dari aksi kerja tim yang 

mulus. Dokter anda bisa bertanggung jawab terhadap perawatan, namun ia 

bergantung pada sekelompok tenaga professional seperti teknisi sinar X, spesialis 

darah, petugas laboratorium, perawat jaga malam, serta ahli anestesi untuk bisa 

mengetahui apakah penyakit anda dan kemudian membantu anda untuk sembuh. 

Setiap spesialis turut menyumbangkan bakatnya dengan sejumlah tanggung jawab 

yang saling melengkapi. 

Walaupun model rumah sakit mewakili satu konfigurasi tim, ada model lain yang 

bekerja jauh lebih efektif jika organisasi atau tipe pekerjaannya lebih tidak rumit. Mari 

kita sebut saja model kebun binatang. Harvey Seifter menggambarkan cara kerjanya 

di dalam buku Leadership Ensemble. 

San Diego Zoo adalah salah satu kebun binatang terbesar dan terpopuler di Amerika 

Serikat. Setiap tahun, lebih dari 5 juta orang mengagumi 850 jenis spesies hewan 

dan 6500 varietas tanaman di tempat itu. Menurut anda berapa banyak uang yang 

diperlukan untuk menjalankan institusi yang begitu besar itu?, apakah anda akan 

percaya bahwa anggaran tahunan kebun binatang tersebut mencapai lebih dari 

$100 juta pada tahun 2003?, yang lebih mengesankan lagi, kebun binatang tersebut 

hampir tidak menerima dana dari pemerintah, institusi tersebut bergantung pada 

tiket masuk dan iuran keanggotaan sebagai pemasukan. Pengunjung dan 

penyokongnya mengharapkan area kebun binatang itu bersih, hewan-hewan terurus 

dengan baik dan pengalaman yang dirasakan secara keseluruhan benar-benar 

menarik. Kerja tim merupakan hal yang sangat penting guna memenuhi ekspektasi 

setinggi itu. 

Ketika Douglas Meyers mengambil alih posisi sebagai direktur eksekutif di kebun 

binatang tersebut, ada lebih dari 50 departemen yang terlibat di dalam pengelolaan 
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fasilitas itu, suatu mimpi buruk administrative. Setiap depertemen mempunyai satu 

tanggung jawab spesifik, seperti pemeliharaan fasilitas, horticultural, atau 

pemeliharaan hewan. Di bawah pengarahan Doug, kebun binatang tersebut mulai 

mengintegrasikan tim yang dikelola secara terpisah tersebut dengan melatih 

anggota tim untuk melakukan semua tugas yang dibutuhkan. Ia menyusun tim dari 

berbagai departemen yang mampu melakukan segala jenis pekerjaan yang 

diberikan kepada mereka di wilayah kebun binatang itu. 

Seifer menjelaskan: “Setiap tim bertanggung jawab terhadap seluruh aspek di dalam 

wilayah kebun binatang, mulai dari pemeliharaan hingga perawatan hewan dan 

tumbuh-tumbuhan, dan itu termasuk para staf yang memiliki spesialisasi seperti staf 

penjaga, pengurus hewan, ahli hortikultura, dan bahkan para manajer konstruksi. 

Tim-tim ini, yang biasanya beranggotakan tidak lebih sampai lebih dari 12-15 orang, 

mempunyai anggaran operasional yang terpisah dan memiliki tanggung jawab 

sepenuhnya terhadap penggunaan anggaran mereka”. 

Pendekatan tim terintegrasi tersebut memberikan fleksibilitas dan tanggung jawab 

yang harus diemban bersama. Dengan mendefinisikan tugas secara luas, para 

karyawan kebun binatang lebih banyak belajar dan membuat diri mereka lebih 

berharga bagi organisasi dan lebih bisa membantu satu sama lain. 

Pesan moral bisnis: 

Menggalakkan kerja tim merupakan langkah yang bagus 

Sumber: 

Seifer, Harvey. “Leadership Ensemble: Lessons in Collaboration Management from 

the World‟s Only Conductorless Orchestra”, 123-125. New York: Times Books, 2001 

 

Studi Kasus Bagian 4 

KASUS KONFLIK TANGGUNG JAWAB 

Sebagai direktur Sumber Daya Manusia di perusahaan Mebel Indah, Darmawan 

diminta untuk melakukan negosiasi tentang kesepakatan pesangon dengan 

Darmanto, manajer penjualan daerah Bandung, masalah Darmanto mengenai tindak 



76 | P a g e  

 

 
 

indisipliner (sering mangkir) sebenarnya sudah menjadi alsan yang cukup kuat bagi 

perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, meskipun sebenarnya 

keberhasilan Darmanto tentang prestasinya, khususnya wilayah Bandung sangat 

baik, akan tetapi top manajer tidak mau bertaruh dengan kondisi yang akan datang. 

Selama ini sebenarnya Darmanto sudah sering diperingatkan atas tindakan 

indisiplinernya, dan selalu dimaafkan mengingat keberhasilannya dalam menguasai 

pasar. Namun untuk kemangkiran kemarin adalah hal terahir yang sudah tidak bisa 

ditoleransi lagi, sehingga pihak direksi meminta Darmawan untuk menawarkan 

kesepakatan pengunduran diri kepada Darmanto dari pada harus diberhentikan 

secara tidak hormat. Dan perusahaan juga akan memberikan referensi yang baik 

kepada Darmanto atas prestasi kerjanya selama ini sebagai tanda terima kasih 

perusahaan. Darmanto setuju atas penawaran tersebut. Sepeninggal Darmanto 

ternyata ditemukan banyak penyimpangan, khususnya data penjualan banyak yang 

dimanipulasi. Selanjutnya satu minggu kemudian Darmawan mendapat penjelasan 

secara pribadi tentang kasus yang sebenarnya mengenai Darmanto, sebenarnya 

tidaklah separah yang dikemukakan di atas, hanya lebih ke alasan pribadi saja. Dan 

sekarang Darmawan diminta untuk memberikan referensi tentang Darmanto untuk 

jabatan yang sama diperusahaan Mebel Jati di Jakarta. 

Bagaimana Sikap dan Pandangan Saudara : 

1. Meminta Direksi untuk meninjau ulang kesepakatan atau memberikan referensi 

yang sebenarnya tentan Darmanato, mengingat kesepakatan yang telah dibuat 

sebelum pengunduran diri. 

2. Memberikan referensi tetapi dengan penjelasan yang seadanya, sehingga pihak 

yang dituju akan paham akan maksud isi referensi tersebut 

3. Tetap memberikan referensi sesuai kesepakatan, karena nanti di tempat kerja 

yang baru Darmanto akan memikul tanggung jawabnya sendiri. 

 

 

 



77 | P a g e  

 

 
 

Bab 5. Manajemen Dan Kebudayaan 

I. Memahami Kebudayaan 

 Kebudayaan, ini adalah sebuah kata yang sangat dalam artinya. 

Kebudayaan bisa dihubungkan dengan sesuatu yang kita sebut sebagai tradisi, 

orang pada umumnya mengartikan hal tersebut demikian, tetapi ada juga yang 

mengartikannya berbeda. Dengan banyaknya definisi, maka kami memiliki sebuah 

konsep tersendiri untuk mengartikan apa artinya kebudayaan. 

Menurut kami kebudayaan adalah “Sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk 

menghasilkan sebuah kebiasaan yang dipegang oleh sebuah komunitas guna untuk 

membuat teratur atau membatasi sesuatu di komunitas tersebut”. Apakah definisi ini 

bisa diterima ataupun tidak, menurut kami ini masalah persepsi dan pengalaman 

masing-masing orang mengartikan arti kebudayaan itu sendiri.  

 Menurut Andy Crouch, kebudayaan memiliki arti: “Sesuatu yang kita buat 

dari dunia ini. Kebudayaan, pertama kali adalah nama dari usaha manusia yang tak 

kenal lelah dan henti untuk menerima dunia sebagimana adanya dan menjadikan 

sesuatu yang lain darinya”. Ini merupakan arti yang sangat dalam sekali. 

Kebudayaan pada dasarnya dapat memberikan efek yang sangat panjang kepada 

komunitas yang ada dan memberikan dampak seumur hidup kepada komunitas 

tersebut sehingga hal ini menimbulkan gesekan-gesekan antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lainnya.  

Pada dasarnya beberapa kebudayaan baik adanya tetapi di lain sisi ada beberapa 

budaya yang tidak baik. Kami tidak akan memberikan apa budaya yang baik dan 

tidak baik tersebut di sini, karena ini menyangkut cara pandang masing-masing 

komunitas tersebut, hal ini bisa menimbulkan perselisihan antar manusia.  

