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KATA PENGANTAR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAKUAN

Sejalan dengan visi Program Pascasarjana Universitas Pakuan yang berbunyi: “Pusat 
pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh dan bermartabat“,  salah 
satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran (quality of 
instruction) secara berkelanjutan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk:
1. Mengembangkan bahan ajar dalam bentuk modul sesuai dengan kebutuhan kurikulum 

yang telah dibakukan, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

2. Mengembangkan metodologi pembelajaran dengan melakukan rintisan aplikasi 
E-learning. 

3. Menambah jumlah judul dan jumlah buku referensi yang mutakhir dan penataan 
perpustakaan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa.

4. Melengkapi alat bantu pembelajaran dengan menyediakan laptop dan LCD  pada 
setiap ruangan kelas dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

5. Merenovasi ruangan kelas agar proses pembelajaran berlangsung dalam keadaan 
nyaman (convenience).

Pembuatan bahan ajar dalam bentuk modul ini dilakukan oleh tim dosen 
pengampu mata kuliah (team teaching) secara bersama-sama, sehingga akan tersedia 
bahan ajar yang solid dan berwawasan luas. Modul ini berfungsi sebagai materi dasar 
dan bahan diskusi yang dapat dikembangkan dan diperkaya dengan membaca referensi 
lain baik yang tertera dalam daftar pustaka atau sumber lainnya.

Semoga bahan ajar ini akan lebih memacu mahasiswa untuk lebih mengembangkan 
wawasannya sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

         Bogor,  Desember 2018
Direktur,

Prof. Dr. Ing. H. Soewarto Hardhienata
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PRAKATA

Program Pascasarjana Universitas Pakuan membuka Program Studi Manajemen 
Pendidikan (MP)  sejak Tahun Akademik 2000/2001 dan sudah menghasilkan sebanyak 
1.958 lulusan. Mulai tahun akademik 2011-2012 Program Studi Manajemen Pendidikan 
telah berganti nama menjadi Program Studi Administrasi Pendidikan (AP) dengan 
Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

Untuk mengantisipasi perkembangan substansi keilmuan khususnya pada 
Program Studi AP  pada Maret 2011, telah dilaksanakan lokakarya bersama para pihak 
(stakeholders) seperti lulusan, kepala sekolah, dinas terkait dan staf pengajar Pascasarjana 
serta para pakar Manajemen/Administrasi  Pendidikan untuk mendapatkan  masukan bagi 
pengembangan Kurikulum AP dengan Konsentrasi MP. Selanjutnya Tim Dosen menyusun 
Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) untuk semua mata kuliah yang akan dijadikan 
salah satu acuan dalam proses pembelajaran. Namun kami akui masih perlu pengayaan 
berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teori kepemimpinan dan 
organisasi sesuai dengan perkembangan Ilmu Manajemen Pendidikan. 

Semoga modul ini dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran untuk mata kuliah 
Kepemimpinan dan Budaya Organisasi tersebut.

                                                                                         Bogor, Desember 2018

Tim Penyusun,
Dr. Sumardi, MPd

Dr. Henny Suharyati, M.Si
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BAB I 
PENDAHULUAN

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi merupakan dua unsur yang penting dan 
tidak terpisahkan  di  dalam  pelajaran  organisasi,   termasuk   organisasi pendi-
dikan. Pengetahuan tentang konsep, teori, peran dan fungsi serta  permasalahan 
yang menyangkut kepemimpinan dan budaya organisasi dalam  kehidupan  ma-
nusia, termasuk pendidikan, selalu menjadi  bahasan aktual dan menarik. Budaya 
organisasi merupakan salah satu hal yang sangat  penting  bagi  keberadaan 
suatu organisasi. Mata kuliah Kepemimpinan dan Budaya Organisasi  meleng-
kapi  substansi yang diperlukan dalam administrasi atau manajemen pendidikan.

A. Deskripsi Singkat 
Mata kuliah Kepemimpinan dan Budaya Organisasi dimaksudkan untuk memban-
tu mahasiswa memahami konsep, teori, falsafah dan paradigma kepemimpinan. 
Selain itu mahasiswa juga akan memahami pengertian, proses, fungsi dan pen-
gelolaan budaya organisasi di dalam satuan organisasi.

Dengan menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, tanya-jawab, 
curah pendapat, diskusi, studi kasus dan pendalaman materi melalui penugasan 
pembuatan makalah dan persentasi kelas, diharapkan mahasiswa dapat lebih 
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memahami dan mau memperdalam substansi melalui referensi yang dibacanya.

B. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sebagai kompetensi dasar perlu diru-
muskan, termasuk indikator keberhasilannya. Hal ini dimaksudkan agar maha-
siswa memiliki gambaran tentang kemampuan yang diharapkan setelah selesai 
mengikuti proses pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Budaya Organ-
isasi.
Yang dimaksud dengan kompetensi dasar dan indikator keberhasilan adalah se-
bagai berikut.

1. Kompetensi Dasar
Pada akhir kegiatan pembelajaran, mahasiswa Program Studi Administrasi 
Pendidikan  diharapkan  mampu  memahami  aspek-aspek Kepemimpinan 
dan Budaya Organisasi. Selain itu mereka juga diharapkan dapat  menerapkan   
serta   mengembangkannya pada lembaga atau satuan pendidikan di mana 
mereka berada.

2. Indikator Keberhasilan
Setelah selesai mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat:

a. Menjelaskan konsep dan teori kepemimpinan
b. Menjelaskan berbagai gaya dan paradigma kepemimpinan
c. Menjelaskan fungsi dan peran pemimpin
d. Menjelaskan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan
e. Menjelaskan teori organisasi dengan berbagai aspeknya 
f. Menjelaskan budaya organisasi dengan berbagai aspeknya
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BAB II

KEPEMIMPINAN

A. Konsep Kepemimpinan 
Kepemimpinan (leadership) merupakan suatu subyek yang sejak dahulu 

hingga saat ini menarik untuk dipelajari. Istilah kepemimpinan memberi kesan akan 
kekuatan, keberanian dan kecerdikan yang dimiliki seseorang di tengah-tengah 
pengikutnya. Sejarah umat manusia menunjukkan beberapa contoh pemimpin 
seperti Muhammad (bagi umat Islam), Mahatma Gandhi (bagi masyarakat terjajah 
di India), Julius Caesar dan Alexander the Great (pembangun kekaisaran), dan 
lain-lain. Fenomena kepemimpinan berbeda-beda, namun dijumpai adanya 
satu kesamaan yaitu adanya seseorang yang memiliki ciri-ciri: kemampuan, 
perilaku, kekuasaan dan situasi yang menunjukkan seseorang itu mampu untuk 
mempengaruhi pengikutnya dalam mencapai tujuan kelompoknya. Jadi apakah 
kepemimpinan itu? 

Stephen R. Covey (2005) menguraikan bahwa secara umum ada lima 
pendekatan tentang teori kepemimpinan yang muncul pada Abad XX. Pendekatan 



4

ini meliputi sifat, perilaku, pengaruh/kekuasaan, situasi, dan integritas. Teori-teori 
kepemimpinan “manusia agung” yang mendominasi pembahasan kepemimpinan 
sebelum tahun 1900, menjadi pendahulu munculnya teori-teori kepemimpinan 
yang menekankan pada sifat-sifat pemimpin. Selanjutnya dikembangkan pula 
teori-teori integrasi antara manusia dan situasi, psikoanalisis, pencapaian peran, 
perubahan, tujuan dan berbagai kebetulan yang menyebabkan orang bisa 
menjadi pemimpin.

Sejalan dengan itu, Covey menunjukkan teori kepemimpinan mulai dari 
teori manusia agung (Musa, Muhammad, Jeane d’Arc, George Washington, 
Mahatma Gandhi), teori sifat (pemimpin dianugrahi sifat-sifat dan karakteristik 
yang unggul), teori situasional (pemimpin adalah hasil dari tuntutan situasi 
yang ada dan berkembang), teori personal-situasional (gabungan dari teori 
kepemimpinan manusia agung, teori sifat dan teori situasional), teori psikoanalisis 
(pemimpin bertindak sebagai figur sumber dari unsur id, ego dan superego,  
teori humanistik (manusia sebagai mahluk yang memiliki motivasi, kebebasan, 
potensi dan kontribusi) dan teori-teori lainnya. Berdasarkan teori-teori tersebut, 
berkembanglah macam-macam paradigma kepemimpinan.

Kepemimpinan ditafsirkan dengan berbagai definisi, sejalan dengan adanya 
pemahaman yang mengikuti istilah kepemimpinan seperti kekuasaan (power), 
kewenangan (authority), manajemen (management), administrasi (administration), 
pengendalian (control), dan pengawasan (supervision), untuk menggambarkan 
fenomena yang sama. Definisi-definisi kepemimpinan merefleksikan asumsi 
menyangkut suatu proses di mana munculnya pengaruh dari seseorang kepada 
orang lain untuk mengarahkan, memfasilitasi dan menjalin hubungan di dalam 
kelompok di mana mereka berada dan berusaha dalam mencapai tujuan bersama.

Beberapa definisi di bawah ini menunjukkan arti dari kepemimpinan dilihat 
dari berbagai sudut pandang:

• Leadership is “the behavior of an individual... directing the activities of a  
group toward a shared goal” (Hemphill and Coons, 1957). 
(Kepemimpinan adalah perilaku/tindakan seseorang... yang mengarahkan 
kegiatan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama).

• Leadership is “the process of influencing the activities of an organized 
group toward goal achievement” (Rouch and Behling, 1984). 
(Kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan suatu kelompok 
yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama).

• Leadership is “the ability to step outside the culture... to start evolutionary 
change process that are more adaptive“ (Schein, 1992). 
(Kepemimpinan adalah kemampuan untuk melangkah ke luar dari 
kebiasaan.... untuk mulai melakukan proses perubahan ke arah yang 
lebih sesuai).
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• Leadership is” the process of making sense of what people are doing 
together so that people will understand and be committed” (Drath and 
Palus, 1994). 
(Kepemimpinan adalah proses membuat sadar tentang apa yang 
dikerjakan bersama sehingga orang-orang mengerti, memahami dan 
merasa terpanggil).

• Leadership is “the ability of an individual to influence, motivate and 
enable other to contribute toward the effectiveness and success of the 
organization” (House et al, 1999). 
(Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi, 
mendorong dan memungkinkan yang lain membantu untuk tercapainya 
efektivitas dan keberhasilan organisasi).

• Leadership is “an influence process concerned with facilitating the 
performance of a collective task” (Yukl, 2002).
(Kepemimpinan adalah proses memengaruhi yang berkaitan dengan 
memfasilitasi tercapainya kinerja suatu tugas kolektif).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 
merupakan proses atau tindakan memengaruhi orang lain di dalam kelompok agar 
mengerti, mamahami dan terpangil (commit) terhadap apa yang perlu dikerjakan 
dan bagaimana hal itu dapat dilakukan secara efektif, agar usaha bersama 
tersebut dapat mencapai tujuannya. Kepemimpinan berfokus pada merumuskan 
tujuan, membagi tugas, mendelegasikan wewenang, dan melakukan kontrol.  
Beberapa ahli menunjukkan ciri-ciri di bawah ini.

Keith Davis (1972) mengikhtisarkan empat ciri atau sifat utama yang 
mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan organisasi, yaitu (1) kecerdasan, 
(2) kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, (3) motivasi dan dorongan 
berprestasi, dan (4) sikap dalam hubungan antarmanusia.

Edwin A. Locke and Associates (1991) menunjukkan empat kunci 
kepemimpinan yang berhasil, yaitu (1) motif dan bakat kepemimpinan; (2) 
pengetahuan, keahlian dan kemampuan; (3) visi; dan (4) penerapan visi. Dari 
keempat kunci tersebut, pelaku kepemimpinan (pemimpin dan manajer) perlu 
mencermati secara lebih khusus tentang pengetahuan, keahlian dan kemampuan 
yang dimilikinya agar dapat menyesuaikan dirinya dengan proses kepemimpinan 
yang dilaksanakannya. Pengetahuan yang diperlukan terkait dengan organisasi, 
proses produksi, produk dan pelanggan. Keahlian yang mendukung adalah 
mengenai hubungan antarmanusia yaitu antara yang memimpin dan dipimpin 
serta pelanggan, keahlian administrasi, pemecahan masalah dan pengambilan 
keputusan. Sedangkan kemampuan yang harus dimiliki pemimpin adalah 
kemampuan intelegensia (kognitif) agar dapat mengelola informasi yang selalu 
berkembang dari waktu ke waktu dan dengan jangkauan yang tiada batas.

Yukl (2002) menggambarkan hubungan sebab akibat antara sifat-sifat 
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kepemimpinan, sifat-sifat pengikut dan sifat-sifat situasional dengan hasil/kinerja 
seperti pada Gambar 1.

       Gambar 1. Hubungan Sebab-Akibat Antarvariabel Kepemimpinan

Berdasarkan Gambar 1 di atas, tujuan yang berupa hasil/kinerja dipengaruhi 
oleh sifat-sifat yang ada pada pemimpin, pengikut dan situasi di dalam dan sekitar 
kelompok/organisasi.

B. Kepemimpinan Asli di Indonesia
 Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki daratan seluas 1.904.569 

kilometer persegi yang dihuni oleh 240 juta orang dengan 205 etnis dan 
mempunyai tidak kurang dari 300 bahasa daerah  dengan penduduk yang 
multi budaya. Itulah sebabnya kepemimpinan asli (genuine) sangat beragam 
tergantung pada budayanya masing-masing. Bangsa Indonesia sesuai dengan 
etnik asalnya memiliki beragam sifat (bhineka), seperti senang berkumpul 
bersama keluarga, bersifat dan berperilaku ramah, sopan, akrab, terbuka dan 
toleran. Selain itu, Bangsa Indonesia juga memiliki sifat yang memungkinkan 
organisasi bekerja efektif seperti gotong royong, hubungan keluarga yang erat, 
tulus hati, dapat dipercaya dan jujur (Suwarsih Warnaen, 2002; Umar Khayam, 
1991, T.W. Bratawijaya, 1997 dan Hans Antlov dan Sven Cederroth, 2002). 
Organisasi di Indonesia cenderung memiliki struktur yang sentralistik dengan 
gaya kepemimpinan paternalistik dan kekuasaan otokratik. Otokrasi di Indonesia 
memiliki kekuasaan tinggi, orientasi kelompok rendah dan pemanfaatan intuisi 
rendah. Hal ini menjadi sebab mengapa kepimimpinan asli tidak dapat bekerja 
secara efektif.

Berdasarkan pada keragaman (kebhinekaan) budaya bangsa yang sangat 
besar, Hardiyanti Rukmana (1990), Thomas W. Bratawijaya (1997) dan Hans 
Antlov dan Sven Cederroth (2002), mengemukakan tiga pola kepemimpinan 
berdasar budaya Indonesia yang disebut kepemimpinan (1) Hasta Brata atau 
Asta Brata, (2) Trilogi dan (3) Tri Dharma, yang bercorak gaya kepemimpinan 
paternalistik dengan model organisasi yang otokratik.

1. Kepemimpinan Hasta Brata
Menurut Arifin Abdurahman (1962), Selo Sumardjan (1967) dan Soejono 
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Soekanto (1990), Kepemimpinan Hasta Brata berdasar pada fenomena 
yang ada di alam dengan ciri yang semesta. Atas dasar itu kepemimpinan 
harus tidak terlepas dari ciri yang dimiliki alam semesta. Seorang 
pemimpin harus memegang sifat-sifat benda alam yang dimiliki alam 
semesta. Benda-benda alam tersebut adalah:
a. Bintang: Pemberi inspirasi, keteladanan, tidak ragu mengambil 
keputusan yang telah disepakati, dan tidak mudah terpengaruh.
b. Matahari: Pembangun motivasi, pemberi semangat, dan menumbuhkan 
daya hidup pengikut (bawahan) untuk berkarya.
c. Bulan:  Pemberi arah dan penuntun rasa percaya diri, pendidikan, 
penerangan dan pemberdayaan.
d. Angin: Selalu dekat dan ingin mengetahui keinginan bawahan.
e. Api: Berwibawa, berani menegakkan hukum dan kebenaran.
f. Angkasa: Mampu mengendalikan diri, terbuka terhadap kritik, jujur, 
sabar dan tawakal.
g. Air: Mengusahakan kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan, 
serta menempatkan bawahan setara dan sama di hatinya, dan 
h. Bumi: Sabar, kokoh dan dapat diandalkan.

2. Kepemimpinan Tri Dharma
Menurut Hardiyanti Rukmana (1990) dan Thomas Bratawijaya (1997), 
Kepemimpinan Tri Dharma melukiskan seorang pemimpin sebagai seorang 
ksatria yang di dalam tindak kepemimpinannya wajib berorientasi  pada 
tiga pola bakti seorang satria, yaitu (1) perilaku peduli,  (2) bertanggung 
jawab, dan (3) mawas diri.

3. Kepemimpinan Trilogi
Menurut Abdurahman S. (1996), Soejono Soekanto (1990) dan Hans 
Antlov dan Sven Cederroth (2002), dalam Kepemimpinan Trilogi seorang 
pemimpin harus dapat menerapkan Trilogi Kepemimpinan, yaitu (1) 
bila berada di depan, hendaknya peduli dan menjadi teladan, (2) bila 
berada di tengah, hendaknya memberi inspirasi, memotivasi dan kreatif, 
dan (3) bila berada di belakang hendaknya mawas diri dan melakukan 
pemberdayaan. Trilogi kepemimpinan tampaknya sejalan dengan konsep 
kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara dan RMP Sastrokartono 
yang mensyaratkan tiga sifat dalam kepemimpinan yaitu Ing ngarsa sung 
tulada, Ing madya mangun karsa dan Tut wuri handayani.  
Selain itu, seorang pemimpin harus berperan sebagai seorang bapak 
yang bijak dan jujur. Bahkan menurut Thomas W. Bratawijaya (1997), 
seorang pemimpin juga sebagai panglima, ksatria, pelopor, ulama, 
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pendidik, ibu dan teman.

C. Gaya Kepemimpinan
Kepemimpinan telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan 
sejarah peradaban manusia. Robbins dan Coulter (2005), menyebutkan tiga 
gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan otokratis, demokratis dan leizzes-faire.  
Di pihak lain, House dan Mitchel dalam bukunya Path-Goal Theory of Leadership 
(1947), mengidentifikasi gaya kepemimpinan lain yaitu kepemimpinan direktif, 
kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan yang berorientasi pada 
pencapaian.

Gaya kepemimpinan menurut Robbins dan Coulter (2005) adalah:
1. Kepemimpinan Otokratis yaitu kepemimpinan di mana pemimpin 

memusatkan wewenang pada dirinya, mendiktekan metode kerja, 
membuat keputusan unilateral dan membatasi partisipasi anggotanya 
(karyawan, bawahan, pengikut). Kepempimpinan otokratis sudah jarang 
dijumpai saat ini karena sudah kurang sesuai dengan perkembangan 
zaman dan kemajuan hubungan antarmanusia yang cenderung lebih 
terbuka.

2. Kepemimpinan Demokratis adalah kepemimpinan yang bercorak 
melibatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, 
pendelegasian wewenang, mendorong partisipasi, dan hirau terhadap 
umpan balik. Kepemimpinan Demokratis saat ini berkembang 
dengan pesat, baik pada tahap organisasi maupun lembaga-lembaga 
kenegaraan.

3. Kepemimpinan Laissez-faire adalah kepemimpinan yang memberikan 
kebebasan penuh kepada anggota dalam membuat keputusan dan 
menyelesaikan pekerjaan, dan dapat menggunakan cara apa saja yang 
dianggap sesuai.

Gaya kepemimpinan otoriter, demokratis dan laissez-faire merupakan 
paradigma kepemimpinan lama. Pada saat ini dijumpai paradigma kepemimpinan 
baru yang berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta sasaran-sasaran perilaku dan budaya modern.

Gaya kepemimpinan menurut House dan Mitchel (1974):
1. Kepemimpinan Direktif (mengarahkan) adalah kepemimpinan yang 

memberikan panduan kepada anggota mengenai apa yang seharusnya 
dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, menjadwalkan pekerjaan 
dan mempertahankan standar kinerja di dalam organisasinya.

2. Kepemimpinan yang Mendukung adalah kepemimpinan yang 
memberikan kepedulian terhadap kesejahteraan anggota, bersikap  
ramah dan dapat didekati, serta memperlakukan para anggota sebagai 
orang yang setara dengan dirinya.
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3. Kepemimpinan Partisipatif adalah kepemimpinan yang memberikan 
kesempatan kepada anggota untuk berkonsultasi dan secara serius 
mempertimbangkan gagasan mereka di dalam pengambilan keputusan 
dalam organisasi.

4. Kepemimpinan yang berorientasi pada Pencapaian adalah kepemimpinan  
yang mendorong para anggota untuk berpartisipasi pada tingkat tertinggi 
yang dapat mereka capai dengan tujuan yang menantang, menekankan 
pada kesempurnaan hasil kerja, dan memperlihatkan kepercayaan atas 
kemampuan anggota.

D. Paradigma Kepemimpinan
Konsep kepemimpinan modern berkembang sejalan dengan perkembangan 
peradaban manusia, hasil penelitian dasar maupun terapan, dan kemajuan 
teknologi produksi, informasi serta komunikasi. Itulah sebabnya, Bob Wall, 
Robert S. Solum dan Mark Sobol mencoba merumuskan kepemimpinan masa 
depan dengan menunjukkan ciri-ciri adanya visi, misi, pemberdayaan, budaya 
organisasi, layanan prima, kekompakan tim, integritas dan rasa humor yang 
harus ada di dalam suatu organisasi.

 Berdasar pada pandangan masa depan tersebut, maka muncullah 
paradigma baru kepemimpinan yang terpanggil (commit) untuk mencapai masa 
depan yang lebih baik daripada  masa kini dan masa lalu. Paradigma kepemimpinan 
yang dimaksud dapat digambarkan pada model-model kepemimpinan berikut ini.

E. Kepemimpinan Situasional
 Teori Kepemimpinan Situasional (Situational Leadership Theory) dari 

Hersley dan Blanchard (1972) adalah teori kepemimpinan yang berfokus pada 
hubungan pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu. Munculnya seorang 
pemimpin yang berpengaruh besar adalah karena waktu, tempat dan situasi yang 
berkembang. Berdasarkan dimensi tersebut dikenal empat gaya kepemimpinan  
situasional, yaitu:

a. Mendelegasikan (delegating) yaitu jika pengikut mampu dan 
bersedia, maka pemimpin dapat menyerahkan keputusan dan tanggung jawab 
pelaksanaan tugas kepada pengikutnya.

b. Memberi bantuan dan berpartisipasi (supporting) yaitu jika pengikut 
mampu tetapi tidak bersedia, maka pemimpin dapat membuat keputusan bersama 
pengikut dan mendorong kepada tercapainya tujuan.

c. Menjelaskan dan menganjurkan (coaching) yaitu jika pengikut tidak 
mampu tetapi bersedia, maka pemimpin harus menjelaskan tentang keputusannya 
dan menganjurkan penyelesaian tugas kepada pengikutnya.

d. Memberikan arahan dan mengawasi (directing) yaitu jika pengikut 
tidak mampu dan tidak bersedia, maka pemimpin harus memberi arahan dan 
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mengawasi pelaksanaan tugas dari pengikutnya.

F. Kepemimpinan Kharismatis
Kepemimpinan kharismatis ditunjukkan oleh adanya hubungan antarpemimpin 
dan pengikut yang bersifat “luar biasa” (unusual). Pengikutnya menganggap 
bahwa pemimpinnya adalah benar, patut dipatuhi, disayangi, menyemangati, 
dan berperan dalam pencapaian keberhasilan kelompok/organisasi yang 
dipimpinnya. Pengakuan akan kemampuan yang luar biasa terhadap pemimpinnya 
memengaruhi pengikutnya untuk berperilaku dengan “cara tertentu”. Pemimpin 
kharismatis adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri yang kepribadian 
dan tindakannya memengaruhi orang-orang untuk berperilaku dengan cara 
tertentu.

 Ciri-ciri kepemimpinan kharismatis adalah (1) mempunyai visi yang jelas, 
(2) menyampaikan visinya dengan cara yang mengesankan, (3) berani mengambil 
resiko dan pengorbanan untuk mencapai visinya, (4) mengekspresikan keyakinan 
dalam diri pengikutnya, (5) perilakunya konsisten dengan visinya, (6) menjaga 
citra tentang kepemimpinannya, (7) membangun identitas kelompok, dan (8) 
memberdayakan pengikutnya  (Yukl, 2002).

 Kepemimpinan kharismatis memiliki aspek positif dan negatif bagi pemimpin 
dan pengikutnya menyangkut tata nilai dan kepribadian (House and Howel, 1992). 
Aspek negatif yang ada pada pengikutnya adalah rasa mencintai yang kelewat 
batas (Ingat ungkapan: “ pejah gesang  nderek BK”), yang berkecenderungan 
mengabaikan substansi dan lebih memperhatikan orangnya (pemimpin tersebut) 
serta munculnya krisis pada saat terjadi suksesi kepemimpinan. Aspek positif yang 
dijumpai pada kepemimpinan kharismatis adalah adanya sugesti dari pemimpin 
untuk menghayati ideologi, tata nilai dan semangat yang dapat memperkuat 
upaya pencapaian visi organisasi.

G. Kepemimpinan Visioner
Kepemimpinan Visioner adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan 
misi yang jelas. Visi (vision) adalah suatu keadaan yang belum ada saat ini dan 
diciptakan dalam pikiran keberadaannya di masa mendatang. Suatu keadaan 
yang ingin dicapai  di masa depan,  menuntut komitmen semua anggota suatu 
organisasi untuk mewujudkannya bersama-sama pada suatu saat nanti. Visi ini 
harus dirumuskan secara jelas, yang akan merupakan landasan dan  dasar dalam 
perumusan  tujuan, misi, sasaran maupun rencana tindakan organisasi.

 Menurut Kouzes dan Posner (1995), pemimpin visioner dapat “memantikkan”  
api semangat para pengikutnya dan bertindak sebagai sebuah kompas untuk 
memandu arah yang akan diambil oleh para pengikutnya. Kepemimpinan menjadi 
seni untuk menggerakkan orang lain agar bersedia berjuang untuk mencapai 
tujuan bersama.
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 Kepemimpinan merupakan suatu bentuk seni yang unik, yang 
membutuhkan kekuatan pada tingkat yang luar biasa. Visi yang telah dirumuskan 
akan menjadi inspirasi bagi pemimpin untuk memengaruhi anggota organisasi 
yang dipimpinnya. Pemimpin harus mampu mengilhami dan membagi visinya, 
kemudian membangun komitmen pada semua orang untuk berjuang secara 
bersama-sama dalam satu kesatuan. Masing-masing individu memiliki peran 
dalam mewujudkan visi yang akan membawa mereka ke masa depan yang lebih 
baik.

H. Kepemimpinan Transformasional
Kepemimpinan Transformasional (transformational leadership) adalah model 
kepemimpinan di mana antara pemimpin dan pengikut terjadi  proses saling 
mengangkat ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Hal ini didasarkan 
pada adanya kepercayaan (trust), rasa hormat (respect) dan kebanggaan 
(admiration) akan pentingnya kebersamaan di dalam mencapai tujuan bersama.

 Burns (1978) mendefinisikan, “transformational leadership as a process 
where leader and followers engage in a mutual process of rising one and another 
to hinger levels of morality and motivation”.

 Menurut Bennis (1992), fungsi pemimpin dalam kepemimpinan 
transformaional adalah menyelaraskan, menciptakan dan memberdayakan.  Para 
pemimpin melaksanakan transformasi terhadap organisasi dengan melakukan 
penyelarasan antara sumber daya manusia (SDM) dengan semua sumber daya 
lainnya, menciptakan budaya organisasi yang dapat menyuburkan ekspresi 
gagasan-gagasan secara bebas dan memberdayakan orang-orang agar dapat 
memberikan kontribusi kepada organisasinya.

 Bass dan Avolio (1994) dalam Dwi Suryanto (2007),  menemukan bahwa 
kepemimpinan transformasional memiliki empat komponen perilaku, yaitu (1) 
seorang pemimpin transformasional memiliki keyakinan diri yang kuat, memegang 
teguh tata nilai, berkomitmen tinggi dan bervisi jelas (individualized influence),  (2) 
ia selalu merenung, berpikir dan mengidentifikasi kebutuhan para pengikutnya 
(individualized consideration), (3) memberikan inspirasi kepada pengikutnya agar 
mencapai standar kinerja yang tinggi (inspirational motivation), dan (4) selalu 
mengajak yang dipimpinnya melihat perspektif baru, memadu imajinasi dengan 
intuisi yang dikawal oleh logika di dalam berkreasi (intelectual stimulation).

 Studi tentang kepemimpinan transformasional dalam berbagai latar 
belakang budaya mengungkapkan bahwa semua pemimpin transformasional 
memiliki kesamaan perilaku yaitu memiliki visi (visioning), memberi inspirasi 
(inspiring), mendorong (stimulating), melatih (coaching), dan membangun tim 
(team building).

 Menurut Venkot R. Krisnan (2003), kekuatan kepemimpinan 
transformasional dilandasi oleh adanya sikap moral yang tinggi. Moral pemimpin 
adalah dasar dari kepemimpinan transformasional. Moral berperan laksana 
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kompas yang selalu menunjuk ke arah yang diharapkan. Moral adalah panutan 
utama bagi pemimpin transformasional

 Pemimpin transformasional juga harus berkarakter melayani. Pemimpin 
yang melayani (servant leader) menekankan konsistensi sikap etis terhadap 
orang yang dipimpinnya, organisasi atau komunitas serta lingkungan masyarakat 
yang lebih luas. Pemimpin yang melayani adalah seseorang yang membimbing, 
menggerakkan dan mentransformasi secara khas organisasi yang dipimpinnya 
dalam mencapai tujuan (R.K. Greenleaf, 1977).

 Sementara itu, Jim Laub (1999) mengemukakan bahwa pemimpin 
yang melayani mempunyai karakteristik (1) menghargai orang lain dengan 
mendengarkan dan memercayainya, (2) memberdayakan orang lain dengan 
keteladanan, (3) membangun komunitas yang menghargai perbedaan, (4) 
membangun autensitas melalui integritas dan kepercayaan, (5) memberikan 
perspektif masa depan dan mengambil inisiatif, dan (6) berbagi kepemimpinan 
untuk membentuk visi bersama.

 Menurut Muchtar Buchori (Kompas, Mei 2007),  kepemimpinan di Indonesia 
saat ini (dan masa depan) sebaiknya menerapkan pendekatan kepemimpinan 
transformasional, tetapi dengan pelaku-pelaku kepemimpinan dari generasi muda 
yang memiliki idealisme untuk kebangkitan dan kejayaan bangsa Indonesia di 
masa yang akan datang. Untuk itu kaderisasi kepemimpinan harus diarahkan 
pada terbentuknya pola kepemimpinan transformasional. Sebab, kepemimpinan 
seperti yang ada saat ini tidak efektif dan agar pada suatu saat nanti dapat 
menggantikan kepemimpinan transaksional seperti yang tampak pada praktek 
kepemimpinan bangsa Indonesia saat ini.

 Di sisi lain, kepemimpinan sering diperbandingkan dengan kepemimpinan 
transaksional (transactional leadership) yaitu kepemimpinan yang berfokus pada 
interaksi interpersonal antara pemimpin dengan pengikutnya. Dua karakteristik 
kepemimpinan transaksional adalah:  (1) para pemimpin menerapkan 
penghargaan kontingensi (situasional) dalam memotivasi para pengikutnya, dan 
(2) para pemimpin bertindak korektif hanya ketika para pengikut gagal mencapai 
tujuan dan kinerja yang diharapkan.