Gambar di bawah ini dapat memperlihatkan arti dari kebudayaan yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Kami menggambarkannya sebagai berikut: 
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Gambar 17. Kebudayaan-Manusia-Komunitas 

 

Dalam hal ini kami mencoba untuk melihat lebih dalam tentang kebudayaan bahwa 

kebudayaan sebenarnya tidak bisa dikatakan setiap Negara, tetapi harus dapat 

ditarik ke bawah dan lebih details. Ada yang disebut kebudayaan Negara, 

kebudayaan setiap kota dan kebudayaan setiap daerah dan jika ditarik lebih dalam 

berhubungan dengan kebudayaan keluarga (dimana masing-masing keluarga 

memiliki sudut pandang tersendiri sehingga membentuk manusia yang memiliki 

prinsip tersendiri).  
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Gambar 18. Kebudayaan Dan Globalisasi 

 

dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa kita tidak lepas dari pengaruh 

globalisasi yang membuat perubahan kebudayaan terus menerus. Jika ini masuk 

tanpa filter yang jelas akan dapat mempengaruhi moralitas manusia. Sulit untuk 

membendung arus perubahan ini karena ini begitu cepat dan tidak dapat dicegah. 

 

II. Hofstede Dan Kebudayaan 

 

 Hofstede dengan hasil riset yang dilakukannya di sebuah perusahaan 

Multinasional yang memiliki bisnis di 40 negara menghasilkan konsep kebudayaan 
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yang sangat baik. Ini adalah kerangka Dimensi budaya menurut Hofstede, kami 

mengambil dari salah satu jurnal dan informasi lainnya: 

 

Gambar 19. Dimensi Budaya menurut Hofstede di beberapa Negara 

 

 

Gambar 20. Kerangka Budaya Hofstede 
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II.1. Individualisme Vs Kolektivisme 

 Pada pengertiaannya secara individualism adalah merupakan sifat egois atau 

berpusat kepada diri sendiri. Menurut pemahaman dimensi budaya, terdapat 

kebudayaan indivialisme di dalam sebuah kebudayaan, dimana focusnya adalah 

individu itu sendiri. Sebagai contoh adalah Amerika serikat, memiliki budaya 

individualism. 

Dalam pengertian sebaliknya, kolektivisme adalah merupakan kepentingan 

kelompok yang dipentingkan. Sangat bertolak belakang dengan individualism. 

Sebagai contoh, Jepang adalah Negara yang memegang konsep kolektivisme. 

 

II.2. Jarak Kekuasaan  

 Menurut Hosftede, jarak kekuasaan adalah merefleksikan sejauh mana orang 

dari sebuah budaya merasa nyaman dengan perbedaan kekuasaan atau status. Ini 

mengartikan bahwa “orang menerima distribusi kekuasaan yang tidak sama 

sehingga mereka tidak berpijak di atas tumpuan yang sama. Budaya tersebut 

mempunyai jarak kekuasaan yang tinggi apabila orang menerima bahwa terdapat 

perbedaan yang luas dalam distribusi kekuasaan”. 

Di sini kita dapat melihat bahwa suatu Negara yang memegang prinsip ini biasanya 

sangat menghargai apa yang dinamakan sangat menghormati penguasa dan status. 

Sebagai contoh Negara Mexico. 

  

II.3. Penghindaran Ketidakpastian 

 Hosftede mendefinisikan penghindaran ketidakpastian adalah “penerimaan 

ambiguitas”, dimana tingkat penerimaan suatu budaya terhadap resiko sangat tinggi. 

Di sini digambarkan bahwa budaya ini dapat merupakan perubahan di dalam 

perusahaan secara cepat. 

Sebagai contoh: sebuah perusahaan akan mengadaptasi teknologi baru dan para 

karyawan yang bekerja di dalamnya harus mampu menggunakan teknologi tersebut 

dengan melakukan pelatihan yang berguna untuk mengembangkan perusahaan 
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tersebut, bagi yang tidak mau ambil resiko tentunya akan takut dan mungkin memilih 

mundur tetapi bagi yang menginginkan naik kepada posisi yang lebih tinggi tentunya 

akan mau mengembangkan dirinya. 

 

II.4. Maskulin Vs Feminin 

 Maskulin dan Feminin, tentunya kita sudah banyak mendengar hal tersebut di 

beberapa buku yang pernah kita baca ataupun mendengar dari orang lain yang 

membicarakan hal tersebut. Maskulin artinya adalah perilaku yang sangat kompetitif 

sedangkan Feminin adalah kepeduliaan terhadap orang lain.  

Sebagai contoh budaya Jepang sangat maskulin, yang artinya sangat kompetitif 

dalam bersaing. 

 

II.5. Orientasi Jangka Panjang atau Jangka Pendek 

 Jangka panjang dan jangka pendek, ini merupakan kedua hal penting di 

dalam manajemen. Mengapa? Karena ini akan memberikan efek secara 

berkelanjutan ke semua piramida manajemen.  

Menurut Hofstede, orientasi jangka panjang adalah merefleksikan sebuah kegigihan 

sedangkan jangka pendek adalah berfokus kepada hasil. Sebagai contoh, 

kebudayaan Amerika adalah berfokus kepada hasil. 
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Refleksi Dalam Manajemen Bagian 5 

 

 

Singa Dan Tikus 

Kapal terbaik di Angkatan Laut AS mengambil alur yang sedikit berbeda 

(Jangan pernah meremehkan dampak dari satu kebaikan kecil di dalam 

organisasi anda) 

Seekor tikus berlari melewati kepala seekor singa yang tengah tidur dan 

membangunkannya. Dengan libasan cepat kaki depannya, singa itu mencengkeram 

tikus dan mengaum gusar. 

“Tolong jangan memakanku. Aku tidak bermaksud buruk”, tikus itu memohon. “Jika 

kamu melepaskan aku, aku akan membalas kebaikanmu suatu hari nanti”. 

Ide dari makhluk yang begitu tidak berarti untuk membantu dirinya, sang raja hutan, 

begitu menarik perhatian singa sehingga ia bersedia melepaskan tikus itu. 

Tidak lama kemudian, singa itu berkeliling mencari mangsa untuk makan malam dan 

terjaring jaring perangkap yang dipasang seorang pemburu. Karena tidak mampu 

bergerak, sunga itu mengeluarkan auman frustasi. Tikus itu mendengarnya dan 

mengenali suara singa, dan ia bergegas untuk menolong hewan buas yang 

tertangkap itu. 
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“Paduka raja”, tikus berkata dengan sopan, “Izinkan aku membantumu”. Tikus 

kemudian menggigiti jaring dengan gigi-giginya yang mungil sehingga ia berhasil 

membuat lubang yang cukup besar agar singa bisa meloloskan diri. 

Pesan moral Aesop: 

Tidak ada perbuatan baik, sekecil apapun, yang sia-sia. 

Perspektif: 

Saya mengawali karier saya lebih dari 30 tahun yang lalu di ruang penyortiran surat 

perusahaan kami dan berhasil menapaki tangga karier perusahaan hingga pada 

akhirnya menjadi wakil presiden dan pemimpin perusahaan tersebut. Namun di 

dalam ruang penyortiran surat itu, bukan di ruang rapat direksi, saya mendapatkan 

satu pelajaran berharga tentang nilai dari perbuatan baik yang kecil namun 

memberikan keuntungan di sepanjang hidup saya. 

Sebagian karyawan memperlakukan saya dan karyawan lain di ruang penyortiran 

surat seperti warga kelas dua karena “yang kami lakukan hanya” mengirim surat, 

memfotocopi, dan disuruh-suruh. Saya merasakan penghinaan itu: saya yakin 

mereka beranggapan: sekali penjilat, tetap penjilat. Mereka mempunyai 

kecenderungan untuk meremehkan kami dan memperlakukan kami sepertu budak 

pribadi mereka. Hal ini merupakan cara mereka untuk membuat kami sadar bahwa 

kami berada di sana hanya untuk melayani kebutuhan para insinyur dan ilmuwan 

yang menurut mereka, merupakan orang penting dalam organisasi. Kami mengeluh 

setiap kali melihat orang-orang itu datang. 

Namun sebagian karyawan yang lain memperlakukan kami dengan penuh respek, 

berterima kasih atas bantuan kami dan memastikan bahwa atasan kami tahu betapa 

baik hasil kerja kami. Kadang, mereka memberi kami hadiah kecil di hari natal. 