 Perlu dicatat transformasi adalah proses alamiah. Kepemimpinan 
transformasional yang membawa makna transformasi merupakan model 
kepemimpinan yang mendorong terjadinya perubahan.

I. Kepemimpinan  Islami
Sebagai salah satu agama samawi terbesar,  Islam memiliki corak kepemimpinan 
tersendiri sebagaimana ditunjukkan oleh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW 
pada era awal muncul dan berkembangnya agama Islam. Kepemimpinan Islami 
berdasar pada empat sendi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu 
(1) sidiq (jujur), (2) amanah (terpercaya), (3) fathonah (cerdas),  dan (4) tabligh 
(menyampaikan).
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 Esensi keempat sendi (dasar) kepemimpinan Islami tersebut masih relevan 
pada  saat ini karena keempatnya merupakan ciri pemimpin yang dibutuhkan di 
mana saja,  kapan saja  dan oleh siapa saja.  Sebagai contoh, sidiq dan  amanah 
merupakan sifat yang mutlak melekat pada pemimpin karena kedua sifat tersebut 
merupakan jaminan bagi dedikasi pemimpin (leader) kepada pengikutnya 
(follower).

 Didin Hafidhuddin (2007), menunjukkan dua pilar kepemimpinan Islami 
yaitu ulil amri dan khadimul ummah.  Ulil amri atau umara adalah orang yang 
diberi amanah atau kepercayaan untuk menangani urusan masyarakat, terutama 
kaum yang lemah. Adapun khadimul ummah atau pelayan  masyarakat bermakna 
pemimpin harus peduli dan selalu berupaya  untuk dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang berarti berorientasi pada kepentingan/
kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

 Dalam jabaran selanjutnya, Ary Ginanjar Agustian memunculkan model 
kepemimpinan bernuansa Islami. Ia melaksanakan pelatihan kepemimpinan ESQ 
(Emotional Spiritual Quotient) yang merupakan budaya dan moral kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mengikrarkan Tujuh Budi 
Utama, yaitu  jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli. 
Pelatihan Kepemimpinan ESQ telah menjadi kegiatan pencerahan yang diakui 
oleh berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.

J. Kepemimpinan Efektif
Kepemimpinan efektif bertitik tolak dari adanya pemimpin yang bercorak 
melayani. Ia adalah seorang pemimpin yang aktif partisipatif, memberi dan bukan 
meminta, menghargai perbedaan, mencari persamaan dari perbedaan yang ada 
dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku di dalam organisasinya.

 Ciri-ciri pemimpin yang efektif adalah (1) berpikir positif (positive  thinking),  
(2) menyadari bahwa tugas pemimpin adalah melayani bukan dilayani, (3) menjadi 
manusia pembelajar, (4) loyal terhadap pekerjaan, (5) ulet, memiliki integritas 
pribadi, berpikir holistik dan berdisiplin, serta (6) memiliki sikap berterima kasih.

 Menurut Fairholm (1994), kepemimpinan yang bercorak melayani (service 
leader) menyiratkan bahwa para pemimpin sebenarnya memimpin dengan 
melayani orang lain seperti karyawan, pelanggan dan masyarakat. Karakteristik 
dari seorang pemimpin melayani meliputi mendengarkan, empati, menyembuhkan, 
kesadaran, persuasi, konseptualisasi, memandang ke depan, tanggung jawab, 
komitmen terhadap kemajuan orang lain dan membangun masyarakat.

K. Kepemimpinan Masa Depan
Memasuki Milenium III, organisasi telah berkembang pesat sejalan dengan 
perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada era kesejagatan 
(globalization). Kepemimpinan organisasi pun telah berorientasi ke masa depan, 
meskipun masa lalu masih menyisakan pengaruhnya.
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Bob Wall, Robert S. Solum dan Mark Sobol (2000) menunjukkan ciri-ciri 
yang harus dimiliki oleh kepemimpinan dan pemimpin masa depan. Ciri-ciri 
tersebut adalah:

1. Memiliki dan memahami visi serta memiliki stategi untuk mewujudkannya,
2. Merumuskan misi (secara tertulis) untuk membina komitmen terhadap 

visinya,
3. Mampu memotivasi dan memberdayakan pengikut/karyawannya,
4. Mengembangkan budaya organisasi (organizational culture) dengan 

meningkatkan kepercayaan, komunikasi, inspirasi, dan pemberdayaan 
perorangan,

5. Mengembangkan strategi layanan prima dengan motto: better, newer,  
faster, cheaper dan simpler.

6. Membina tim yang kompak: individual mastery, team  mastery and 
organization mastery. dan

7. Memiliki sasaran yang jelas, ulet, baik, jujur, berintegritas, bersikap 
sebagai guru, dan memiliki sense of humor.

 Menurut Steven Covey (2005), pemimpin masa depan memegang empat  
peran penting, selaras dengan empat karakteristik kepemimpinan pribadi yaitu 
hati nurani, visi, disiplin, dan gairah, yaitu:

1. Panutan (hati nurani): menjadi contoh yang baik,
2. Perintis (visi): bersama-sama menentukan arah yang dituju, 
3. Penyelaras (disiplin): menyusun dan mengelola sistem agar tetap pada 

arah yang telah ditetapkan, dan 
4. Pemberdaya (gairah): memfokuskan bakat pada hasil, bukan pada 

metode, lalu menyingkir agar tidak menghalangi dan memberi bantuan 
jika diminta.

 Mereka yang memegang posisi kepemimpinan formal dalam organisasi 
mungkin bisa melihat keempat peran ini sebagai cara yang menantang, namun 
alamiah untuk memenuhi tugas mereka.

L. Fungsi  dan Peran Pemimpin
Pemimpin adalah seseorang yang bersifat dapat memengaruhi orang lain untuk 
melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan olehnya dan organisasinya. 
Seorang pemimpin dapat mendorong pengikutnya (bawahannya) dalam 
mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Selain itu ia harus dapat memotivasi, 
berkomunikasi, mengawasi dan mengendalikan segenap usaha yang dilakukan 
bersama pengikutnya. Ia pun harus berusaha agar organisasinya bergerak maju, 
berkembang dan dinamis yang akan tampak pada perubahan-perubahan yang 
terjadi ke arah yang lebih baik.
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 Itulah sebabnya, seorang pemimpin harus memiliki fungsi dan peran 
sebagai komunikator, motivator, agen perubahan, pengawas dan juga pendidik.
1. Komunikator

 Komunikator (communicator)  adalah individu atau kelompok yang 
mengambil prakarsa atau sedang berkomunikasi dengan individu atau 
kelompok lain yang menjadi sasaran. Antara komunikator dan penerima 
pesan komunikasi (communicant) terdapat suatu hubungan sosial dan dalam 
hubungan inilah proses komunikasi terjadi. 

 Proses komunikasi di dalam organisasi sangat penting karena adanya 
aliran informasi antaranggota. Komunikasi sangat diperlukan baik dalam 
bentuk vertikal (pemimpin kepada pengikut) atau pun horizontal (antarpengikut/
anggota). Jaringan informasi yang terbentuk mempunyai pengaruh tertentu 
terhadap tingkat keeratan hubungan antaranggota dan kecepatan pemecahan 
masalah atau pengambilan keputusan.

 Di dalam organisasi, pemimpin harus dapat menjadi komunikator yang 
baik, karena pemimpin berperan sebagai sumber informasi (keputusan, 
kebijakan, bimbingan) bagi pengikutnya. Apabila komunikasi tidak berjalan 
dengan baik (satu arah saja, banyak gangguan, salah informasi) maka 
dapat terjadi ketidak-harmonisan di dalam organisasi. Demikian pula dalam 
hubungan antarorganisasi, seorang pemimpin harus dapat bertukar informasi 
secara baik, benar dan cepat, agar dapat menjalin hubungan yang optimal.

 Steven Covey (2005) menyebutkan fungsi dan peran pemimpin adalah 
mengkomunikasikan kepada orang lain nilai dan potensi mereka secara amat 
jelas sehingga mereka bisa melihat hal itu dalam diri mereka.

 Seorang pemimpin (juga manajer) pada saat ini harus dapat mengkomuni- 
kasikan sistem manajemen dari organisasinya.  Hal ini agar “output” 
organisasinya dapat difahami dan digunakan oleh pihak-pihak di luar 
organisasinya, apalagi bila organisasi tersebut berbentuk organisasi laba 
(bisnis/perusahaan). Komunikasi yang berorientasi bisnis harus dilengkapi 
dengan prinsip pelayanan dan kepuasan konsumen yang menjadi ciri organisasi 
yang berorientasi mutu (total quality management, TQM).

 Seorang pemimpin sebagai komunikator harus peduli akan kemungkinan 
terjadinya konflik internal maupun eksternal agar bila terjadi krisis dan 
berdampak pada konflik yang lebih besar dapat segera diatasi, sehingga 
tidak mengganggu kinerja organisasi. Pemimpin yang baik adalah yang 
dapat menjalin komunikasi dua arah (two ways communication) baik yang 
bersifat vertikal maupun horizontal. Komunikasi sangat penting pada 
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, dan seorang pemimpin/manajer teruji 
perannya sebagai komunikator dari proses kepemimpinan/manajemen yang 
dilaksanakannya.

2. Motivator



16

 Motivator (motivator) adalah seseorang yang dapat menumbuhkan 
kekuatan yang ada di dalam diri orang lain dan mendorong/mengarahkan 
seseorang itu untuk berusaha mencapai sesuatu yang dibutuhkannya. Motivasi 
perlu ditumbuhkan pada diri seseorang atau kelompok di dalam organisasi 
agar terjadi perubahan ke arah yang positif dan tercapai kepuasan tertentu.

 Pemimpin harus menjadi seorang motivator karena ia dikelilingi oleh 
pengikut (anggota, bawahan) di dalam organisasi yang dipimpinnya. Seorang 
pemimpin memiliki visi dan misi untuk organisasi yang dipimpinnya. Visi dan 
misi organisasi tersebut  mustahil dapat dicapai oleh pemimpin seorang 
diri. Itulah sebabnya ia harus menjadi orang yang dapat menyadarkan akan 
pentingnya kekuatan bersama di dalam organisasi. Sebab, hanya dengan 
kekuatan bersama apa yang menjadi tujuan organisasi akan dapat dicapai.

 Tujuan organisasi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi dan 
dapat memuaskan semua anggota bila tujuan itu dapat diraih. Contoh, Teori 
Motivasi dari Maslow bersangkutan dengan kebutuhan seorang manusia pada 
umumnya, yaitu kebutuhan secara bertingkat mulai dari physiological needs, 
safety needs, belonging and love needs, esteem needs, needs to know and 
understand, aesthetic needs, self-actualization needs, and transcendence 
needs. 

 Bagi seseorang yang berada di dalam suatu organisasi, teori kebututuhan 
Maslow sangat relevan. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi 
pengikutnya agar semua kebutuhan tersebut dapat diwujudkan dalam diri 
para pengikutnya. Itulah sebabnya, ia harus dapat menjadi motivator untuk 
tercapainya kebutuhan manusia yang dipimpinnya secara bertahap mulai 
dari kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan) sampai ke kebutuhan derajat 
tertinggi yaitu kebutuhan transendens (antara lain “hubungan dengan Sang 
Maha Kuasa”). 

Seorang pemimpin yang berhasil melaksanakan fungsinya sebagai 
motivator akan mampu membawa organisasi berserta anggotanya (individu/
kelompok) mencapai tujuan organisasi. Yaitu, terwujudnya kinerja yang tinggi 
yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan organisasi beserta anggotanya 
secara keseluruhan.

3. Agen Perubahan
Agen perubahan (change agent) adalah seseorang yang dapat menjadi 

perantara untuk terjadinya perubahan sesuai dengan perkembangan yang 
dialami oleh organisasi beserta para anggotanya. Ada satu slogan yang 
menyatakan, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang abadi kecuali perubahan 
itu sendiri.

Perubahan terjadi karena adanya perkembangan. Dalam kehidupan 
dan hubungan sosial, terdapat tata nilai, norma, etika, budaya dan perilaku. 
Semua itu berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan berkembangnya  
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kebudayaan manusia (termasuk ilmu pengetahuan di dalamnya).
Seorang pemimpin adalah seseorang yang harus peduli terhadap 

adanya perubahan. Mahatma Gandhi berkata, “Kita harus menjadi contoh 
dari perubahan yang ingin kita capai di dunia.” John Kotter (Covey, 2005) 
menyebutkan bahwa kepemimpinan berurusan dengan dengan upaya untuk 
menghadapi perubahan. Ia berhadapan dengan berbagai hal yang selalu 
berubah. Ia harus antisipatif terhadap terjadinya perubahan. Ia harus memiliki 
sikap terhadap perubahan. Kalau ia  tidak responsif terhadap perubahan, ia 
akan menjadi sasaran dan mungkin korban perubahan. 

Sikap aktifnya terhadap perubahan akan mendorong dirinya mau berubah 
dan bila diperlukan ia akan terlibat dalam proses perubahan. Pada saat 
inilah ia mengubah dirinya menjadi agen perubahan, yaitu pemimpin yang 
tanggap terhadap perubahan, menghubungkannya dengan organisasi yang 
perlu berubah dan berkembang. Dan ia pun berperan menjadi pembawa 
dan pelaksana perubahan. (Ketidak-sediaan para pemimpin untuk berubah, 
melindas para pemimpin dunia Arab dalam “Arab Spring Revolution” mulai 
tahun 2010 dan masih bergejolak hingga saat ini).

Covey  (2005) kembali menekankan akan terjadinya perubahan yang 
terus-menerus dalam sebuah lingkungan di mana kita berada. Dan di dalam 
gejolak perubahan yang terus berlangsung itu, setiap orang harus memiliki 
pedoman dalam dirinya untuk memandu keputusan-keputusan mereka dalam 
menghadapi perubahan. Mereka harus secara mandiri memahami tujuan dan 
prinsip-prinsip utama tim atau organisasi di mana mereka berada. Seorang 
pemimpin di dalam organisasi tidak boleh acuh akan adanya perubahan. Ia 
harus mengikuti perubahan dan berperan aktif di dalam proses perubahan, 
bahkan menjadi agen perubahan. Pemimpin yang menjadi agen perubahan 
akan mengawal perubahan yang terjadi di dalam organisasi sehingga 
organisasi akan berubah ke arah yang sesuai dengan arus perubahan yang 
terjadi dan sesuai dengan perkembangan jaman.

4. Pengawas
Di dalam tata kerja organisasi, pemimpin organisasi harus memperhatikan 

berbagai kemungkinan, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat 
atau menantang. Dalam tata kerja diatur tentang kewajiban menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan organisasi 
maupun pada unit-unit yang ada di dalamnya. Dengan tata kerja yang ada 
akan terbentuk hubungan kerja, yaitu hubungan antara pimpinan dengan staf 
atau bawahannya.  

Dalam hubungan kerja ini dikenal hubungan kerja kepengawasan yaitu 
hubungan kerja antara pejabat atau pihak yang mempunyai wewenang dan 
kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada pihak lain yang berkewajiban 
menerima pengawasan.
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Pengawasan (supervision) adalah proses pembimbingan dari pihak atasan 
kepada bawahan dengan maksud untuk menjaga atau memperbaiki situasi 
dan kondisi organisasi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan akan bisa 
dicapai. Pengawas (supervisor) adalah peran yang melekat pada pemimpin 
(manager) untuk menjaga agar organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 
direncanakan.

Di dalam lembaga sekolah, pengawas merencanakan usaha-usaha untuk 
memperbaiki kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh guru, mengkoordinasikan 
dan mengarahkan guru agar dapat berdedikasi sebagaimana mestinya, dan 
sekaligus mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh guru. Kalau guru berbuat 
menyimpang, pengawas bisa memperbaiki atau mengarahkan kembali. 

Di lingkungan sekolah, tugas pengawasan melekat pada kepala sekolah 
selain ada juga tugas pengawasan yang dilakukan oleh instansi di atasnya. 
Pada perguruan tinggi, rektor dan dekan berperan pula sebagai manajer. 
Supervisi dilakukan oleh ketua jurusan yang langsung membawahi para dosen 
jurusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins (1982), bahwa supervisi 
dilakukan pula oleh pejabat tertentu yang diberi tugas dan fungsi sebagai 
pengawas, baik yang terdapat pada tingkat lokal, daerah, atau nasional.

5. Pendidik
Pemimpin yang memimpin lembaga pendidikan tingkat dasar dan 

menengah disebut kepala sekolah (principal). Kepala sekolah adalah seorang 
pendidik, apalagi seorang kepala sekolah biasanya diangkat dari seorang guru 
(pendidik) senior yang telah memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan 
yang cukup luas. 

Meskipun kepala sekolah berkedudukan di dalam jabatan struktural, ia tidak 
terlepas dari jabatan fungsional sebagai pendidik yang telah dijalaninya dalam 
waktu yang lama. Oleh karena itu, sekali pun ia berstatus pejabat, pemimpin 
atau manajer, jiwa pendidiknya telah melekat dalam diri dan tindakannya.

Kepala sekolah adalah seseorang yang berjiwa dan berkiprah sebagai 
tenaga kependidikan yang aktif dan bertanggung jawab, berpartisipasi dalam 
menyelengarakan proses pembelajaran. Ia adalah tenaga profesional yang 
bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 
hasil pembelajaran dan tidak pula terlepas dari tugas melaksanakan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat. Ia adalah fasilitator yang mendorong 
guru-guru untuk bekerja secara optimal, agar dapat dicapai hasil didik yang 
baik.

Sejalan dengan perannya seperti tersebut di atas, di dalam dunia 
pendidikan kepala sekolah dikukuhkan dengan sebutan EMASLIM , yaitu peran 
sebagai Educator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Innovator, dan 
Motivator.  Dalam organisasi yang bersifat umum, pemimpin organisasi tidak 
terlepas dari peran pendidiknya, karena suatu organisasi harus selalu belajar 
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(learning organization) sehingga selalu dapat mengembangkan dirinya sesuai 
dengan perkembangan yang terjadi di sekitarnya.

M. Kepemimpinan Pendidikan
1. Esensi Kepemimpinan Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan tidak terlepas dari teori kepemimpinan yang 
telah kita kenal dalam pembahasan terdahulu. Kepemimpinan pendidikan 
merupakan penerapan dari konsep, teori dan paradigma kepemimpinan dalam 
lembaga pendidikan, khususnya lembaga sekolah.
Dewasa ini kita mengenal adanya sekolah-sekolah (jenjang dasar dan 
menengah) yang diberi predikat bermutu dan favorit. Sekolah ini mestinya  
dapat melaksanakan proses belajar secara efektif dan berprestasi dan dipimpin 
oleh kepala sekolah yang efektif pula. Dengan demikian, peran kepemimpinan 
dalam lembaga pendidikan adalah sangat penting dan amat menentukan 
terhadap tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan. 
Seorang pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah harus memahami 
aspek-aspek kepemimpinan. Ia harus belajar mengadaptasikan penguasaan 
berbagai teori dan paradigma kepemimpinan dalam situasi nyata. Sehingga 
ia dapat menjadi kepala sekolah yang efektif yang akan membawa lembaga 
yang dipimpinnya menjadi sekolah yang bermutu dan favorit.

2. Jenis Kepemimpinan Pendidikan
Depdikbud (1996) menunjukkan lima jenis kepemimpinan pendidikan seperti 
diuraikan di bawah ini:
a) Kepemimpinan Direktif, yaitu kepemimpinan di mana pemimpin lebih banyak 
memberikan petunjuk yang spesifik dan secara ketat mengawasi staf dalam 
melaksanakan tugasnya.
Ciri-cirinya adalah (1) pemimpin menentukan semua keputusan dan standar 
dalam melaksanakan tugas, (2) bawahan hanya sedikit terlibat dalam 
pengambilan keputusan, dan (3) hubungan antara pemimpin dan bawahan 
saling mencurigai.
b) Kepemimpinan Partisipatif, yaitu kepemimpinan di mana pemimpin 
berpartisipasi aktif dalam mendorong staf untuk dapat menggunakan 
kemampuannya secra optimal.
Ciri-cirinya adalah (1) pemimpin “mendengarkan”, (2) terjadi komunikasi, (3) 
pemimpin bersedia “turun ke bawah”, (4) hubungan antara pemimpin dan 
bawahan saling mempercayai, dan (5) adanya pengakuan terhadap peran 
staf/bawahan.
c) Kepemimpinan Konsultatif,  yaitu kepemimpinan di mana pemimpin banyak 
memberikan bimbingan sehingga kemampuan staf secara berangsur-angsur 
dan bertahap meningkat.
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Ciri-cirinya adalah (1) ada proses tukar pendapat, (2) ada take and give, (3) 
tumbuh motivasi, dan (4) terjadi two way communication.
d) Kepemimpinan Delegatif, yaitu kepemimpinan di mana pemimpin lebih 
banyak memberikan dukungan dan mendelegasikan wewenang kepada 
stafnya.
Ciri-cirinya adalah (1) bawahan dianggap memiliki kecakapan dan dapat 
dipercaya untuk memikul tanggung jawab,  dan (2) bawahan diberi hak untuk 
menentukan langkah-langkah dalam mengambil keputusan.
e) Kepemimpinan Situasional, yaitu kepemimpinan di mana pemimpin 
mengintegrasikan dan menyesuaikan kepemimpinannya dengan situasi yang 
dihadapi. Situasi di sini menyangkut waktu, tuntutan pekerjaan, kemampuan, 
harapan dan tujuan organisasi.

Ciri-cirinya adalah (1) perilaku pemimpin disesuaikan dengan sikap dan 
kematangan staf/bawahan, (2) pemimpin membantu bawahan, dan (3) perilaku 
pemimpin berubah sesuai situasi dan kondisi organisasi.

Kepemimpinan pendidikan terkait dengan peraturan yang berlaku pada 
organisasi pendidikan dan mengemban sistem serta falsafah negara. Hal ini 
dikarenakan para pelaksana pendidikan adalah orang-orang yang mengemban visi 
dan misi pendidikan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Kepemimpinan 
dan sistem ini berlaku pula dalam organisasi pendidikan di Indonesia.

Sistem pendidikan di Indonesia berdasar pada Undang-undang Dasar Tahun 
1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga 
Falsafah Negara Pancasila menjadi salah satu acuan dalam sistem pendidikan 
dan kepemimpinan pendidikan. 

N. Kepemimpinan Pancasila
Sejatinya model kepemimpinan di Indonesia baik itu kepemimpinan nasional 

maupun kepemimpinan pendidikan berpedoman pada falsafah dan pandangan 
hidup Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia dituntut 
untuk menerapkan model kepemimpinan yang sesuai dengan jiwa Pancasila 
selain tetap memperhatikan lingkungan masyarakat dunia sebagai acuan 
bersama. Kepemimpinan Pancasila dapat menjadi jawaban atas tantangan yang 
dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era kesejagatan (globalisasi) saat ini. 
Kepemimpinan Pancasila yang digali oleh BP7 Pusat akan diuraikan di bawah ini.
a. Azas Kepemimpinan Pancasila

Azas-azas kepemimpinan Pancasila terkandung dalam nilai-nilai dasar 
Pancasila yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir dalam rangka 
pelaksanaan Kepemimpinan Pancasila. Azas-azas Kepemimpinan Pancasila 
adalah (1) kekeluargaan dan kegotong- royongan, (2) kesatuan dan persatuan 
dalam kebhinekaan, (3) kebersamaan, dan (4) selaras, serasi dan seimbang.
Catatan:
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• Selaras adalah suasana yang menggambarkan hubungan yang   
menumbuhkan ketentraman lahir dan batin,

• Serasi adalah suasana yang menggambarkan kesesuaian antarunsur 
dalam hubungan yang menimbulkan kesatuan yang utuh, dan 

• Seimbang adalah suasana yang menggambarkan hubungan yang 
sesuai dengan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

b. Ciri-ciri Kepemimpinan Pancasila
Ciri-ciri Kepemimpinan Pancasila adalah tanda-tanda khas tentang 
kepemimpinan agar mudah dikenali sehingga dapat dibedakan dengan 
kepemimpinan yang lain. Tanda-tanda tersebut adalah:

1. Pemimpin dan yang dipimpin merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan,

2. Pemimpin dan yang dipimpin tidak bersifat dikhotomi,
3. Masing-masing unsur yang terlibat dalam proses kepemimpinan 

mempunyai kedudukan (status) dan kewajiban (dharma) masing-masing, 
namun merupakan satu kesatuan, 

4. Pemecahan masalah dilaksanakan secara musyawarah dengan 
semangat kebersamaan (mufakat), 

5. Dalam pengambilan keputusan tidak terjadi dominasi mayoritas atau 
tirani minoritas, 

6. Tata hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin dilandasi oleh rasa 
kasih sayang dan pengabdian, dan 

7. Suasana kehidupan yang harmonis yang tidak menghendaki sikap 
menang sendiri, adu kekuatan, pertentangan dan paksaan.

c. Sikap Kepemimpinan Pancasila
1. Sikap jiwa: menjunjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila (Eka Prasetya 

Pancakarsa).
2. Sikap tingkah laku:

• Bertakwa kepada Tuhan YME,
• Wajar dan bersahaja,
• Percaya pada kekuatan sendiri,
• Konsekuen/taat terhadap azas, 
• Berkemauan kuat, 
• Demokratis, dan 
• Bijaksana dan berpandangan luas,



22

3. Sikap tingkah bertindak, memimpin dan berbuat:
• Obyektif dan tegas dalam mengambil keputusan,
• Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi 

dan/atau golongan,
• Memegang kesepakatan bersama dan mengacu pada peraturan 

yang berlaku
• Memegang teguh janji dan bertanggung jawab,
• Adil dan tidak memihak,
• Terbuka dan jujur, 
• Ambeg parama arta, 
• Dinamis, ramah dan sopan, 
• Tanggap, kritis dan sopan, dan
• Manusiawi.

d. Etika Kepemimpinan Pancasila
Adalah suatu kaidah tidak tertulis yang harus difahami oleh seorang pemimpin 
agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dilandasi kesadaran, 
keikhlasan dan kesungguhan.

Etika Kepemimpinan Pancasila adalah:
1. Selalu melandaskan dirinya pada nilai-nilai etis (kesusilaan dan 

kebaikan),
2. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, 
3. Bersikap dewasa dan bertanggung jawab secara etis, susila dan sosial,
4. Memiliki kemampuan mengendalikan diri baik secara pikiran dan emosi 

dan sesuai dengan norma serta kaidah yang baik, dan 
5. Mematuhi perintah dan larangan yang berlaku.
Kepemimpinan Pancasila pada Era Pasca-Reformasi tahun 1998, kurang 

mendapat perhatian sebagai dampak dari terjadinya “politisasi” yang intensif 
terhadap Falsafah Pancasila pada era kekuasaan Orde Baru. Sampai saat ini, 
Pancasila dan Kepemimpinan Pancasila tidak berkembang sebagaimana yang 
diharapkan dan nilai- nilai Pancasila tidak lagi menjadi fokus perhatian masyarakat 
dan Bangsa Indonesia. 

Pada waktu mendatang diharapkan kepemimpinan Pancasila dapat 
diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menuju 
tercapainya tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945. Pada Abad XXI ini, kita sebagai 
bangsa masih bersyukur karena kita telah mengakui alat pemersatu Bangsa 
Indonesia yaitu Empat Pilar Bangsa Indonesia yang terdiri atas Pancasila, Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Bhineka 
Tunggal Ika.

O. Kepemimpinan Kepala Sekolah
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai tugas 
melaksanakan proses belajar mengajar bagi peserta didik. Peserta didik 
diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya dengan memiliki pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negaranya. Di sekolah berlangsung proses pembelajaran yang merupakan 
proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam suatu lingkungan belajar, 
sehingga terjadi alih pengetahuan dan keterampilkan, serta pembentukan sikap.

Mengingat perannya yang sedemikian penting, lembaga sekolah perlu 
dikelola dengan semestinya. Di sinilah diperlukan adanya kepemimpinan yang 
dapat mengarahkan kepada tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu diperlukan 
adanya kepemimpinan yang akan membawa sekolah, sebagai lembaga 
pendidikan formal, ke masa depan yang lebih terarah. 

Kepemimpinan pendidikan erat sekali hubungannya dengan kepemimpinan 
kepala sekolah. Bahkan dapat dikatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah 
merupakan ujung tombak bagi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan 
kepala sekolah direalisasikan melalui suatu bentuk kepemimpinan formal yaitu 
kepemimpinan yang berorientasi pada kedudukan. Hal ini dikarenakan kepala 
sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat dalam jabatan 
struktural pada lembaga sekolah. Ia adalah pejabat yang ditugasi untuk mengelola 
(me-manage) sekolah. Sebagai manajer, Kepala Sekolah memiliki dua peran 
yaitu peran administratif majerial dan peran kepemimpinan pengajaran. Dalam 
prakteknya, kepala sekolah lebih banyak melaksanakan tugas administratif 
manajerial. 

Untuk dapat menjadi kepala sekolah yang efektif, seseorang yang 
menjabat sebagai kepala sekolah perlu memiliki keterampilam administratif yang 
meliputi: (1) keterampilan teknis,  (2) keterampilan hubungan antarmanusia, 
(3) keterampilan konsepsional, (4) keterampilan pendidikan dan pengajaran, 
dan (5) keterampilan kognitif. Menurut T.L. Drake dan W.H. Roe, keterampilan 
konsepsional merupakan keterampilan paling atas, diikuti oleh keterampilan 
hubungan antarmanusia, keterampilan pengajaran, keterampilan teknis, dan 
keterampilan kognitif (Soebagio Atmodiwirio, 2005).

Kepemimpinan Kepala Sekolah menjadi sangat penting dengan 
dilaksanakannya model Manajemen Berbasis Sekolah (School Based 
Management) dalam rangka otonomi pendidikan. Peran kepala sekolah bergeser 
dari subordinasi yang dilandasi birokrasi menjadi otonomi yang dilandasi oleh 
profesionalisme. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam organisasi sekolah 
(dasar-menengah) manajemen berbasis pusat bergeser menjadi manajemen 
berbasis sekolah. Itulah sebabnya, seseorang yang menjabat sebagai kepala 
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sekolah haruslah menjadi kepala sekolah yang tangguh, yaitu kepala sekolah 
yang cerdas, mampu memobilisasi, mengkoordinasi dan menyerasikan seluruh 
sumber daya yang ada. Atau, sumber daya harus diadakan untuk mencapai 
tujuan sekolah sesuai dengan visi dan misinya.

Slamet PH (2000) menguraikan karakteristik kepala sekolah yang tangguh 
sebagai berikut:

1. Memiliki visi dan misi,
2. Mengunakan pendekatan sistem, 
3. Memahami, menghayati dan melaksanakan tugas sebagai manajer,
4. Mampu menciptakan tantangan kinerja sekolah, 
5. Membangun kerja sama tim (team work), 
6. Mampu menciptakan situasi yang mendorong kreativitas, 
7. Mampu menciptakan sekolah belajar (learning organization),
8. Mampu melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 
9. Mampu memusatkan perhatian pada proses belajar sebagai kegiatan 

utama, dan
10. Mampu memberdayakan sekolah.

P. Latihan
Saudara ditugaskan untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang 

terdiri dari lima sampai enam orang, sehingga terbentuk 5-6 kelompok kecil.
 Tugas masing-masing kelompok adalah:

Kelompok 1 
Topik: Konsep Kepemimpinan
Diskusikan:

1. “Manusia Agung” muncul dalam fenomena kepemimpinan umat 
manusia. Menurut pendapat Anda, mengapa manusia agung tersebut 
diakui sebagai pemimpin. Jelaskan!

2. Mengapa dalam konsep kepemimpinan seorang pemimpin harus 
memiliki sifat “cerdas” (Davis, 1972; Locke 1991)?

3. Ada yang mengatakan “pemimpin itu dilahirkan” (borned leader). 
Setujukah Anda dengan pendapat tersebut?  Jelaskan alasannya!    