Seperti yang mungkin sudah anda duga, kami mengerahkan tenaga ekstra untuk 

membantu orang-orang ini: “Anda membutuhkan 10 salinan dari laporan ini pada 

pukul 11:00 hari ini?” Tidak masalah!. “Anda membutuhkan kami untuk bekerja 

lembur mala mini dan membantu anda menyiapkan bahan presentasi untuk 

pertemuan konsultasi warga?, kami akan siap di sana”. Hal itu merupakan 

keputusan yang mudah jika ada pilihan antara melakukan satu pekerjaan untuk 
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seseorang yang telah memperlakukan kami dengan baik dengan seseorang yang 

berlaku sebaliknya. 

Ketika posisi saya bergerak naik di dalam organisasi, saya memastikan untuk selalu 

memperhatikan staf pendukung melalui berbagai tindakan kecil, terutama para 

karyawan di ruang penyortiran surat, saya tidak pernah melupakan asal usul saya!. 

Anda bisa melihat apa tipe seseorang melalui cara orang itu memperlakukan orang 

terbawah di jenjang tangga organisasi perusahaan anda. Orang-orang di 

perusahaan yang menerima telepon, mengirim surat, membuat fotocopi, 

membetulkan computer, mengosongkan keranjang sampah, menyedot debu di 

karpet, mengisi kembali mesin penjual makanan minuman, membersihkan kamar 

mandi, dan mengirim berbagai paket pantas mendapatkan respek dan ucapan 

terima kasih dari anda sama seperti yang anda berikan kepada seorang CEO. Lagi 

pula tidak banyak yang perlu dilakukan untuk membuat para staf pendukung senang 

ucapan “terima kasih” yang ramah, kata-kata pujian atau pekerjaan yang dilakukan 

dengan baik, pesan singkat yang mengatakan betapa baik pekerjaan mereka. Tidak 

ada perbuatan baik sekecil apapun yang sia-sia. 

Kadang perbuatan baik yang kecil bisa membuat perbedaan besar di dalam sebuah 

organisasi – bahkan organisasi sebesar angkatan laut AS. Dalam buku It‟s Your 

Ship: Management Techniques From The Best Damn Ship in the Navy, Kapten 

D.Michael Abrashoff menjelaskan bagaimana perbuatan baik dalam bentuk kecil 

yang dilakukannya telah menciptakan keuntungan yang menyebar ke seantero 

Angkatan laut. 

Kapten memimpin USS Benfold, kapal perusah berpeluru kendali yang mengangkut 

semua jenis sistem termuktakhir yang bisa dimiliki oleh militer manapun. Ketika tiba 

waktunya bagi para awak kapal itu untuk cuti, kapal itu bergerak maju menuju Dubai. 

Mengapa Dubai? Karena kota itu merupakan satu-satunya pelabuhan di teluk Persia 

tempat para awak kapal bisa mendapatkan bir dingin di tengah-tengah panasnya 

matahari gurun yang menyengat. Namun kekhawatiran utama kapten, di saat ia 

mengawasi para awak kapalnya berjalan menuruni tangga kapal ke arah kota, 

adalah keselamatan. Masih segar di dalam ingatannya ledakan teroris di kobar 

Towers pada tahun 1996 yang menewaskan 19 prajurit lintas udara di bekas 
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ledakan itu dan bertekad bahwa ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk 

melindungi nyawa para awak kapalnya. 

Kapten menyangka bahwa para awak kapalnya itu menikmati cuti mereka di Dubai. 

Ternyata ia salah, mereka kembali ke kapal dan mengeluhkan bus yang 

mengangkut mereka pulang pergi. Peraturan Angkatan Laut mengharuskan prajurit 

untuk menggunakan bus local untuk bepergian dan semua pria dan wanita itu 

membenci bus-bus itu. Bus yang digunakan berupa kendaraan berkapasitas 60 

penumpang yang reyot dan berdebu. Yang lebih parah lagi, pengemudinya adalah 

“para iblis” yang menolak untuk berhenti di tempat para awak kapal itu ingin turun. 

Ketika ia mendengarkan keluhan para krunya, kapten menyadari bahwa ada 

masalah yang lebih besar berkaitan dengan bus-bus itu dibandingkan sekedar 

ketidaksenangan dan ketidaknyamanan para krunya. Kendaraan reyot yang 

digunakan sebagai bus itu merupakan target yang menarik bagi kaum teroris secara 

teoritis sanggup membunuh 60 orang prajurit dengan menggunakan satu buah bom. 

Kapten memutuskan untuk meredam ancaman teroris dengan satu perbuatan baik 

yang kecil. Walaupun bertentangan dengan Angkatan Laut, ia menyewa 20 mobil 

van untuk mengantar para prajurit keliling Dubai. Sesudahnya ia beragumen: 

“Melawan peraturan atau tidak, hal itu merupakan keputusan yang tepat. Semalam 

kru saya mulai menikmati Dubai, dan saya lebih menikmati tidur saya karena tahu 

bahwa mereka lebih aman dari sebelumnya”. Kebaikan kecil yang dilakukan oleh 

kapten begitu masuk akal dan dihargai Angkaran Laut pada akhirnya mengubah 

aturannya dan saat ini secara rutin menggunakan mobil van untuk menggantikan 

bus local bagi para prajurit yang tengah cuti. 

Pesan moral bisnis: 

Jangan pernah meremehkan dampak dari saat kebaikan kecil di dalam organisasi 

anda. 

Sumber: 

Abrashoff, Captain D.Michael. “It‟s Your Ship: Management Techniques from the 

best Damn Ship in the Navy”, 111-113, New York: Warner Brooks, 2002. 
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Studi Kasus Bagian 5 

MENGELOLA ORANG (untuk didiskusikan) 

Pada era globalisasi ini, di perusahaan Saudar di perencanaan pusat telah 

memberikan kekuasaan yang lebih luas ke semua tingkat manajemen untuk 

merencanakan dan sekaligus mengambil keputusan yang harus dilakukan di 

departemen masing-masing. Para pekerja di perusahaan telah didukung dengan 

peralatan teknologi yang cukup, sehingga mempengaruhi kebutuhan akan  

tambahan pegawai baru yang tentunya harus mempunya ketreampilan khusus 

dalam pemanfaatan teknologi yang ada. Sebagai seorang Manajer Sumber Daya 

Manusia, apa yang seharusnya Saudara lakukan untuk menghadapi kondisi 

tersebut. 
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Bab 6.  

Manajemen Waktu 

 Jika kita membicarakan waktu, jujur, ini adalah sesuatu yang sulit dijelaskan 

dan merupakan misteri yang besar di dalam dunia ini. Sesungguhnya waktu itu sulit 

untuk diukur dan keberadaannya tidak diketahui. Sebagai contoh, pada saat kita 

berjalan, waktu lewat di sekitar kita dan kita tidak bisa melihatnya, berlalu demikian 

cepat dan kita tidak mencegahnya.  

Dalam kehidupan sehari-hari dan terutama dalam konsep manajemen. Waktu 

adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga, hal ini akan dapat mempengaruhi 

kehidupan kita sekarang, dan kehidupan di masa depan. Dan hal terhebat dari waktu 

adalah kita tidak dapat mengulangnya lagi, terus berlari dan tidak berhenti. Dalam 

manajemen, waktu adalah merupakan keputusan yang sangat berharga. Hal ini 

akan sangat mempengaruhi kinerja daripada orang-orang di dalam perusahaan dan 

hasil yang akan diterima, jika dalam efesiensi waktu berhasil maka pekerjaan yang 

dihasilkan akan sangat menghemat. Pertanyaannya: apakah perusahaan-

perusahaan di Indonesia melakukan manajemen waktu dengan sangat baik?, kami 

menyerahkan kepada anda yang membaca ini untuk menjawabnya. 

Ada dua metode yang menarik di sini, yang pertama konsep 80/20 yang sangat 

terkenal dan satu lagi dari buku Stephen R. Covey. Dua metode sangat baik jika 

sungguh-sungguh dapat diterapkan ke dalam perusahaan, tetapi yang menjadi 

permasalahan utama adalah banyak perusahaan tidak konsisten dalam melakukan 

hal ini, sehingga pekerjaan seakan-akan tidak akan selesai dan terjadi kekacauan 

sistemik di dalam organisasi. Kami tidak memfokuskan pada masalah di sini, tetapi 

mari kita sekarang membahas secara singkat dan jelas ke dua metode ini. 