Kelompok 2
Topik: Kepemimpinan di Indonesia
Sebagai salah satu negara besar dengan budaya yang beragam, Indonesia harus 
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memiliki karakteristik kepemimpinan yang bisa diterima oleh seluruh rakyat yang 
terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menurut pendapat Anda, 

1. Apakah kepemimpinan Hasta Brata, Trilogi dan Tri Dharma masih cocok 
dengan keadaan Bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan!

2. Menghadapi Era Globalisasi saat ini, sifat-sifat pemimpin yang bagaimana 
yang dibutuhkan?

Kelompok 3
Topik: Paradigma Kepemimpinan
Gaya kepemimpinan demokratis diakui oleh banyak pihak sebagai kepemimpinan 
“terbaik” pada abad ini. Melihat penerapannya di berbagai negara yang mengaku 
sebagai negara demokratis (termasuk Indonesia), di dalam penerapannya justru 
belum membawa keberkahan bagi rakyat.

1. Apakah kepemimpinan demokratis dapat benar-benar membawa 
kebaikan (partisipasi, aspirasi, hak dan keadilan) bagi rakyat?

2. Kalau ada rumusan kepemimpinan demokratis-visioner, kira-kira 
bagaimanakah mekanisme dan prediksi hasil kepemimpinannya?

Kelompok 4
Topik: Pemimpin dan Manajer
Diskusikan:

1. Mengapa seorang pemimpin harus melakukan hal-hal yang benar (do 
the right thing)? Apakah bedanya dengan seorang manajer yang harus 
melakukan hal-hal secara benar (do things right)?

2. Melihat sifat dan perannya yang berbeda, apakah mungkin seorang 
pemimpin juga seorang manajer atau sebaliknya? Coba Anda analisis 
dan jelaskan!

Kelompok 5
Topik: Fungsi dan Peran Pemimpin
Diskusikan:

1. Agen perubahan sangat penting di dalam memajukan organisasi 
karena dapat membawa organisasi ke arah kemajuan, misalnya pada 
pengembangan organisasi, sistem produksi, sistem pemasaran dan 
lain-lain. Bagaimana sifat-sifat yang harus dimiliki  pemimpin bilamana 
ia ingin mendapat predikat pemimpin pro perubahan?

2. Apa tugas pemimpin dalam menunjang terjadinya perubahan?

Kelompok 6
Topik: Kepemimpinan Pendidikan
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Diskusikan:
1. Kepemimpinan pendidikan tidak terlepas dari kewajibannya untuk 

membawa warga yang dipimpinnya memahami dasar dan falsafah 
negara Pancasila. Sejauh mana pemahaman dan penghayatan terhadap 
Pancasila harus dapat dijiwai oleh dirinya dan staf/warga yang berada di 
bawah kepemimpinannya?

2. Menurut pendapat Anda, bagaimana seharusnya pemahaman terhadap 
Pancasila dari para pendidik? Apakah pada saat ini sudah tercapai 
secara optimal? Jelaskan! 
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BAB III

ORGANISASI

A. Teori Organisasi
1. Manusia dan Organisasi
Manusia disebut sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, karena di 
dalam kehidupannya manusia perlu menjalin hubungan dengan manusia lain. 
Setiap individu manusia memiliki tujuan hidupnya sendiri di samping adanya 
tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, manusia harus menghimpun 
dirinya dalam kelompok agar bisa bekerja secara bersama-sama, sehingga dapat 
menyatukan niat dan kekuatan untuk mencapai tujuan itu.

Upaya menyatukan niat dan kekuatan tersebut akan dapat dicapai dengan 
baik, apabila semuanya itu terkoordinasikan dengan baik mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendaliannya. Dalam keadaan seperti ini perlu ada suatu 
wadah kerjasama di antara manusia yang terlibat, yang dapat diwujudkan dalam 
bentuk suatu organisasi (kelompok, himpunan, asosiasi dan lain-lain).

2. Apakah Organisasi Itu?
Para ahli organisasi memberikan definisi (batasan, definition) tentang 
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organisasi dengan sangat banyak ragamnya. Sutarto (2002) dalam bukunya 
“Dasar-dasar Organisasi” menunjukkan 46 definisi  tentang organisasi. Untuk 
memberi gambaran tentang apa organisasi itu, kita kutip beberapa definisi seperti 
di bawah ini.
• Organization is the form of every human association for the attainment of 

common purpose. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia 
yang digunakan untuk pencapaian tujuan bersama (James D. Mooney, The 
Principle of Organization, 1974).

• Organisasi adalah sistem aktivitas yang terkoordinasi secara sadar dari dua 
orang atau lebih (Stephen R. Cover. The Eight Habits. 2005).

• Organization is a tool people use to coordinate their actions to obtain something 
they desire or value. Organisasi adalah suatu alat yang digunakan oleh 
sekelompok orang untuk mengkoordinasikan upaya mereka dalam rangka 
mencapai keingin bersama atau nilai tertentu (Gareth Jones. Organizational 
Theory, Design and Change. 2010).

• Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih 
hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri 
(Gibson J.L., et al. Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses. 1996).

Itulah beberapa pengertian tentang organisasi, yang oleh para ahli 
didefinisikan  berdasar pada sudut pandang masing-masing. Untuk memberikan 
pengertian tentang organisasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Organisasi adalah (1) wadah kumpulan orang, (2) proses pembagian kerja, (3) 
sistem kerjasama, sistem hubungan atau sistem sosial, dan  (4) untuk mencapai 
tujuan bersama.

3. Mengapa organisasi didirikan?
Organisasi didirikan oleh sekumpulan orang untuk digunakan dalam rangka 
mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh, pada kegiatan bisnis seperti 
perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, sekumpulan orang bekerja 
sama untuk dapat menciptakan keuntungan yang lebih besar daripada bila mereka 
berusaha secara sendiri-sendiri. Dengan terhimpun dalam suatu organisasi 
(baca: perusahaan, instansi, lembaga), sumber daya organisasi dapat dikelola 
secara efektif dan efisien, sehingga sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 
organisasi. Sebagai contoh, untuk organisasi laba seperti perusahaan, organisasi 
memungkinkan orang-orang yang berada di dalam organisasi memanfaatkan 
sistem dan mekanisme organisasi untuk memperoleh beberapa keuntungan, 
seperti: (1) meningkatkan spesialisasi dan devisi pegawai, (2) memanfaatkan 
teknologi tinggi, (3) mengatur lingkungan eksternal, (4) menghemat biaya 
transaksi, dan (5) meningkatkan kewenangan dan pengendalian (Dicky W.U.R. 
dan Siti Nurhasanah, 2005).

Kelima manfaat tersebut sangat penting untuk diketahui dalam upaya 
menciptakan mekanisme organisasi yang sehat di mana unsur anggota dan 
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pengurus (fungsionaris dan manajer) dapat membawa organisasi berjalan dengan 
mekanisme yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Gibson et al  (2006) menyatakan suatu organisasi harus bisa mencapai apa 
yang disebut tahap “virtual organization”  yaitu “organization that achieve both 
efficiency and flexibility by establishing networks of relationships with a variety 
of groups including suppliers, distributors, customers, strategic alliance partners 
and even competitors”.

4. Teori Organisasi
Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya 
dan bagaimana organisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang 
bekerja di dalamnya atau pun masyarakat yang berada di lingkungan kerjanya. 
Teori organisasi dikatakan pula sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari 
struktur dan rancangan organisasi, serta merujuk pada aspek deskriptif maupun 
preskriptif dari ilmu tersebut.

Uraian di bawah ini membicarakan berbagai aspek yang perlu dipelajari 
dalam teori organisasi.

a. Sistem (System) 
Organisasi merupakan suatu sistem, yaitu kumpulan dari komponen-
komponen (bagian-bagian) yang saling berhubungan dan saling bergantung 
satu sama lain yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu 
kesatuan yang terintegrasi.

Sebagai suatu sistem, organisasi dapat bersifat terbuka atau tertutup. 
Suatu sistem disebut terbuka apabila proses yang berlangsung di dalamnya 
mendapat masukan dari lingkungannya. Sedangkan sistem tertutup adalah 
bila tidak ada pengaruh atau masukan dari lingkungannya. Dalam kenyataan 
di lapangan, tidak ada sistem (organisasi) yang spenuhnya terbuka atau 
tertutup. Pada keduanya akan terdapat pengaruh dari luar, hanya derajat 
pengaruhnya bisa besar atau kecil tergantung pada mekanisme kerja dari 
sistem  yang ada pada organisasi tersebut.

Mekanisme kerja suatu sistem terdiri dari komponen-komponen 
masukan (input),  proses (process) dan keluaran (output). Secara sederhana, 
mekanisme kerja sistem dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.   

1)  Karakteristik Sistem Terbuka 
Karakteristik (ciri-ciri) sistem terbuka adalah:

• Memiliki kepekaan terhadap lingkungan,
• Ada umpan balik (ke dan dari) lingkungan,
• Ada proses siklus (cyclical character) dengan lingkungan,
• Ada kecenderungan untuk memperbaiki diri (negative entrophy),
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• Bersifat stabil (steady state),  
• Memiliki kecenderungan bergerak, tumbuh dan meluas, 
• Memiliki keseimbangan, ketahanan, dan penyesuaian dengan  

kegiatan, dan
• Memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah (equifinality).

Gambar 2. Mekanisme Kerja Sistem

2) Karakteristik Sistem Tertutup 
Pada sistem tertutup, karakteristik yang ada berintensitas rendah 
sehingga sistem tertutup memiliki perkembangan yang sangat terbatas. 
Organisasi tertutup tidak mau merespons masukan dari luar dan tidak 
pula memberikan output-nya keluar dari sistemnya.

Dalam hubungannya dengan sifat terbuka atau tertutupnya suatu 
organisasi, Mangkunegara (2006) menyatakan faktor lingkungan dapat 
menunjang individu di dalam organisasi dalam mencapai prestasi kerja. 
Hal ini dikarenakan faktor lingkungan dapat menciptakan target kerja 
yang menantang, pola komunikasi kerja yang efektif, iklim kerja yang 
dinamis, mendorong peluang berkarir, dan merupakan pemacu baik bagi 
individu, kelompok maupun organisasi.

b. Struktur (Structure)
Struktur organisasi adalah sistem formal hubungan tugas dan wewenang 
yang mengendalikan bagaimana tiap individu bekerja sama dan mengelola 
segala sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tujuan 
dasar adanya struktur dari suatu organisasi adalah sebagai alat kontrol 
untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, dan memotivasi kerja setiap 
anggota organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi tersebut. 
Sebuah struktur yang tepat adalah struktur yang mampu merespons 
terhadap berbagai masalah yang muncul dalam proses koordinasi dan 
motivasi yang sewaktu-waktu bisa muncul, baik pada komponen sumber 
daya manusia, teknologi maupun lingkungan. Bilamana organisasi itu 
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tumbuh dan berkembang, maka akan berkembang pula struktur yang ada 
di dalamnya.

Berkaitan dengan struktur dikenal aspek-aspek desain, dimensi, 
determinan dan efektivitas dari struktur organisasi.

1)  Desain Struktur Organisasi
Struktur dari suatu organisasi harus didesain (dirancang) mengikuti 
prinsip: sederhana, pembagian kerja yang jelas, dan terlaksananya 
koordinasi antarkomponen secara baik. Aspek struktur menyangkut 
aspek vertikal (hirarkis) dan aspek horizontal (hubungan ke samping/
mendatar).

Secara teoritis, desain struktur organisasi mencakup empat bagian 
organisasi yaitu: strategic apex,  techno-structure, support staffs,  dan 
operating core.

Susunan keempat bagian dapat diuraikan sebagai berikut:
• Bagian puncak yang disebut strategic apex, adalah komponen 

penanggung jawab keseluruhan organisasi (overall organization) 
yaitu Chief Executive Officer (CEO) atau Top Managers.

• Bagian tengah (middle line) terdiri dari techno-structure dan support 
staffs.  Techno-structure berperan menjaga standarisasi produk, 
mendukung  proses produksi dan menjaga baik jenis maupun kualitas 
produk. Adapun support staff  merupakan komponen pendukung 
terhadap organisasi, tetapi tidak secara langsung ikut terlibat pada 
peran techno-structure.

• Bagian bawah adalah operating core yang merupakan basis, terdiri dari 
staf yang berhubungan dengan proses produksi yang menghasilkan 
produk dan berperan dalam upaya tumbuhnya pelayanan (promosi, 
pemasaran).

Desain stuktur organisasi harus dijiwai kesemua faktor tersebut 
agar dapat dihasilkan struktur yang ideal yang bersifat sederhana, jelas 
dan terkoordinasi  (KISS).

Desain yang baik dari suatu organisasi sangat penting karena akan 
diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:
• Mampu bersaing dengan organisasi lain
• Dapat beradaptasi dengan berbagai kemungkinan yang terjadi:

1. Dapat mengelola/mengatur perbedaan,
2. Dapat meningkatkan efisiensi, 
3. Dapat meningkatkan inovasi, 
4. Dapat beradaptasi dan mengontrol lingkungan,
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5. Dapat meningkatkan koordinasi dan motivasi, dan
6. Dapat mengembangkan dan menerapkan strategi organisasi 

secara tepat.

2)  Dimensi (Dimension) 
Dimensi struktur organisasi memandang adanya tiga “ukuran” yaitu 
kompleksitas (complexity), formalitas (formality) dan sentralisasi 
(centralization).         
a)  Kompleksitas

Kompleksitas dari struktur organisasi menunjukkan akan adanya 
diferensiasi baik secara horizontal, vertikal, maupun spasial.
1. Diferensiasi horizontal, menyangkut pembagian kerja ke 

arah mendatar yang ditunjukkan oleh adanya spesialisasi, 
departementalisasi,  fungsionalisasi, dan lain-lain. Pembagian 
kerja yang bersifat diferensiasi horizontal telah dikemukakan oleh 
Adam Smith (1776).  

2. Diferensiasi vertikal, menunjukkan kedalaman struktur yang 
ditandai oleh adanya rentang kendali antara manajer, fungsionaris, 
staf dan keseluruhan karyawan. Contoh: dengan menggunakan 
diferensiasi vertikal lima tingkat (echelon) dan rentang kendali 
delapan, maka akan diperoleh jumlah personil sebanyak 585 
manajer (penjumlahan dari 1-8-64-512) dan sebanyak 4.096 
karyawan.

3. Diferensiasi spasial, menunjukkan adanya tempat, jarak dan jumlah 
komponen yang menyusun struktur. Makin tinggi kompleksitas 
dan makin besar ukuran suatu organisasi,  memerlukan adanya 
komunikasi, koordinasi dan kendali yang lebih luas.

b)  Formalisasi
Formalisasi adalah tindakan untuk melegalisasikan struktur organisasi 
yang ada sehingga dapat diketahui sejauh mana tugas,  prosedur, 
instruksi, dan peraturan distandardisasi.  Dengan adanya formalisasi 
maka ada ketegasan terhadap sesuatu yang diberlakukan di dalam 
organisasi.  .

c)  Sentralisasi
Sentralisasi adalah adanya pemusatan dalam pengambilan keputusan 
sesuai dengan hirarki yang berlaku di dalam organisasi, tugas pokok 
dan fungsi dari pemegang kewenangan (authority). 

3)  Deteminan (Determinant)
Determinan struktur organisasi adalah faktor penentu yang menyebabkan 
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sejauh mana struktur organisasi bisa dirumuskan dan dikembangkan. 
Faktor-faktor yang menjadi determinan terhadap struktur organisasi 

adalah:
• Strategi (strategy), yaitu cara dalam mencapai tujuan agar tujuan 

tersebut tercapai sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan, 
• Besaran (size), yaitu perbandingan antara jumlah personil/karyawan 

dengan jumlah pengelola (manajer),
• Teknologi (technology), yaitu bagaimana proses dari input 

menjadi output dilaksanakan. Makin tinggi kuantitas, kualitas dan 
kontinuitas produk yang diharapkan, makin canggih teknologi yang 
dipergunakan.

• Mungkin masih ada faktor-faktor lain yang menjadi determinan                       
struktur organisasi, misalnya besarnya aset, modal, pasar dan lain-                      
lain.

4)  Bagan (Sketch) 
Struktur organisasi akan tampak jelas dan tegas, apabila digambarkan 
dalam suatu bagan organisasi. Bagan organisasi adalah  gambaran 
tentang struktur organisasi yang biasanya ditunjukkan dengan kotak-
kotak yang dihubungkan dengan garis-garis dan disusun menurut 
kedudukannya masing-masing. Setiap kotak bersifat fungsional yang 
mengemban fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan dengan 
garis kewenangan (garis komando, koordinasi) yang ada.

Dengan adanya bagan organisasi akan diperoleh beberapa 
kegunaan, antara lain dapat mengetahui ukuran (size) dari suatu 
organisasi, saluran kewenangan (authority) yang ada, macam satuan 
(unit) organisasi, dan hirarki (hierarchy) fungsionaris yang ada.

Jenis bagan organisasi sangat bervariasi tergantung pada besar 
kecilnya organisasi dan fungsi-fungsi yang ada pada satuan organisasi. 
Bentuk bagannya juga bervariasi, ada yang mendatar, lingkaran, elips, 
piramid, dan lain-lain. 
(Catatan: Coba Anda gambarkan bentuk bagan struktur organisasi suatu 
Universitas, Sekolah (SD, SMP atau SMA), atau suatu Kantor/Dinas 
Pemerintahan di mana Anda merupakan bagian darinya.

c. Perkembangan Organisasi (Organization Develompent) 
Organisasi dengan berbagai karateristiknya (formal, fungsional) dan 
bentuknya (pemerintah, perusahaan, kemasyarakatan) memiliki lima 
tahapan daur hidup (life cycles) yaitu pendirian, pertumbuhan, kedewasaan, 
kemunduran, dan kebangkrutan, seperti pada Gambar 3.
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Gambar 3. Daur Hidup Organisasi

1) Tahap Pendirian
Organisasi didirikan oleh sekumpulan orang yang dimaksudkan sebagai 
wahana untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh, suatu 
perusahaan (organisasi di bidang usaha) didirikan oleh sekelompok 
orang yang ada di dalamnya, seperti pemilik modal (investor), pemilik 
keahlian (manager), dan pemilik keterampilan (human resource), demi 
tercapainya tujuan bersama (produk tertentu) dengan keuntungan 
yang rasional. Maka didirikanlah berbagai macam organisasi seperti 
perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (barang, jasa, dan lain- 
lain).

Pada suatu waktu bisa berdiri berbagai macam organisasi (ingat 
tumbuh menjamurnya partai politik menjelang Pamilihan Umum) dengan 
tujuan yang bisa sama (serupa) atau berbeda. Setiap organisasi dengan 
perangkat sumber daya manusia, finansial dan teknologi yang dimilikinya, 
berusaha untuk membawa organisasi yang didirikannya dapat hidup dan 
berkembang. Pada tahap pendirian segala usaha dicurahkan sehingga 
keberadaan organisasi yang didirikan mulai tampak dan terasa. Pada 
saat pendirian, semua pihak yang terkait memberikan dorongan yang 
kuat agar organisasi yang didirikannya dapat berkembang ke arah yang 
memberikan harapan.

(Coba Anda tunjukkan organisasi yang berada pada tahap 
pendirian.)

2) Tahap Pertumbuhan
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Pada tahap pertumbuhannya, organisasi-organisasi yang didirikan 
tadi tidak bisa tidak berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka 
harus mampu bersaing. Organisasi yang memiliki perangkat yang baik 
akan tumbuh berkembang mencapai tahap yang membawa berbagai 
keuntungan bagi organisasi tersebut. Ciri organisasi yang berkembang 
adalah meningkatnya profesionalisme personilnya, lebih banyak 
menggunakan teknologi yang maju dan efisien, meningkatnya kuantitas, 
kualitas dan kontinuitas produk dan pemasaran, terciptanya budaya dan 
lingkungan yang kondusif, bertambah baiknya kehidupan yang bersifat 
fisik dan spiritual, serta bertambah luasnya jaringan kerja dan komunikasi 
dengan berbagai pihak.

Organisasi yang berada pada puncak perkembangannya 
memerlukan upaya yang lebih kuat agar dapat mempertahankan 
perkembangannya secara optimal menuju ke arah kedewasaannya. 
Berapa lama suatu organisasi berada dalam tahap pertumbuhannya, 
amat tergantung pada mekanisme organisasi yang dijalankannya.

(Coba Anda cari contoh organisasi yang berada pada tahap pertum-
buhan yang pesat.)

3) Tahap Kedewasaan
Pada tahap kedewasaan, terjadi proses formalisasi pada semua perangkat 
organisasi seperti kestabilan struktur, pendelegasian wewenang, 
pemantapan kontrol, efisiensi yang tinggi, adanya desentralisasi dan 
berkembangnya jaringan kerja dan pasar serta lingkungan yang kondusif.

Setelah bertahan sekian waktu ada tiga kemungkinan eksistensi 
suatu organisasi, yaitu berkembang terus, bertahan pada kondisi yang 
relatif sama, atau mengalami kemunduran.

4) Tahap Kemunduran
Organisasi yang mengalami kemunduran berarti tidak dapat 
mempertahankan efektivitas yang diharapkan dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi organisasinya. Itu berarti adanya kemerosotan pada 
ketujuh faktor efektivitas organisasi seperti telah disebutkan di atas.

Kemunduran organisasi adalah satu tahapan dalam daur hidup 
organisasi ketika organisasi itu mengalami kegagalan untuk mengenali, 
mengantisipasi, menghindari, menetralisasi, atau beradaptasi terhadap 
adanya tekanan-tekanan, baik yang bersifat internal (dari dalam) atau 
pun eksternal (dari luar). Organisasi yang mengalami kemunduran 
tersebut terancam eksistensinya. 

Seperti diungkapkan oleh Greiner, kegagalan untuk mengadaptasi 
strategi dan tatanan/struktur dalam menyesuaikan dengan perubahan- 
perubahan kondisi, bisa berakibat pada terjadinya krisis dan kegagalan 
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organisasi. Tetapi bisa juga terjadi kemerosotan karena organisasi 
(misal perusahaan) terlalu banyak mengalami perkembangan tanpa 
diikuti dengan penguatan yang setara. Beberapa ahli menyimpulkan 
bahwa kemunduran organisasi terjadi karena berjangkitnya berbagai 
krisis seperti krisis kepemimpinan, krisis otonomi, krisis pengendalian, 
krisis sistem birokrasi, dan krisis-krisis lainnya yang menguras enerji 
organisasi.

5) Tahap Kematian Organisasi
Kemunduran organisasi sebagai dampak dari adanya berbagai krisis 
dapat membawa akibat pada kematian organisasi. Weitzel dan Johnson, 
membagi tahap kematian dalam lima sub-tahap yaitu sub-tahap kabur 
(blinded),  kelembaman (inaction), salah tindakan (faulty action),  krisis 
(crisis)  dan pembubaran (dissolution). 

Sesungguhnya tahap kemunduran organisasi akan dapat diatasi 
bila manajemen (pengurus) setelah melihat adanya krisis yang berkesi- 
nambungan, mampu mengumpulkan informasi yang benar, melaksa- 
nakan tindakan cepat dan tepat terhadap masalah yang dihadapi, mem- 
perbaiki kinerja (performance), dan melakukan reorganisasi secara 
efektif, melalui pendekatan, komunikasi, mengadopsi cara inovatif, 
memperbaharui strategi, mendesain-ulang pekerjaan dan mengambil 
keputusan yang tepat. Bila diperlukan dapat menyewa konsultan 
manajemen dan organisasi yang terpercaya dan handal untuk melaku- 
kan konsolidasi dan menemukan strategi untuk mengatasi krisis secara 
tuntas.

B. Lingkungan Organisasi 
Setiap organisasi berada pada lingkungan tertentu. Lingkungan dapat bersifat 
internal (di dalam) dan eksternal (luar) dari organisasi tersebut.  Lingkungan 
internal terbentuk oleh adanya iklim dan budaya organisasi. Lingkungan internal 
itu diciptakan, oleh karena itu harus bisa diatur, dikelola, dikembangkan dan 
dikontrol oleh organisasi agar tercipta kondisi yang kondusif untuk hidup dan 
berkembangnya organisasi.

 Lingkungan yang bersifat eksternal tercipta karena organisasi memerlukan 
masukan (input) dari lingkungan dan agar organisasi dapat melepas hasilnya 
(output) kepada lingkungan di luar organisasi. Dari lingkungan eksternal, 
organisasi memperoleh masukan sumber daya (bahan mentah, ketenagaan), 
pelanggan, dukungan atau pembatasan (misal peraturan pemerintah) dan 
kerjasama ataupun persaingan. Itulah sebabnya organisasi melalui struktur 
organisasi yang dimilikinya harus bisa memfasilitasi berbagai masukan dari 
lingkungan yang ada. Di lingkungan internal organisasi harus diciptakan kondisi 
sehingga semua komponen organisasi (fungsionaris, anggota) menyadari akan 
lingkungannya. Harus disadari bahwa organisasi perlu menjalin kemitraan 
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dengan berbagai komponen yang ada di lingkungannya atau mengendalikan 
secara cerdas persaingan yang mungkin terjadi.  Dewasa ini, organisasi jangan 
melupakan munculnya lingkungan yang bersifat global yang dapat membawa 
dampak, baik yang bersifat positif ataupun negatif terhadap organisasi.

 Untuk mengatasi lingkungan, terutama lingkungan eksternal, 
organisasi perlu membangun strategi organisasi, yaitu rencana tindakan untuk 
mengembangkan kompetensi dan untuk mencapai tujuan jangka panjang 
serta tujuan-tujuan lainnya.  Melalui strateginya sebuah organisasi akan 
terus menggunakan dan mengembangkan kompetensi intinya untuk meraih 
keuntungan yang kompetitif, sehingga dapat meningkatkan nilai eksistensinya 
di lingkungannya. Kompetensi inti merupakan nilai aktivitas kreasi seperti proses 
produksi/manufaktur, pemasaran (marketing) atau penelitian dan pengembangan 
(research and development). Sehingga suatu organisasi (perusahaan) dapat 
mencapai efisiensi yang tinggi, meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas 
(quantity, quality and continuity) produksi, inovasi dan tanggapan pelanggan yang 
positif. Sebuah organisasi yang memiliki kompetensi yang tinggi (superior) akan 
mampu mengungguli para pesaingnya. 

 Strategi organisasi memfasilitasi organisasi untuk membentuk dan 
mengatur domain (wilayah garapannya) dalam mengeksploitasi keberadaan 
kompetensi intinya dan mengembangkan kompetensi baru yang memungkinkan 
dirinya menjadi pesaing (competitor) bagi sumber-sumber daya di lingkungannya.

 Strategi yang harus dilaksanakan oleh organisasi terdiri dari strategi 
fungsional, strategi bisnis dan strategi korporasi. Strategi fungsional (functional 
strategy) merupakan sebuah rencana tindakan untuk memperkuat sumber-
sumber fungsional, misalnya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan upaya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia organisasi.

 Strategi bisnis (business strategy) merupakan sebuah rencana untuk 
menggunakan dan mengembangkan kompetensi inti sehingga organisasi 
tersebut tidak hanya dapat melindungi dan membesarkan keadaan domain-nya, 
tetapi juga mengembangkan diri ke dalam domain-domain baru.

 Strategi korporasi mengupayakan agar organisasi dapat mengembangkan 
sumber daya dan kompetensi yang dimilikinya, dapat mengembangkan organisasi 
menjadi suatu organisasi yang lebih maju misalnya dengan melaksanakan 
improvisasi dan inovasi, sehingga akan dapat menjadi “badan usaha” yang maju 
dan berkembang. 

 Dengan menerapkan strategi-strategi yang ada diharapkan organisasi 
dapat memantapkan eksistensinya di lingkungannya, dan bisa beradaptasi 
terhadap lingkungan yang ada secara dinamis.
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BAB IV

BUDAYA ORGANISASI

Setelah mempelajari berbagai hal yang menyangkut organisasi pada Bab III,  
sejalan dengan pola kerja dan perkembangan organisasi, salah satu aspek 
penting di dalam organisasi yang harus mendapat perhatian adalah budaya 
organisasi (organizational culture). Budaya organisasi merupakan salah satu 
unsur yang sangat penting bagi keberadaan suatu organisasi. Budaya organisasi 
harus mendapat perhatian karena perannya bagi organisasi. Jack Wood (2001),  
menyebutkan bahwa di dalam budaya organisasi terdapat tiga lapis masalah 
budaya yang dimulai dari aspek budaya yang nampak (observable culture), 
aspek budaya yang dipegang dan diamalkan oleh anggota organisasi (share 
values),  dan aspek budaya yang tidak nampak (hidden aspects) tetapi terasa 
keberadaannya.

  Menurut McShare dan Von Glinov (2010), organisasi yang memiliki budaya 
yang kuat umumnya dapat melaksanakan perannya yang lebih baik daripada 
yang memiliki budaya lemah, terutama karena didukung oleh isi budayanya yang 
sesuai dengan keberadaan organisasi tersebut di lingkungannya. Organisasi harus 
memiliki budaya yang dapat beradaptasi sehingga seluruh komponen organisasi 
dapat mendukung terjadinya perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Ary 
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G. Agustian (2012) bahkan menunjukkan suatu organisasi yang berbentuk 
perusahaan perlu memiliki budaya kerja perusahaan (corporate culture) yang 
merupakan fondasi untuk kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan.

Budaya organisasi berada pada dua level dari organisasi yaitu di permukaan 
dan di dalam organisasi itu sendiri. Yang berada di permukaan menyangkut hal-
hal yang kasat mata seperti cara-cara bertindak, simbol-simbol, cerita-cerita, dan 
upacara-upacara yang dilakukan oleh anggota organisasi. Unsur-unsur budaya 
yang bisa dilihat mencerminkan nilai-nilai yang berada dalam benak para anggota 
organisasi. Nilai, asumsi, keyakinan, kepercayaan, sikap dan perasaan adalah 
atribut budaya yang tampak.

Budaya yang tidak kasat mata merupakan identitas bagi para anggota 
organisasi dan menumbuhkan komitmen terhadap keyakinan dan nilai-nilai yang 
lebih besar. 

 Dengan adanya budaya organisasi, para anggota organisasi dengan 
penuh pengertian akan mengatur dirinya di dalam organisasi dan akan dapat 
menempatkan dirinya dengan baik di dalam maupun di luar lingkungan 
organisasinya. Menurut McShane dan Von Glinov (2010), organisasi yang memiliki 
budaya yang kuat akan dapat melaksanakan perannya yang lebih baik daripada 
yang berbudaya lemah. Sebab, komponen budaya yang kuat akan mendorong 
perkembangan  organisasi di lingkungannya.

A. Pengertian Budaya Organisasi
Konsep budaya organisasi dapat dikatakan masih relatif baru. Istilah budaya 

tidak terlepas dari kebudayaan (culture). Menurut Harvard University (1952),  
kebudayaan terdiri atas pola yang secara nyata ataupun tersirat merupakan 
perilaku yang diperoleh dan diteruskan melalui lambang-lambang  yang 
membentuk hasil karya yang unik dari kelompok manusia. Inti dari kebudayaan 
terdiri dari gagasan tradisional dan nilai-nilai yang menyertainya. Kebudayaan 
adalah hasil karya manusia yang merupakan ciri umum manusia sejak dahulu 
hingga saat ini. Terdapat tiga hal yang menjadi ciri utama kebudayaan pada 
manusia yaitu pembuatan alat, penggunaan bahasa dan pengaturan hubungan 
antarmanusia, yang kemudian membentuk kebudayaan.