 

 

 

I. 80/20 
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Kita dapat melihat sekarang bahwa prinsip 80/20 merupakan sistem dimana untuk 

mengefektifkan dan mengefesienkan sebuah pekerjaan agar menghasilkan hasil 

yang maksimal dan tidak setengah-setengah dalam menghasilkan sesuatu. 

Manajemen dalam menerapkan hal ini harus dapat konsisten dan mampu melihat 

mana pekerjaan yang sungguh-sungguh menghasilkan hasil yang unggul dan mana 

pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan santai tetapi serius. Yang artinya tingkat 

20% merupakan pekerjaan yang sangat penting dan perlu dikerjakan sekarang dan 

tidak boleh melakukan penundaan dan 80% adalah merupakan pekerjaan yang 

dapat dilakukan proses jangka menengah atau mungkin jangka panjang atau tidak 

terlalu urgent untuk dilakukan.  

Prinsip 80/20 ini sebenarnya sederhana, permasalahan utamanya adalah bukan 

sistem tersebut, tetapi orang-orang di dalam organisasi yang tidak mau 

melakukannya dengan baik dan tidak mau berubah untuk menjadikan organisasi 

tersebut menjadi lebih baik. Di dalam hierarki organisasi, pemimpin harus mampu 

memilah mana pekerjaan yang sungguh-sungguh harus focus dan diinformasikan 

kepada bawahannya sehingga pekerjaan di dalam perusahaan tidak tumpang tindih 

dan menjadi kacau. Jika pemimpin tidak mampu melakukan hal ini, maka sudah 

dapat dipastikan pekerjaan di dalam organisasi akan menjadikan beban yang 

berkepanjangan dan membuat motivasi bekerja akan menyusut karena para 

karyawan menganggap bahwa perusahaan tersebut tidak professional dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. Mari kita lihat gambar berikut ini: 
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Prinsip 80/20 ini jika ingin disederhanakan sebenarnya mudah logikanya. Kita harus 

memilih dan menentukan dengan sungguh-sungguh 10 pekerjaan yang harus 

dilakukan dan memilahnya menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah 80%, yang 

artinya ada 8 pekerjaan yang bisa dilakukan dalam jangka menengah atau jangka 

panjang atau dengan kata lain tidak terlalu urgent untuk diselesaikan, bagian kedua 

adalah 20%, dimana ada 2 pekerjaan yang harus sungguh-sungguh dilakukan 

segera dan harus menghasilkan kesempurnaan atau kualitas tinggi.  

Kita dapat mementukannya dengan 2 tipe: pertama- 80/20 untuk per bulan dan 

80/20 per tahun. Di sini diperlukan kehati-hatian dalam menentukan 2 pekerjaan 

yang sungguh-sungguh mau diselesaikan dengan sempurna tanpa 

mengesampingkan 8 pekerjaan lainnya. Dibutuhkan pengaturan waktu yang serius 

dan terutama kerjasama yang solid antar team di dalam organisasi. Perlu diingat 

dalam menyelesaikan ini tidak ada istilah “one man show” yang artinya satu orang 

mampu menyelesaikan seperti mesin dalam mengerjakan sesuatu, manajemen 

harus mampu membangkitkan kerjasama yang baik antar team di dalamnya 

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan 

menghasilkan kualitas yang tinggi. 

 

II. Prinsip 10-10-10 Dan Stephen R.Covey 

 Terdapat 2 prinsip lainnya yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan 

pekerjaan di dalam organisasi. Kedua prinsip ini mungkin tidak seterkenal dengan 

prinsip 80/20, tetapi pada saat kami membacanya dan mencoba untuk 
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melakukannya, kedua metode ini ternyata sangatlah baik, efektif dan sungguh-

sungguh efesien. 

Cara pertama adalah prinsip 10-10-10 dari Suzy Welch. 

 

 

 

Prinsip ini sederhana dan sangat mudah untuk dimengerti. Kita perlu 

menerapkannya dalam waktu singkat tetapi kita juga tidak mengesampingkan jangka 

panjang dari keputusan tersebut untuk menghasilkan hasil yang sangat baik.  

Secara singkat dan jelas, kita dapat menjelaskannya sebagai berikut: dalam waktu 

10 menit, kita harus sungguh-sungguh memikirkan keputusan yang akan kita ambil, 

dan ini akan kita jalankan selama 10 bulan tetapi mempunyai efek jangka panjang 

yaitu 10 tahun. Banyak dari kita mengambil keputusan atau pertama kali dalam 

menentukan sebuah keputusan tidak berpikir panjang dan hanya “mengikuti” tanpa 

memikirkan konsekuensi yang terjadi. 
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Dalam hal ini Suzy Welch menantang kita untuk dapat menentukan sebuah 

keputusan yang akan sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, baik itu 

dalam keluarga maupun pekerjaan yang kita lakukan. 

 

 

 

Dari gambar yang sederhana di atas, kita dapat melihat bahwa keputusan-

keputusan yang diambil akan mempunyai efek yang panjang. Dalam penerapannya 

di manajemen, seorang pemimpin harus mampu berpikir selama 10 menit untuk 

dapat melihat efek-efek atau konsekuensi apa yang akan terjadi selama 10 bulan 

dan 10 tahun jika mengambil keputusan seperti ini. 

Mampu melihat gambaran besar yang akan terjadi adalah merupakan salah satu 

syarat sebagai pemimpin yang hebat dan mampu melihat details yang akan terjadi. 

Banyak manajemen gagal dalam menghasilkan sesuatu, hal ini diakibatkan karena 

mereka tidak mampu berpikir panjang dan hanya berfokus pada hasil sekarang 

tanpa memperhitungkan efek atau konsekuensi yang akan diterima di masa yang 

akan datang. 
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Suzy Welch 

 

Cara kedua adalah apa yang dikemukakan oleh Stephen R.Covey 

 

Stephen R.Covey membuat matrix untuk menjelaskan bahwa ada 4 tipe orang yang 

merupakan pusat dari keefektifan dan keefesienan di dalam organisasi. Tipe 

pertama merupakan orang yang suka menunda-nunda, tipe ini merupakan tipe yang 
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suka mengulur waktu dan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, dimana 

pekerjaan yang harusnya dapat diselesaikan hari ini, ditunda dan bahkan 

membuang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Menurut kami, 

“Seseorang yang dapat dikatakan dewasa adalah orang yang tidak akan menunda 

pekerjaannya jika memang harus diselesaikan hari ini, dan mampu memilah mana 

pekerjaan yang benar-benar penting dilakukan dan mana pekerjaan yang tidak 

penting dilakukan”. Tipe kedua adalah Orang yang suka menentukan prioritas, orang 

tipe ini adalah orang yang dapat menentukan mana pekerjaan yang harus dikerjakan 

terlebih dahulu dan mana yang sifatnya bisa ditunda dan mana yang merupakan 

jangka menengah dan panjang dalam menyelesaikannya, diharapkan para 

karyawan dan terutama para pemimpin dapat menentukan prioritas mana yang 

harus dikerjakan terlebih dahulu. Tipe ketiga adalah orang yang “yes men” menurut 

kami ini adalah tipe orang terparah, dan tidak memiliki kreativitas apapun. Tipe 

keempat adalah orang pemalas, ini adalah tipe yang perlu segera dikeluarkan dari 

organisasi. Dari keempat tipe ini sebenarnya kita bisa memilah dan menentukan 

pertama orang mana yang layak dipertahankan dan mana yang tidak, karena ini 

sangat berpengaruh pada waktu penyelesaian. Gambar di bawah ini merupakan 

gambaran dari penyelesaikan. 

Inilah yang disebut dengan manajemen yang efektif dan efesien, dimana 

manajemen waktu sangat diperlukan dan dipertimbangkan dengan baik agar 

organisasi/perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efesien. Pertanyaan 

penting yang harus kita ajukan ke dalam diri kita adalah: “Apakah kita sudah 

sungguh-sungguh sudah menerapkan manajemen waktu yang sangat baik ke dalam 

kehidupan kita, diri kita dan kemudian kepada orang lain dan berakhir kepada 

pekerjaan kita sehari-hari dan pekerjaan professional kita?”, jika kita sudah memiliki 

ini maka dapat dikatakan semuanya akan berjalan teratur dengan sedikit gangguan. 