 Charles Handy dalam Darwis S. Gani (2010) menyatakan bahwa dalam 
mengelola organisasi hendaknya sesuai dengan kehidupan nyata dan agar 
organisasi dibangun atas dasar rasa peduli untuk memanusiakan manusia apa 
pun bentuk organisasinya. Salah satu makna kebudayaan yaitu pengaturan 
hubungan antarmanusia yang harus sejalan dengan budayanya yang meliputi 
tata nilai, keyakinan dan norma yang dimanifestasikan dalam bentuk kebiasaan 
anggota organisasi di dalam melakukan pekerjaan, berhubungan dengan orang 
lain,  memecahkan dan menyelesaikan masalah, serta menerjemahkan lingkungan 
sosial mereka. Itulah sebabnya, sebelum budaya organisasi terbentuk, suatu 
organisasi harus memiliki visi dan misi, strategi dan desain struktur yang mapan.
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 Konsep budaya organisasi dapat dikatakan masih relatif baru. Konsep ini 
seperti diakui oleh para teoretis organisasi diadopsi dari konsep budaya yang 
lebih dahulu berkembang pada disiplin anthropologi  (Ahmad Sobirin, 2009). 

 Gareth Jones (2010) membahas tentang teori organisasi (organizational  
theory) dengan mengemukakan tiga aspek penting di dalam teori organisasi yaitu 
struktur, rancangan dan perubahan organisasi serta budaya organisasi.

 Untuk dapat memahami apa itu budaya organisasi, dapat dikemukakan 
pendapat para ahli tentang budaya organisasi seperti di bawah ini.

• Budaya organisasi adalah seperangkat tata nilai dan norma-norma 
yang   diakui bersama yang berperan mengendalikan tata hubungan 
antaranggota organisasi  dan juga orang-orang di luar organisasi (Gareth 
Jones, 2010).

• Organizational culture is a pattern of shared basic assumptions that was 
learned by a group as it solved its problems of external adaptation and 
internal integration,  that has worked well enough to be considered valid, 
and therefore, to taught to new members as the correct way to perceive, 
think and feel in relation to those problems (Edgar Shein, 2004).
(Budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang dipelajari  oleh 
sekelompok orang sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan 
yang berkaitan dengan adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan 
telah menunjukkan hasil yang baik sehingga perlu diajarkan kepada 
anggota organisasi baru sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, 
berpikir dan mengungkapkan perasaannya dalam kaitannya dengan 
masalah di dalam organisasi).

• Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, yaitu norma-norma yang 
mengarahkan keyakinan dan pemahaman yang dibentuk oleh para 
anggota suatu organisasi dan diajarkan kepada para anggota baru 
dengan sebaik mungkin (Wisnu dan Nurhasanah, 2005).

• Organizational culture is the values and assumptions shared within an 
organization (Mc Shane dan Von Glinow, 2010). (Budaya organisasi 
adalah tata nilai dan asumsi-asumsi yang berlaku di dalam suatu 
organisasi).

• Organizational culture is what employees perceived and how this 
perception creates a pattern of believes, values, and expectations 
(Gibson, JL et al, 2006).

• Organizational culture is the set of shared, taken for granted implicit 
assumption that group hold and that determines how it perceived  (Kinichi 
and Kreitner, 2008).

	 Berdasarkan	beberapa	definisi	 yang	dikemukakan	oleh	para	ahli,	 dapat	
dirumuskan budaya organisasi, yaitu seperangkat tata nilai dan norma yang 
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merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu organisasi dan 
berlaku bagi para anggota organisasi tersebut. Dua unsur penting dalam budaya 
organisasi adalah tata nilai (values) dan norma (norms) yang harus difahami 
dan diamalkan oleh para anggota organisasi dan harus diajarkan kepada para 
anggota baru yang belum memahaminya. Menurut Jones (2010), ”values are 
general criteria, standards, or guiding principles use to determine which type of 
behaviors, events, situations, and outcomes are desirable or undesirable”  dan  
“ norms are standards or styles of behaviors that are considered acceptable or 
typical for a group of people”.

 Wisnu dan Nurhasanah (2005), lebih lanjut menunjukkan bahwa budaya 
organisasi terkait dengan beberapa aspek budaya khusus, seperti tata cara dan 
upacara, ceritera-ceritera, simbol-simbol, dan bahasa.     

 Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya 
organisasi akan menuntun hubungan kerja dan tata komunikasi di dalam 
organisasi.

B. Fungsi Budaya Organisasi
Budaya organisasi memiliki peran yang penting di dalam organisasi, karena tata 
nilai, norma-norma, simbol-simbol, ceritera, ritual dan berbagai fenomena budaya 
memiliki pengaruh terhadap kehidupan organisasi.

Salah satu contoh budaya organisasi dapat kita ambil dari Indonesia yaitu 
fenomena musim pengolahan tebu pada perkebunan-perkebunan tebu di Pulau 
Jawa atau Upacara Wisuda di Universitas Pakuan. Dalam kegiatan tersebut unsur 
budaya yang telah berjalan puluhan tahun menjiwai kedua fenomena tersebut di 
atas.

Sehubungan	dengan	fungsi	budaya	organisasi,	Wallace	dan	Zeffane	(2001),	
menyebutkan tiga fungsi budaya organisasi. Ketiga fungsi tersebut adalah:

1. Sebagai sarana untuk adaptasi eksternal (external adaptation). Budaya 
organisasi merupakan perekat dalam bekerja untuk mencapai tujuan 
yang tidak terlepas dari perlu adanya adaptasi dengan orang-orang 
yang berada di luar organisasi.

2. Sebagai alat untuk integrasi internal (internal integration). Budaya 
organisasi berperan sebagai perekat dari identitas kolektif dan alat untuk 
memadukan cara kerja dan hidup bersama yang dibingkai oleh unsur-
unsur budaya yang ada di dalam organisasi.

3. Sebagai alat yang menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai 
antara pimpinan dan karyawannya (bringing executives and employees 
together).

 Gareth Jones (2010), menyebutkan bahwa budaya organisasi dapat 
memengaruhi efektivitas suatu organisasi karena dengan dipahaminya budaya 
organisasi penerapan tata nilai dan norma-norma akan berdampak pada: 
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peningkatan motivasi karyawan dalam mencapai kinerja organisasi, memperbaiki 
tata kerja di dalam organisasi, dan meningkatkan kemampuan kompetitif 
organisasi.

 Perlu kiranya dicatat peringatan dari Schein (2004), bahwa jika kita salah 
dalam memahami dan menerapkan budaya organisasi akan terjadi hal sebaliknya 
di mana budaya organisasi justru akan menjadi faktor penghambat dalam 
kehidupan organisasi dan budaya organisasi akan dianggap sebagai tanggungan 
(liabilities). Beberapa hambatan yang mungkin terjadi adalah:

1. Budaya akan menjadi kendala dalam implementasi strategi organisasi,
2. Budaya akan menjadi penghalang dalam penggunaan teknologi baru,  

dan
3. Budaya akan menghambat terlaksananya inovasi.

C. Proses Terbentuknya Budaya Organisasi
Budaya organisasi harus dipahami, dihayati dan dapat diterapkan oleh para 
anggota organisasi. Pertanyaan yang muncul:  Budaya organisasi itu dari mana 
asalnya? Mengapa budaya dari suatu organisasi berbeda dengan organisasi 
lainnya?  Dapatkah budaya organisasi itu dikelola?

 Untuk memberikan gambaran bagaimana suatu budaya organisasi 
berkembang, Gareth Jones (2010) memberikan uraian bahwa budaya organisasi 
terbentuk dalam proses interaksi empat faktor pembentuk budaya organisasi 
yaitu: sifat-sifat personal dan profesional (personal and professional characters); 
struktur organisasi  (organizational structure); etika organisasi (organizational 
ethics), dan hak kekayaan (property right).

 Hubungan antara keempat faktor tersebut dengan budaya organisasi 
dapat dilihat pada  Gambar 4. 

 

Gambar 4. Proses terbentuknya Budaya Organisasi
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        a. Sifat-sifat Personal dan Profesional
Orang-orang yang menjadi anggota organisasi memiliki sifat-sifat yang dapat 
menjadi sumber terbentuknya budaya organisasi. Mereka dapat berasal dari 
berbagai latar belakang budaya dan profesi yang memiliki tata nilai, norma 
dan kepribadian tertentu. Di dalam pergaulan di antara mereka akan terjadi 
proses saling memahami, saling memengaruhi, saling menghargai, sampai 
kemudian terjadi penyatuan (synthesis)  dan pembentukan kesadaran baru 
yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam waktu yang berjalan, anggota organisasi dapat menerima 
berbagai pandangan baru, tata nilai baru, dan kebiasaan baru, yang 
dalam perkembangan selanjutnya dapat menjadi budaya organisasi yang 
tersusun dari tata nilai dan norma-norma baru yang diterima dan berlaku 
di dalam kehidupan organisasi. Suatu contoh ditunjukkan oleh Google 
yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang internet. Google telah 
berhasil menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai kultural perusahaan 
dan membangun budaya organisasi yang bersendikan inovasi di dalam 
mengembangkan perusahaan internetnya. Tata nilai yang bersendikan 
inovasi (innovation) ini menjadi budaya bagi perusahaan internet Google.

b. Etika Organisasi
Etika organisasi adalah nilai-nilai moral (moral values), kepercayaan (beliefs)  
dan tata aturan (regulations) yang berperan menciptakan tata cara yang 
tepat (appropriate ways) bagi para pihak di dalam organisasi, sehingga 
terbangun lingkungan organisasi yang kondusif. Dalam membentuk etika 
organisasi terdapat tiga unsur yang berperan yaitu etika sosial organisasi, 
etika profesi anggota organisasi dan etika perorangan yang ada di dalam 
organisasi. Etika organisasi yang hidup (exist) mendukung terbentuknya 
budaya organisasi dengan corak dan warna tertentu. 

c. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan sumber tata nilai yang penting di dalam 
organisasi. Seperti telah kita ketahui pada pembahasan terdahulu, struktur 
organisasi merupakan sistem formal yang berhubungan dengan tugas dan 
kewenangan organisasi di dalam mengendalikan kegiatannya.

Struktur organisasi yang berlaku berperan di dalam membangun 
budaya kerja. Struktur yang bersifat mekanistis (mechanistic structure) dan 
bersifat organik (organistic structure),  misalnya, berperan penting dalam 
membangun nilai-nilai budaya organisasi. Struktur yang bersifat vertikal 
dengan hirarki yang tinggi memberikan otonomi perorangan yang relatif kecil 
dibandingkan dengan struktur yang lebih melebar ke arah mendatar. Pada 
struktur	yang	lebih	mendatar	(flat	structure),	orang-orang	di	dalam	organisasi	
dapat lebih leluasa dalam memilih dan mengontrol kegiatannya sehingga 
mendorong tumbuhnya kreativitas dan keberanian dalam mengambil risiko.
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Struktur organisasi membangun nilai-nilai budaya karena keterkaitannya 
dengan hubungan kerja vertikal dan horizontal yang berdampak pada 
kelenturan hubungan antarbagian dan antarpemegang tugas dan tanggung 
jawab di dalam organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi seiring 
dengan waktu yang berjalan akan ikut menentukan sifat budaya organisasi.

d. Hak Kekayaan 
Hak kekayaan (property right) adalah hak-hak yang diberikan oleh 

organisasi kepada anggotanya untuk menerima dan memanfaatkan sumber 
daya yang dimiliki organisasi yang berbentuk suatu perusahaan. Di dalam 
organisasi seperti ini terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu 
manajer dan pekerja. Di dalam menjalankan perusahaan,  manajer dan 
pekerja berperan sangat penting. Antara keduanya dapat membangun kerja 
sama yang kuat (solid) dengan tetap menjaga hak-haknya masing-masing. 
Jika keduanya mampu bekerja sama dan hak-haknya terjamin, maka akan 
terbentuk budaya kerja organisasi yang dijunjung tinggi oleh kedua pihak 
dan terhindarkan dari berbagai aspek yang dapat merugikan organisasi 
maupun pengelolanya. Jaminan terhadap hak-hak tersebut akan menjadi 
unsur budaya organisasi yang sangat penting baik bagi manajer maupun 
pekerja.

Berdasarkan budaya kerja organisasi ini muncullah istilah “corporate 
culture” (Davis, 1984) yang menyebutkan budaya perusahaan adalah 
keyakinan dan nilai bersama yang memberikan makna bagi anggota sebuah 
institusi  dan menjadikan keyakinan dan tata nilai tersebut sebagai aturan/
pedoman berperilaku di dalam organisasi. Menurut Ary G. Agustian (2012), 
suatu organisasi yang berbentuk perusahaan perlu memiliki budaya kerja 
perusahaan yang merupakan fondasi untuk kesuksesan jangka panjang 
sebuah perusahaan.

Apa yang diuraikan di atas lebih cenderung pada organisasi yang 
bersifat formal dan berbentuk perusahaan. Sejalan dengan pendapat Wisnu 
dan Nurhasanah (2005), berbagai aspek budaya khusus seperti tradisi, 
cerita-cerita, tata cara dan upacara, simbol-simbol dan bahasa, akan menjadi 
unsur dalam pembentukan budaya organisasi. Semua itu akan tampak baik 
secara	umum	maupun	spesifik	dalam	budaya	suatu	organisasi.

D. Pengelolaan Budaya Organisasi
Budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting di dalam organisasi. 
Manajer (pengelola) organisasi harus memahami dan mendalami budaya 
organisasi yang diadopsi oleh organisasi yang dipimpinnya. Ia harus mengerti 
benar jalinan hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas jalannya 
organisasi. 

 Kunda (1992) dalam Garet Jones (2010), mengemukakan, untuk 
mengubah suatu budaya organisasi akan sangat sulit karena budaya organisasi 
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telah dibentuk berdasarkan faktor-faktor pembentuk yang saling berinteraksi dan 
memerlukan waktu yang lama. Diingatkan, perubahan itu bisa terjadi tetapi yang 
lebih penting adalah bagaimana mengelola budaya organisasi yang ada dengan 
seefektif mungkin. Sehingga keberadaan dan penerapan tata nilai, norma-norma, 
kebiasaan, etika dan sebagainya menjiwai jalannya organisasi dan sejalan 
dengan perkembangan organisasi yang selalu beradaptasi dengan kondisi lokal, 
regional dan bahkan global. 

 Pengelolaan budaya organisasi dimaksudkan agar budaya organisasi 
tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh anggota organisasi mulai 
dari pimpinan hingga seluruh anggota organisasi. Untuk mencapai maksud 
tersebut, organisasi harus dapat melaksanakan dua kegiatan yaitu sosialisasi 
dan orientasi. Sosialisasi   adalah proses di mana anggota organisasi diberi 
kesempatan untuk mempelajari dan menghayati tata nilai, norma-norma dan 
unsur-unsur lainnya yang membentuk budaya organisasinya. Adapun orientasi 
adalah cara yang khas yang diberlakukan terhadap anggota baru agar mereka 
dapat merespons terhadap situasi yang ada di dalam organisasi. Misalnya, apakah 
mereka bereaksi secara pasif atau patuh terhadap perintah dan tata aturan yang 
ada? Apakah mereka kreatif dan inovatif dalam mencari solusi terhadap suatu 
masalah?

Tabel 1. Tahapan sosialisasi budaya organisasi

 

Van Mannen dan Schein dalam  Jones (2010) memperkenalkan 12 cara 
sosialisasi yang berperan penting dalam orientasi peran (role orientation) bagi 
anggota baru suatu organisasi, yaitu orientasi secara melembaga (institutionalized 

Sosialisasi terhadap 
Calon Anggota  

(Outsiders)

Anggota Baru 
(New comers)

Pemegang 
Jabatan (Insiders) Hasil Sosialisasi

•	Mempelajari 
organisasi pekerjaan 
dan budaya organisasi

•	Terbentuknya 
harapan-harapan 
yang berhubungan 
dengan keanggotaan 
dalam organisasi                                        

•	Mengkaji 
harapan-
harapan 
terhadap 
kenyataan 
yang  ada dalam 
organisasi                                        

•	Meningkatkan 
hubungan kerja

•	Menerapkan 
perilaku peran 
barunya

•	Mengatasi konflik 
pada pekerjaan 
dan bukan 
pekerjaan

•	Motivasi meningkat

•	Kesetiaan yang lebih

•	Kepuasan yang lebih 
baik 

•	 Stres yang menurun

•	 Lancarnya proses 
pergantian 
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orientation) dan orientasi secara individual (individual orientation). Orientasi 
secara individu akan berhasil bila individu (perorangan) diajari untuk menanggapi 
terhadap hal-hal baru dengan cara yang sama seperti pada anggota lama 
merespon hal yang sama. Orientasi yang terlembagakan mendorong tumbuhnya 
kesesuaian dan kepatuhan terhadap tata aturan dan norma-norma yang berlaku.