Mari di sini kita mulai belajar untuk mengatur waktu dengan baik, karena waktu itu 

sangat berharga dan tidak dapat dikembalikan lagi. Jika sebuah barang kesayangan 

kita hilang, kita tentunya mungkin bisa membelinya lagi tetapi jika waktu yang hilang 

maka hal tersebut merupakan hal yang harus kita pertimbangan dengan sangat baik 

karena ini akan menyangkut pemborosan umur dan kehidupan. 
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Gambar di atas hanya merupakan hipotesa sementara, merupakan sebuah usulan 

atau pendapat yang mungkin bisa diterima atau ditolak, hal ini harus dapat 

dipertimbangkan dengan baik-baik, efek apa yang akan terjadi jika dilakukan hal 

tersebut. 

 

Refleksi Dalam Manajemen Bagian 6 
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Srigala Dan Domba 

Henry Ford II menunjukkan pintu keluar kepada Lee Iacocca 

(Jangan diam saja dan tidak melakukan apa-apa ketika atasan anda 

bermaksud menjatuhkan anda) 

Seekor srigala berhenti untuk minum air dari sungai kecil dan melihat seekor domba 

di hilir sungai. Srigala itu mulai meneteskan air liur. 

Aku harus menemukan alasan bagus untuk menyantap makhluk tidak berdosa yang 

tidak melakukan kesalahan apapun kepadaku ini, pikir srigala. 

Srigala itu berteriak ke arah domba: “Berani sekali kamu mengotori air dengan 

lumpur sementara aku ingin minum”. 

Domba menjawab dengan lembut: “Bagaimana caranya?, aku berada di bagian 

paling hilir dari sungai ini dibandingkan kamu”. 

“Apakah kamu menyebutku seorang pembohong?”, bentak srigala. “Malah, kukira 

seseorang memberitahuku bahwa kamu telah menyebarkan berbagai kebohongan 

tentang aku tahun lalu”. 

Domba mulai gemetar dan berkata, “itu tidak mungkin, karena aku bahkan belum 

dilahirkan tahun lalu”. 

“Kalau begitu mungkin itu ayahmu, dan dengan demikian berarti penghinaannya 

sama saja”, sahut srigala menggeram seraya menerkam domba dan menyantapnya. 

Pesan moral Aesop: 

Bentuk alasan apapun akan menjadi santapan seorang tiran. 

Perspektif: 

Pernahkah anda punya atasan seperti srigala?, “Mungkin tidak ada hal yang lebih 

buruk di dalam dunia bisnis daripada bekerja untuk seorang atasan yang tidak 

menginginkan anda untuk menang”. Tidak ada yang bisa cukup bagus, cukup 

akurat, cukup tepat waktu, atau cukup menyeluruh untuk tipe orang seperti itu. 

Seorang atasan mungkin tidak menginginkan anda untuk sukses karena beberapa 
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alasan. Ia merasa tidak aman, ia menganggap anda sebagai ancaman, atau ia tidak 

menyukai „tipe‟ anda. “Alasan-alasan itu tidak sepenting konsekuensinya. Jika 

atasan berniat menjatuhkan anda, dan jelas bahwa ia ingin melahap anda untuk 

makan siang, sudah waktunya untuk melakukan perubahan. Sayangnya, sebagian 

besar orang menganggap perubahan merupakan hal yang sulit dan dengan 

demikian berusaha bertahan dengan kondisinya saat itu. Lee Iacocca punya satu 

saran bagi mereka yang tengah berusaha bertahan menghadapi situasi yang tidak 

menyenangkan: “Jangan lakukan itu”. Di dalam autobiografinya, ia menjelaskan apa 

yang terjadi ketika atasannya berusaha menjatuhkannya. 

Iacocca menjabat presiden di Ford Motor Company pada tahun 1975. Catatan 

prestasinya dalam hal merancang dan memproduksi mobil sangatlah cemerlang 

serta menghasilkan daftar kesuksesan yang panjang, termasuk proyek favoritnya. 

Mustang, mobil yang menggoreskan sejarah di industry mobil dan membuat 

wajahnya terpampang di sampul majalah Times dan Newsweek. Semuanya berjalan 

sesuai dengan keinginan Iacocca hingga suatu ketika ia mengetahui bahwa 

atasannya, Henry Ford II, cucu dari tokoh legendaris Henry Ford ingin mendepaknya 

dari perusahaan itu. 

Mengapa Ford menginginkan Iacocca keluar?, sampai hari ini, orang masih belum 

yakin. Sebagian orang percaya bahwa Ford tidak mau orang di luar keluarga Ford 

yang menjalankan perusahaan. Sebagian yang lain beranggapan bahwa Ford tidak 

menginginkan orang Italia yang menjalankan perusahaan. Iacocca percaya bahwa 

Ford menganggap dirinya sebagai ancaman. Apapun alasannya, Ford menjelma 

menjadi seekor srigala yang tengah mencari segala bentuk pembenaran untuk 

menyingkirkan pihak yang memegang komando di bawahnya. 

Ford mengeluarkan lebih dari $2 juta untuk menyewa tenaga penyelidik swasta yang 

dibayar untuk mencari hal-hal yang bisa menjatuhkan Iacocca. Sekeras apapun 

mereka berusaha, mata-mata tersebut kembali dengan tangan hampa. Berikutnya, 

Ford meminta eksekutif senior untuk membantunya menyusun daftar teman-teman 

Iacocca di Ford. Berbekal daftar itu di tangannya, Ford memecat semua orang 

secara bergantian. Iacocca menyadari bahwa pekerjaannya akan segera terancam 

setelah ia melihat teman-temannya di depak satu per satu. Akhirnya, Ford menyewa 

konsultan manajemen untuk mereorganisasi perusahaannya. Begitu kekacauan itu 
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mereda, Ford menurunkan jabatan Iacocca dari orang nomor dua di organisasi itu 

menjadi nomer tiga. Seberapa banyakg bisa siksaan dan intimidasi yang bisa dipikul 

Iacocca?. 

“Saya kerap bertanya kepada diri saya sendiri mengapa saya tidak berhenti pada 

akhir tahun 1975”, kata Iacocca. “Mengapa saya menerima nasib yang disodorkan 

oleh Henry?”. Pertama, seperti siapa pun yang berada di tengah situasi yang buruk, 

saya berharap situasi akan membaik. Mungkin Henry akhirnya akan berpikiran 

rasional. Atau dewan direksi akan mendukungnya. Mengapa saya bertahan?, antara 

lain karena saya tidak bisa membayangkan bekerja di tempat lain. Saya telah 

menghabiskan seluruh hidup saya sebagai orang dewasa di Ford, dan saya ingin 

berada di tempat ini. Jauh di dalam karakter saya mungkin ada satu kelemahan”. 

Ketika Ford menyadari bahwa ia tidak bisa mengintimidasi Iacocca sampai ia 

berhenti sendiri, ia akhirnya memecatnya. Chrysler Corporation, yang saat itu terbelit 

kesulitan keuangan, langsung mempekerjakan Iacocca, yang kemudian 

membantunya memutar balikkan kondisi perusahaan itu dengan proyek favoritnya 

yang baru: Mobil minivan. 

Atasan yg senang mengintimidasi bisa muncul dengan berbagai bentuk, demikian 

menurut Workplace Bullying & Trauma Institute, kelompok konsultasi yang berbasis 

di Bellingham, Washington, seperti yang dideskripsikan di dalam artikelnya yang 

dimuat di New York Times baru-baru ini. Ular, penggertak yang paling umum, 

tersenyum di depan anda dan kemudian menikam anda dari belakang begitu anda 

meninggalkan ruangannya. Peneriak, suka mempertontonkan kemarahannya di 

depan umum. Kritikus selalu mengeluarkan kritik dengan harapanan bisa 

meruntuhkan kepercayaan diri anda. Penjaga pintu bersifat tidak ramah, dingin dan 

selalu melakukan kalkulasi. Orang ini selalu punya orang-orang kesayangan. Jika ia 

menyukai anda, anda akan sukses, jika ia tidak menyukai anda, mungkin anda akan 

berhadapan dengan dunia kerja penuh dengan kebencian dan kefrustasian. 

Situasi Iacocca termasuk unik, karena ia merupakan orang nomor dua di dalam 

organisasi tersebut, tidak ada seorang pun di atasnya yang bisa membantunya 

menghadapi Ford. Jika anda menghadapi masalah dengan atasan anda, kadang 

anda bisa melangkahi atasan anda dan melaporkan kasus anda kepada orang di 

atasnya. Tapi hati-hati, hal itu merupakan langkah yang riskan dan bisa menjadi 
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boomerang jika diketahui oleh atasan anda, serta akhirnya justru malah 

memperburuk kondisi pekerjaan anda. Namun jika tidak ada seorang malaikat dalam 

posisi yang lebih tinggi di dalam organisasi yang mau ikut campur tangan, anda 

akan terperangkap. Anda bisa menunggu dan berharap bahwa situasinya membaik, 

yang merupakan langkah pertama yang diambil kebanyakan orang, atau anda bisa 

bergerak lebih dulu dan meminta untuk dipindahkan atau mencari pekerjaan lain 

sebelum vonis mati dijatuhkan. 

Pesan moral bisnis: 

Jangan diam saja dan tidak melakukan apa-apa ketika atasan anda bermaksud 

menjatuhkan anda. 

Sumber: 

Carey, Benedict. “Fear in the workplace: The bullying Boss”, New York Times, 22 

Juni‟ 2004, D6 

Iacocca, Lee. Iacocca: An Autobiography, 116-121. New York: Bantam Books, 1984 

Welch, Jack. Jack: Straight from the Gut, 66. New York: Warner Bross, 2001 
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Bab 7. Manajemen “Welch” Style 

 

 

Jack Welch salah satu pemimpin besar dari General Electric (GE), seorang 

CEO terbaik yang memiliki karakter dan sifat professional tinggi, menggabungkan 

antara sifat dan karakter yang rendah hati dan ketegasan. Dalam memimpin GE, 

Jack Welch memberikan keuntungan yang sangat besar, dan bersama Suzy Welch, 

istri dari Jack Welch merupakan pemimpin, konsultan, mentor yang handal, dimana 

banyak orang yang ingin mempelajari gaya kepemimpinan dari Jack Welch dan 

keefektifan dalam mengambil keputusan. 

Di samping itu, dalam bukunya “Winning”, menurut kami, ini adalah buku praktis 

manajemen yang terbaik yang pernah ada. Penerapan, konsep dan contoh-contoh 

yang diberikan akan sangat membantu kita dalam memahami konsep yang 

dikemukakan oleh Jack Welch. 
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I. Perspektif Jack welch 

 Jack Welch mengemukakan bahwa keahlian dalam manajemen harus di ubah 

dan disesuaikan dengan kemajuan jaman dan teknologi guna mengimbangi 

globalisasi yang ada. Inti yang ingin disampaikan oleh Jack Welch adalah bahwa 

perusahaan ataupun organisasi harus mau mengubah gaya kepemimpinannya untuk 

bertahan dalam persaingan era internasional, jika tidak mau berubah maka sudah 

dapat dipastikan sampai berapa lama perusahaan atau organisasi tersebut dapat 

bertahan. 

Jack Welch mengemukakan bahwa ada 2 gaya manajemen, yaitu gaya manajemen 

lama dan gaya manajemen baru. Mari kita lihat perbedaan di antara keduanya: 

Keahlian Manajemen Gaya Lama Keahlian Manajemen Gaya Baru 

Perencanaan Kelompok konseling 

Pengorganisasian Penyediaan sumber daya 

Penerapan Mendorong munculnya gagasan 

Penilaian  Berpikir untuk diri sendiri (Catatan 

penting: berhati-hati dalam mengartikan 

kalimat ini, yang dimaksudkan adalah 

bukan keegoisan) 

 

Pada penerapan manajemen gaya baru, Jack Welch menekankan bahwa segala 

sesuatunya harus singkat, tajam, langsung kepada tujuan yang ingin dicapai, 

penerapan six sigma dan kinerja yang diharus. Jika kita melihat, apa yang dilakukan 

oleh Jack Welch, bagi orang-orang yang tidak mau berubah, tidak mau 

mengembangkan dirinya dan bagi orang negative, maka apa yang dilakukan oleh 

Jack Welch akan terkesan kejam dan tidak memiliki hati terhadap orang lain atau 

bawahannya. Tetapi jika kita melihat dan merenungkan lebih jauh, kepemimpinan 

tanpa ketegasan dan kualitas maka akan menghasilkan “chaos company” atau 

“chaos organization”. Dan bagi orang-orang positif dan pembelajar maka apa yang 

dilakukan oleh Jack Welch, akan memberikan kemajuan yang sangat berarti dalam 

diri mereka. Inilah yang disebut kepemimpinan hierarki tingkat 5 oleh Jim Collins. 
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Terdapat penekanan penting di sini, bahwa hal pertama yang harus di lihat dan di 

cek adalah “sifat-sifat pribadi”. Berikut adalah daftar pertanyaan penting yang perlu 

kita ajukan kepada diri kita untuk menguji sifat kita di dalam suatu pekerjaan: 

 Semangat dan kecintaan yang besar terhadap pekerjaan anda? 

 Kemampuan untuk membangkitkan, memberikan semangat, dan 

menggerakkan sebuah organisasi? 

 Pemahaman bahwa pelanggan adalah penilai kinerja dan sumber 

keuntungan? 

 Pengetahuan teknis yang didukung oleh pemahaman finansial yang kuat? 

 Keinginan untuk mencapai keuntungan yang lebih baik melalui produk, 

pelayanan dan proses yang lebih baik? 

Di sini, kita dapat melihat bahwa kepemimpinan dalam organisasi / perusahaan 

tergantung pada sifat yang dimiliki oleh seseorang. Kita dapat melihat di sini, betapa 

ketatnya Jack Welch melakukan hal ini. 

 

II. Mengubah Budaya Perusahaan 

Sekarang mari kita mulai pemahaman yang lebih dalam mengenai manajemen Jack 

Welch, terdapat 2 tahap penting yang harus sangat diperhatikan oleh para pemimpin 

di dalam setiap organisasi/perusahaan, antara lain: 

 

I.1. Memimpin Sebuah Tim 

 Memimpin sebuah tim adalah merupakan hal yang sangat penting untuk 

kemajuan sebuah organisasi/perusahaan. Kita mengetahui bahwa terdapat 

beberapa hal penting pada saat memimpin sebuah tim dan ini harus dilakukan 

dengan benar, jika tidak hasil yang didapat adalah kekacauan dalam tim dan saling 

menyalahkan pada saat terjadi permasalahan yang ada karena tidak adanya 

koordinasi dan komunikasi yang baik, kepercayaan dalam tim bisa rusak jika 

organisasi/perusahaan mengabaikan hal tersebut. 
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Jack Welch mengemukakan bahwa ada 6 hal penting yang harus dilakukan dalam 

kepemimpinan, antara lain: 

1. Pilihlah orang yang tepat 

2. Tetapkan tujuan yang jelas 

3. Tulislah tujuan tersebut 

4. Kerjakan dengan jadwal yang ketat 

5. Rencanakan tindakan anda 

6. Wujudkan rencana anda 

Jika kita melihat dengan jelas bahwa no 1, yaitu pilihlah orang yang tepat adalah 

merupakan tantangan yang sangat besar. Mengapa? Banyak perusahaan/organisasi 

memilih seseorang berdasarkan “saya menyukai” atau “saya tidak menyukai” atau 

“karena orang tersebut adalah teman, saudara atau orang yang dekat dengan saya”. 

Jika hal ini terjadi maka organisasi/perusahaan akan menimbulkan negative 

persepsi. Memilih orang yang tepat merupakan satu-satunya cara dalam 

menjalankan organisasi dengan baik. Manajemen tidak akan berjalan dengan baik, 

jika orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang tidak tepat pada 

posisinya. 5 hal setelah no 1 akan mengikuti pada saat orang yang tepat sungguh-

sungguh tepat pada posisinya. 

Berikut adalah 2 hal penting yang harus kita perhatikan di dalam kepemimpinan, 

yaitu sikap negative dan sikap positif. Jack Welch sangat menekankan ini karena ia 

mengetahui tanpa memilih orang yang tepat dan positif maka manajemen tidak akan 

berjalan dengan baik. Berikut adalah daftarnya: 

Sikap Negatif Sikap Positif 

Mengabaikan nilai Peduli dengan nilai  

Menjadi seorang birokrat Menjadi seorang pengusaha 

Tidak mampu mencapai sasaran Mencapai sasaran yang tinggi 

Memulai dengan lambat Memulai dengan keyakinan 

Segan untuk berubah Menyesuaikan diri dengan perubahan 

Hanya berbicara, tidak ada tindakan 

nyata 

Melakukan apa yang anda rencanakan 

Kurang terfokus pada tujuan Berkonsentrasi pada tujuan 
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Tidak bertindak berdasarkan kenyataan Mengatur segalanya berdasarkan 

kenyataan 

Menyalahkan orang lain Memaafkan kesalahan yang diakui 

Tidak menggunakan waktu dengan baik Mengatur diri sendiri dengan baik 

 

Daftar di atas adalah meruapakan daftar penting yang harus diterapkan oleh 

manajemen untuk dapat memperoleh orang-orang yang tepat di dalam organisasi. 

Setiap departemen tidak akan dapat berkembang jika hanya berfokus pada gaya 

lama dan tidak mau menyesuaikan dengan perubahan secara positif. 

 

I.2. Memilih Para Pemenang 

 Jack Welch mengemukakan bahwa untuk dapat meraih keuntungan dalam 

perusahaan, maka orang-orang di dalamnya haruslah orang-orang yang memiliki 

sifat pemenang bukan pecundang. Kita tidak akan dapat memajukan perusahaan 

jika di dalamnya hanya terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki motivasi yang 

benar, memang perlu diakui ini bukan hal yang mudah karena kemungkinan besar 

akan banyak yang dikorbankan, tetapi hasilnya akan memuaskan jika kita sungguh-

sungguh menerapkannya. 

Bagaimana cara menilai para calon pemimpin atau pemenang di awal, Jack Welch 

mengemukakan beberapa hal penting di sini. Pertanyaan ini harus dapat dijawab 

dengan tepat dan benar dan secara objektif: 

1. Apakah mereka berorientasi kepada kekuasaan? 

2. Apakah mereka bersikap adil? 

3. Apakah mereka melindungi wilayah kekuasaan mereka? 

4. Apakah mereka percaya diri? 

5. Apakah mereka bersikap kejam? 

6. Apakah mereka bersikap terbuka? 

7. Apakah mereka lebih senang mempertahankan batasan? 

8. Apakah mereka melihat kenyataan sebagaimana adanya? 
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8 pertanyaan penting ini harus dijawab se objektif mungkin tanpa memiliki “embel-

embel” lain. Tidak ada yang namanya tim sukses untuk hal ini, yang ada objektifitas 

dalam manajemen. Pemenang, berintegritas, motivasi benar, mempunyai daya 

juang yang tinggi dan beberapa sifat penunjang lainnya untuk dapat dipilih. 

Berikut adalah daftar pengecekan secara menyeluruh, dimana disebut sebagai 

analisis keberhasilan: 

 Buat laporan yang lengkap dan adil mengenai kekuatan dan kelemahan 

orang, termasuk penilaian anda akan kebetuhan mereka untuk berkembang 

 Berikan laporan tersebut kepada mereka dan diskusikan temuan di dalamnya 

 Berikan mereka waktu untuk menilai diri mereka sendiri- lalu baca dan 

diskusikan pada penilaian tersebut 

Inilah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh manajemen dalam memperoleh 

sumber daya manusia yang handal dan hebat. 

Mengubah budaya perusahaan ?, apakah ini terdengar mengerikan di telinga anda?. 

Jika ini terdengar nyaman, maka kami memberikan selamat kepada anda, karena 

anda adalah seorang pembelajar, tetapi sebaliknya jika pikiran negative yang timbul, 

maka sudah dapat dipastikan anda adalah orang yang tidak mau belajar dan 

berubah untuk menjadi lebih baik. Maaf kalau kata-kata ini terkesan menyinggung, 

tetapi inilah kenyataan yang harus diterima. 

Jack Welch mengatakan: “Mengubah sebuah organisasi barangkali merupakan hal 

yang penting untuk memperbaiki kinerja. Namun, hal ini tidak dapat dicapai tanpa 

mengubah budayanya. Nilai dari sikap yang dimiliki anggotanya. Untuk melakukan 

hal ini. Anda harus menetapkan nilai-nilai utama dalam perusahaan, mengubah 

perilaku setiap individu, dan menghilangkan birokrasi untuk mendapatkan iklim yang 

kreatif dan giat menuju “cara terbaik””. 

1. Menetapkan Nilai-Nilai 

 Pada penetapan nilai-nilai dalam perusahaan. Jack Welch mempunyai 

beberapa hal yang harus dipahami dengan baik, yaitu sebuah pengujian untuk 

pernyataan dari nilai anda. Isinya adalah sebagai berikut: 

 Apakah pernyataan tersebut dibuat dengan melibatkan para pegawai? 
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 Apakah pernyataan tersebut mendapatkan persetujuan tegas dari mereka? 

 Apakah pernyataan tersebut dapat dijalankan dengan praktis? 

 Apakah pernyataan tersebut akan direvisi secara berkala bila dibutuhkan? 

 Bisakah anda mengharapkan pegawai anda untuk menerapkan nilai-nilai 

tersebut? 

 Apakah pernyataan tersebut singkat dan jelas? 

Jack Welch mengemukakan bahwa terdapat 4 tipe orang di dalam perusahaan yang 

layak untuk dipertahankan dan yang tidak layak untuk dipertahankan. 

 

 

Tipe 1: Berusaha mewujudkan komitmen pada kinerja dan menjalankan nilai 

perusahaan yang berbasis pada para pegawai – pertahankan dengan mendorong 

maju dan memberikan promosi (penghargaan) 

Tipe 2: Tidak mampu mewujudkan komitmen dan tidak menjalankan nilai-nilai 

perusahaan – jangan lagi dipertahankan di dalam organisasi (penggusuran) 

Tipe 3: Tidak mampu mewujudkan komitmen, tetapi menjalankan nilai-nilai 

perusahaan – berikan kesempatan kedua, lebih baik bila di lingkungan yang berbeda 
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Tipe 4: Mampu mewujudkan komitmen tetapi tidak menjalankan nilai-nilai 

perusahaan – berikan kesempatan kedua untuk mengubah cara mereka (biasanya 

sangat sulit bagi mereka) atau pecat dia (pengulangan atau penggusuran) 

Kita sekarang dapat memahami dengan baik, bahwa ada 4 tipe yang harus kita 

perhatikan dalam mengembangkan organisasi dan melakukan manajemen yang 

efektif dan efesien. Pertanyaannya: “Apakah perusahaan berani untuk melakukan 

hal tersebut ke dalam organisasinya?”. Manajemen yang tidak melakukan 

pemisahan antara orang yang berkualitas dan mana yang tidak, tidak akan mungkin 

dapat menjadi maju dan akan berhenti dan bersiap untuk tidak dapat berkembang di 

masa mendatang. Prinsip yang mengatakan bahwa: “Bahwa perusahaan/organisasi 

ini tidak pernah memecat orang”, inilah adalah prinsip kekacauan yang terdapat 

dalam manajemen, kita harus memiliki objektifitas dalam memilih orang mana yang 

harus dipertahankan dan mana yang tidak. Prinsip lainnya yang mengatakan: 

“Bahwa link yang lemah (orang yang lemah) tetap untuk dipertahankan dalam lini 

organisasi)”, adalah merupakan prinsip yang salah juga. Di sini jelas kita melihat 

bahwa Jack Welch menekankan bahwa tidak semua orang dapat dipertahankan. 

 

2. Mengubah Perilaku 

 Mengubah perilaku?, apakah hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan di 

dalam manajemen?, apakah tidak sulit untuk melakukan hal tersebut?. Jack Welch 

mengajarkan bahwa ada cara yang dinamakan “work out”, dimana hal tersebut 

dapat membuat para atasan dan bawahan bahkan sampai pada tingkat yang paling 

bawah memungkinkan akan menjadi positif jika hal tersebut dilakukan.  

Para top manajemen di dalam perusahaan memberikan sebuah daftar yang berisi 

beberapa masalah untuk didiskusikan dan kemudian mereka akan meminta kepada 

para bawahannya untuk memberikan rekomendasi dan masukan serta cara 

mengatasi permasalahan tersebut. Setelah itu, jawaban mereka akan diurutkan dan 

dipilih mana yang merupakan solusi yang terbaik untuk perusahaan. 

 

 



108 | P a g e  

 

 
 

3. Mengalahkan Birokrasi 

 Pada bagian ini adalah hal yang cukup sulit untuk dijelaskan, tetapi inilah hal 

yang dilakukan oleh Jack Welch untuk dapat membuat perusahaan menjadi semakin 

baik. Jack Welch mengusulkan untuk dapat menghilangkan birokrasi beberapa hal 

penting harus diperhatikan dengan baik, antara lain: 

 Ubahlah pelaporan keadaan finansial dari setiap bulan menjadi setiap 3 bulan 

sekali 

 Perintahkan para manajer senior untuk bertanggung jawab atas strategi yang 

mereka susun sendiri 

 Hapuskan semua pekerjaan staf kecuali memang telah terbukti diperlukan 

 Potong jumlah tingkatan dalam struktur untuk mendapatkan persetujuan 

 Perluas dan kurangi aturan pembayaran yang membatasi 

 Hilangkan perlambang status 

 Identifikasi hal-hal yang tidak perlu dan hilangkan hal tersebut 

Setelah kita amati hal tersebut, ada hal yang menarik di sini, kami berfokus satu poin 

yang dapat segera diterapkan ke dalam perusahaan, yaitu “Identifikasi hal-hal yang 

tidak perlu dan hilangkan hal tersebut”. Dari sini kita dapat melihat bahwa untuk 

dapat mengembangkan manajemen efektif dan efesien, maka kita harus dapat 

melihat dengan jeli bahwa beberapa hal tidak perlu dipertahankan dan dihilangkan. 

Sebagai contoh, organisasi cenderung memusatkan perhatiannya pada hal-hal 

sepele yang sebenarnya tidak diperlukan, tetapi sayangnya banyak organisasi 

melakukan hal tersebut. 

 

4. Menjadi Yang Terbaik 

 Untuk menjadi yang terbaik, maka pembelajaran di dalam organisasi harus 

dilakukan. Dan hal ini adalah bukan hanya bertindak lambat, tetapi harus sangat 

cepat dilakukan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan bersedia untuk 

membagikan ilmunya ataupun metodenya kepada perusahaan lain, tetapi 

sesungguhnya mereka mengetahui bahwa dengan membagikan hal tersebut tidak 
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akan memberikan efek kepada perusahaan yang membagikan metode tersebut, 

karena mereka sudah memiliki yang lebih maju dan lebih baik. 

Menjadi yang terbaik haruslah dapat menciptakan inovasi yang dapat diterapkan 

segera ke dalam perusahaan tetapi melalui identifikasi dan perencanaan yang kuat 

dan satu hal lagi yang penting adalah tidak mengesampingkan sejumlah sikap 

khusus guna memperoleh hasil yang luar biasa. 

 

Refleksi Dalam Manajemen Bagian 7 

 

 

Rubah Dan Gagak 

Dale Carnegie dan Paul Harvey terinspirasi oleh seorang anak laki-laki buta 

dan seekor tikus. 

(Manajer terbaik menghargai karyawan mereka dengan tulus) 

Seekor burung gagak terbang menukik dan mencuri sepotong keju yang terletak di 

atas meja, kemudian terbang ke puncak pohon yang tinggi untuk menikmati 
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potongan keju tersebut. Seekor rubah melihat burung yang tengah menikmati keju 

tersebut dan berpikir: Kurasa aku tahu cara untuk mendapatkan keju itu. 

Rubah berdiri di bawah pohon dan berteriak ke arah burung gagak: “Hari yang 

indah, gagak temanku. Kamu tampak sehat hari ini. Sayap-sayapmu berkilauan, 

bulu-bulumu sehalus bulu elang, dan cakar-cakarmu tampak setajam silet. Aku 

belum pernah mendengar suaramu bernyanyi, tapi aku yakin suaramu seindah 

suara burung mana pun di hutan ini”. 

Burung gagak, yang mempercayai setiap kata yang diucapkan rubah, menyukai 

pujian tersebut. Hewan-hewan lain mengeluh bahwa suaranya menyakitkan telinga 

mereka. Ia memutuskan untuk membuktikan kepada rubah bahwa kata-katanya 

memang benar. Tapi begitu ia membuka paruhnya untuk bernyanyi, keju yang 

tengah dimakannya terjatuh. Rubah mencaploknya sebelum jatuh ke tanah dan 

melahapnya hingga tandas. 

Kemudian rubah berkata seraya berjalan menjauh, “Kamu mungkin sebaiknya tetap 

bungkam jika lain kali ada yang memujimu”. 

Pesan moral Aesop” 

Jangan pernah mempercayai orang yang memberikan pujian. 

Perspektif: 

Filsuf Amerika, John Dewey, mengatakan bahwa dorongan terdalam dari sifat dasar 

manusia adalah “dorongan untuk menjadi orang penting”. Dorongan tersebut di 

dalam kantor. Anda dimanifestasikan sebagai keinginan untuk dihargai. Para 

karyawan di perusahaan anda ingin diberi pujian atas bakat mereka dan ingin tahu 

bahwa anda menghargai pekerjaan yang mereka lakukan. 

Hal itu berlaku untuk semua orang yang bekerja untuk dan dengan anda: ilmuwan, 

pelayanan, pesuruh, atau orang yang menjawab telpon anda. Semuanya ingin 

merasa bahwa mereka penting. Namun menunjukkan kepada mereka bahwa anda 

menghargai kontribusi individu mereka membutuhkan pemikiran dan usaha keras. 

Akan terlalu mudah untuk menunjukkan kesan bahwa anda hanyalah seorang yang 

senang mengumbar pujian yang cenderung bertujuan untuk menjilat. 
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Apa perbedaan antara apresiasi dan pujian yang bersifat menjilat?, “itu mudah”, kata 

Dale Carnegie di dalam buku How to win friends and influence people. “yang satu 

tulus dan yang lain tidak tulus”. Satu tidak egois, yang lain egois. Satu dikagumi 

secara universal, yang lain dikutuk secara universal. 

Saya yakin anda pernah mendengar pepatah yang berbunyi: “Pujian yang 

berlebihan akan membawa anda ke mana-mana”. Jangan mempercayainya. Para 

pekerja secara bertahap belajar untuk mengabaikan pujian kosong dan mencurigai 

orang yang suka memberi pujian berlebihan. Dalam jangka panjang, pujian yang 

berlebihan tidak akan berhasil pada orang yang berpikiran tajam. Tapi memang 

benar, penghargaan sepenuh hati bisa benar-benar membuat perbedaan di dalam 

kehidupan seseorang. Dale Carnegie melanjutkan dengan menceritakan kisah yang 

pertama kali di dengarnya di salah satu siaran radio Paul Harvey, The rest of the 

story. 

Bertahun-tahun yang lalu, seekor tikus berlari menyeberangi lantai ruangan kelas di 

Detroit dan kemudian menghilang. Guru yang tengah mengajar, Mrs. Beneduci, 

bertanya kepada salah satu muridnya, Steve Morse, untuk membantunya 

menemukan tikus itu, meskipun ia buta. Sang guru menghargai kemampuan khusus 

anak itu untuk mendengar suara sekecil apapun, yang mengimbangi 

ketidakmampuannya melihat. Itu merupakan pertama kalinya ada seseorang yang 

menghargai indra pendengaran anak itu yang tajam. 

Para murid di kelas itu diam tidak bersuara sementara Stevie memasang telinga 

untuk mencari suara tikus. Anak laki-laki itu menunjuk ke arah keranjang sampah. 

Bisa dipastikan, Mrs Beneduci menemukan makhluk kecil itu bersembunyi di 

belakang keranjang itu. Bertahun-tahun kemudian, Stevie Morse mengubah 

namanya menjadi Stevie Wonder dan menganggap tindakan gurunya untuk 

menghargai dirinya itu sebagai titik balik di dalam hidupnya. Stevie Wonder telah 

menerima 17 penghargaan Grammy dan sebuah Oscar. Ia telah menjual lebih dari 

70 juta keeping LP dan disejajarkan dengan Beatles dan Elvis Presley sebagai artis 

rekaman yang merilis rekaman terbanyak yang berhasil masuk urutan 10 besar di 

tangga lagu terpopuler. 

Saran terakhir: agar bisa menghargai karyawan anda, anda harus mengenal mereka 

secara pribadi. Jika anda sudah mengiventasikan waktu dan usaha anda untuk 
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mengenal karyawan anda sebagai individu, memahami seberapa bagus mdereka 

melakukan pekerjaan mereka, dan bagaimana mereka memberikan kontribusi pada 

kesuksesan perusahaan anda, barulah anda bisa memberi penghargaan yang 

berarti kepada mereka dan memberi mereka jenis validasi yang mereka cari dan 

pantas dapatkan. sebaliknya, upaya-upaya anda untuk memberi pujian akan 

memberi kesan yang kosong seperti kisah burung gagak tadi. 

Pesan moral bisnis: 

Manajer terbaik menghargai karyawan mereka dengan tulus 

Sumber: 

Aurandt, Paul. Paul Harvey‟s The rest of the story, 29-31. Disunting dan disusun 

oleh Lynne Harvey Garden City, NT: Doubleday, 1977 

Carnegie, Dale, How to win friend and influence people, 47, 56-58, New York: Simon 

and Schuster, 1964 

 

 