Mc Shane dan Von Glinow (2010), menjelaskan  bahwa sosialisasi budaya 
organisasi adalah proses di mana individu belajar tentang tata nilai, perilaku yang 
diharapkan dan pemahaman sosial untuk dapat menempatkan peran mereka di 
dalam organisasi. Pada Tabel 1  dapat dilihat tahapan proses sosialisasi budaya 
organisasi di dalam organisasi.                                        

E. Budaya Organisasi dan Efektivitas Organisasi
Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap tercapainya efektivitas 
organisasi. Budaya organisasi yang terkelola dengan baik mendorong tercapainya 
efektivitas kerja organisasi, karena:

1. Dapat meningkatkan keuntungan kompetitif (competitive advantage)  
Orang-orang yang berada di dalam organisasi adalah orang-orang 

yang telah memahami sepenuhnya budaya organisasi (tata nilai, norma, 
simbol, seremonial, dan lain-lain) yang telah teruji berdampak baik 
pada jalannya organisasi. Menurut Mc Shane dan Von Glinow (2010), 
organisasi yang dapat menyosialisasikan budaya organisasinya kepada 
seluruh anggotanya akan meraih keuntungan:

• Motivasi yang meningkat (higher motivation),
• Kesetiaan yang lebih tingi (higher loyality), 
• Kepuasan yang lebih baik (higher satisfaction),
• Ketegangan yang  menurun (lower stress), dan 
• Lancarnya proses pergantian (lower turnover).
Dengan diperolehnya beberapa keuntungan tersebut, maka 

keuntungan kompetitif bagi organisasi akan meningkat.
2. Dapat memperbaiki mekanisme kerja dari struktur organisasi yang 

berjalan (Improve structure organizational works) 
Budaya organisasi  berkembang karena adanya interaksi berbagai 

unsur di dalam organisasi seperti sifat-sifat anggota organisasi, etika 
organisasi, hak kekayaan yang dimiliki oleh anggota organisasi, dan 
struktur organisasi. Dengan dapat dilaksanakannya budaya organisasi, 
maka struktur organisasi pun akan berperan dengan lebih mantap yang 
berdampak pula pada terlaksananya mekanisme kerja yang baik di dalam 
organisasi. Struktur organisasi akan dapat menjaga interaksi yang baik 
antarkomponen dan akan mendorong tercapainya efektivitas organisasi 
dan lebih memantapkan mekanisme kerja struktur organisasi yang ada.
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3. Meningkatkan motivasi anggota organisasi (karyawan/pekerja) untuk 
mengejar kepentingan organisasi (increase the motivation of employees 
to pursue organizational interest). .

Budaya organisasi menumbuhkan kesadaran kepada semua anggota 
organisasi untuk mematuhi unsur-unsur budaya sehingga dapat 
ditegakkan tekad dan kepentingan bersama untuk tercapainya tujuan dari 
organisasi.  Seperti kita ketahui, budaya organisasi memiliki tiga fungsi 
utama yaitu sebagai bentuk “sosial kontrol” di dalam organisasi, sebagai 
pengikat antaranggota organisasi, dan sebagai “alat” untuk membantu 
anggota organisasi merasakan kebersamaan di dalam lingkungan 
organisasinya.  Oleh karena itu, bila budaya organisasi berjalan (exist) 
dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan motivasi para 
anggota organisasi untuk mengejar kepentingan organisasi yaitu 
tercapainya tujuan atau visi dari organisasi tersebut.

Setelah kita membahas budaya organisasi,  berikutnya akan kita singgung 
tiga jenis budaya  dengan nuansa yang berbeda yaitu budaya sekolah, budaya 
perusahaan, dan budaya organisasi dalam lingkungan global, sebagai pelengkap 
pembahasan materi budaya organisasi.

F. Budaya Sekolah
 Budaya organisasi sekolah atau budaya sekolah merupakan budaya 

lokal yang berlaku di sekolah. Budaya sekolah tersusun dari unsur-unsur 
budaya	yang	spesifik	yang	dilaksanakan	dan	dilestarikan	di	lingkungan	sekolah.	
Menurut	Lunenburg	dan	Ornstein	 (2004),	unsur-unsur	budaya	spesifik	sekolah	
yang terbentuk oleh warga sekolah seperti tata nilai utama (core values), peran 
pendidik (educator’s roles), upacara dan tradisi (rituals and traditions), “pendidik 
berprestasi” (heroes and heroines), misi sekolah (school mission), dan perayaan 
momentum keberhasilan (celebrate the accomplishment), dan menjaga fokus 
perhatian pada siswa (focus on students).

 Agar budaya sekolah dapat berjalan secara optimal, peran kepala sekolah 
sebagai pemimpin di lingkungan sekolah sangat menentukan. Berkaitan dengan 
peran kepala sekolah dalam menjaga budaya sekolah, Lunenburg dan Ornstein 
lebih lanjut menyebutkan bahwa seorang kepala sekolah (school leader)  dapat 
membentuk budaya sekolah dengan cara sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah harus mengkomunikasikan/menginformasikan tata nilai 
utama (core values) dalam perkataan dan perbuatannya,

2. Kepala Sekolah harus menghormati dan memberi pengakuan tentang 
siapa pun yang telah bekerja untuk melayani para siswa dan pencapaian 
tujuan (visi dan misi) sekolah,

3. Kepala Sekolah harus memperhatikan tata cara (rituals) dan kebiasaan 
(traditions) untuk mendukung hati dan jiwa sekolah (school’s heart and 
soul),
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4. Kepala Sekolah harus mengakui para pelopor sekolah dan hasil 
karyanya,

5. Kepala Sekolah harus berbicara secara mendalam dan sungguh-
sungguh tentang visi dan misi sekolah (school’s vision and mission),

6. Kepala Sekolah bersama warga sekolah harus merayakan prestasi yang 
dicapai oleh guru, siswa dan (almamater) sekolah, dan

7. Kepala sekolah harus menjaga fokus perhatian pada siswa dengan 
selalu mengulang cerita keberhasilan dan prestasi yang telah dicapai 
oleh para siswa dalam  pendidikanya.

 Demikian beberapa hal yang harus selalu dijaga oleh kepala sekolah dan 
tentunya juga oleh  semua tenaga pendidik yang terlibat dalam kegiatan lembaga 
sekolah dan lembaga pendidikan umumnya apabila ingin menjaga budayanya.

G. Budaya Perusahaan
Budaya perusahaan (corporate culture) merupakan pondasi untuk kesuksesan 
jangka panjang sebuah perusahaan. Perusahaan yang ingin bertahan lama di 
dunia usaha harus memiliki pondasi yang kuat yaitu sumber daya manusia dan 
budaya kerjanya. Richrad Barret dalam Ary G. Agustian (2012), mmenyatakan 
bahwa pada saat ini modal kultural (intangible drivers) menempati porsi 60-85%, 
sedangkan	 	modal	 finansial	 	 (tangible	 drivers)	 hanya	menempati	 15-40%	dari	
keseluruhan modal (asset) yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, Kotter 
dan Hesket dalam Ary G. Agustian (2012), menyatakan bahwa perusahaan 
dengan budaya yang kuat akan mampu menyaingi (mengalahkan) perusahaan 
yang memiliki budaya organisasi yang lemah.

 Menurut Ary G. Agustian, pelatihan pembangunan karakter sumber daya 
manusia merupakan cara yang penting dalam membangun budaya perusahaan. 
Pelatihan yang dilaksanakan akan menjadi sarana dalam menghasilkan 
sumber daya manusia pengelola perusahaan yang memiliki kemampuan atau 
kompetensi yang diharapkan. Pelatihan dapat memperkuat sistem kepemimpinan 
(management) di dalam perusahaan. Sebuah korporasi (termasuk instansi 
pemerintah) memerlukan seorang leader/manager yang dapat bekerja dengan 
baik untuk mencapai tujuan perusahaannya.

 Lebih lanjut menurut Ary G. Agustian, untuk membangun personality  
para leader/manager yang memiliki integritas yang kuat diperlukan  training 
of character building. Salah satu pelatihan yang dapat ditempuh adalah ESQ 
Leadership Training seperti yang dilaksanakan oleh ESQ Leadership Center.

 Sebuah korporasi atau instansi pemerintahan, memerlukan seorang 
leader dalam mencapai tujuan korporasinya. Untuk membangun personality  
para leader yang kuat integritasnya, maka ESQ menyediakan Training Character 
Building untuk membangun integritas tersebut. Selain itu tersedia juga Value 
Based Leadership Training untuk melatih para leader agar memiliki kemampuan 
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memimpin yang mapan. Peta atau road map yang dapat digunakan agar korporasi 
dapat mencapai visi dan misinya dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Road Map Membangun Budaya Perusahaan (Ary G. Agustian, 2012)

H. Budaya Organisasi dan Etika Lingkungan Global 
Untuk menerapkan budaya organisasi, perlu dibangun strategi organisasi yaitu 
rencana tindakan (plan of action) untuk menciptakan tata nilai yang sesuai dengan 
pergaulan antar organisasi dalam nuansa lingkungan kesejagatan (global). 
Organisasi yang tidak mampu secara berkesinambungan membangun tujuan-
tujuan baru dan mencoba menerapkan strategi yang efektif di dalam mencapai 
tujuannya, besar kemungkinan akan tersaingi dan terancam oleh organisasi 
lain. Oleh karena itu, organisasi harus selalu mengembangkan budayanya 
untuk mengantisipasi lingkungannya yang bisa saja menumbuhkan situasi 
yang berbeda, seperti kesempatan untuk bekerja sama atau sebaliknya terjadi 
persaingan. Organisasi harus dapat mengembangkan tata nilai baru yang serasi 
dengan “tata pergaulan”  lokal,  regional dan global, pada era di mana hubungan 
yang terjalin bersifat terbuka, tanpa batas dengan nuansa persaingan yang ketat.

 Manajemen organisasi harus mampu mengelola strategi antarhubungan 
(inter-relationship strategy) pada semua tingkatan dan mengembangkan budaya 
organisasi yang sesuai untuk lebih meningkatkan daya adaptasi organisasinya. 
Organisasi harus dapat merumuskan strategi pada empat tingkat, yaitu fungsi 
(functional),  corak usaha (business),  perusahaan (corporate) dan situasi era 
kesejagatan (globalization) yang berjalan. Kesemua strategi tersebut akan eksis 
di dalam perusahaan bila budaya organisasi perusahaan (corporate culture) 
mampu memunculkan dan menerapkan budaya organisasinya yang adaptif 
dengan lingkungan global.

 Dalam memasuki era kesejagatan inilah organisasi harus dapat menciptakan 
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etika yang mampu menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri etika global. Salah satu 
ciri etika global adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat 
ini tercerminkan dalam perkembangan dan penerapan teknologi dan informasi 
(information and communication technology, ICT), yang bersifat tanpa batas dan 
bergerak ke semua arah.

 Budaya organisasi harus nyata keberadaan/penerapannya, berfungsi, 
berkembang, terkelola dengan baik dan mampu beradaptasi dengan 
perkembangan etika organisasi baik secara lokal, regional maupun global. 
Sebagai contoh, rencana penyatuan standar waktu antara waktu di Indonesia 
Bagian Barat (WIB),  Tengah (WITA) dan Timur (WIT), mungkin merupakan salah 
satu cara untuk menyatukan budaya kerja di Indonesia. Namun, gagasan ini 
masih banyak yang mempertanyakan efektivitasnya bagi pelaksanaan budaya 
kerja organisasi-organisasi yang ada di Indonesia.

 Paradigma lain adalah pada bidang ekonomi yang mendorong terbentuknya 
pasar bebas dunia yang didukung oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World 
Trade Organization, WTO). Organisasi yang berbentuk korporasi seperti 
perusahaan di Indonesia, harus bisa mengembangkan budaya organisasi yang 
sesuai dengan strategi WTO agar dapat mengantisipasi dampak dari budaya 
WTO ini. 

 Budaya organisasi produksi di Indonesia harus mengembangkan 
dan memformulasikan tata nilai, norma-norma, ritual dan seremonial, serta 
pengetahuan sesuai dengan yang berlaku dalam tataran budaya ekonomi dunia, 
serta sejalan dengan etika yang bercorak kesejagatan. Namun demikian, budaya 
yang merupakan ciri nasional yang menunjukkan nilai-nilai yang mencerminkan 
keunggulan, kepercayaan dan berdaya saing selain berpegang pada prinsip-
prinsip kualitas (quality), kuantitas (quantity) dan kesinambungan (continuity), 
juga harus tetap mewarnai produk “made in Indonesia”-nya  dengan ciri dan 
warna budaya Indonesia yang telah diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

 Dalam tata pergaulan antar organisasi saat ini, lingkungan global merupakan 
peluang bagi semua jenis organisasi untuk berperan dan  menyesuaikan dirinya. 
Budaya organisasi hendaknya  menjadi budaya yang memiliki unsur-unsur 
budaya yang sesuai dengan lingkungan yang selalu bergerak secara dinamis, 
termasuk lingkungan yang  bersifat kesejagatan tersebut.  
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BAB V

PENUTUP
Dalam kehidupan organisasi,  kepemimpinan memegang peran yang sangat 
penting karena keberadaannya akan sangat menentukan dalam pencapaian 
tujuan (visi dan misi) organisasi. Itulah sebabnya, para ahli berpendapat bahwa 
pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang relevan dengan yang dibutuhkan oleh 
seorang pemimpin. 

Pada kehidupan nyata di dalam organisasi, istilah kepemimpinan disand-
ingkan dengan manajemen, dan menghasilkan dua istilah yang bersifat  opera-
sional yaitu pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang menjalankan 
kekuasaan bersama orang lain, sedangkan manajer adalah orang yang men-
jalankan kekuasaan atas orang lain (Mark Sanborn, 2007).

Dampak dari adanya kepemimpinan adalah munculnya sifat-sifat yang 
dituntut dapat dimiliki oleh seorang pemimpin, di antaranya:

1. Memiliki visi yang jelas (Yukl, 2002),
2. Jujur, amanah dan cerdas (Kepemimpinan Islami), 
3. Mampu memotivasi dan memberdayakan pengikutnya (Wall, Solum 

dan Sobol),
4. Memberdayakan pengikut dengan keteladanan (Jim Laub), 
5. Menciptakan perubahan (Sanborn, 2007).
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Tentu masih banyak sifat-sifat lainnya yang harus dimiliki oleh seorang 
pemimpin seperti keberanian  untuk bertindak, memiliki moral dan etika yang 
tinggi, bertindak tegas dan obyektif, dan lain-lain.

Di lain pihak, pemimpin dan organisasi yang dipimpinnya harus mampu 
mengembangkan budaya organisasi yang akan membawa organisasi melak-
sanakan dan melestarikan unsur-unsur budaya organisasinya. Unsur-unsur 
tersebut antara lain tata nilai, norma-norma, etika, keyakinan, tata upacara, atau 
pun simbol-simbol, baik yang berasal dari masa lalu maupun yang berkembang 
saat ini yang membawa dampak yang positif terhadap organisasi untuk masa 
kini (current  culture)  dan masa mendatang (desired culture).

Kepemimpinan yang baik akan mendorong tegaknya budaya organisasi 
yang sesuai dengan jamannya. Itulah sebabnya, Ken Blanchard dan Mark Miller 
dalam bukunya “The Secret: What Great Leaders Know and Do” (2009) menya-
takan, “orang bisa melayani tanpa memimpin, namun seorang pemimpin tidak 
bisa memimpin dengan baik tanpa melayani”. Menurutnya, ada lima cara yang 
harus pemimpin lakukan (“SERVE”) dalam tindakan mereka, yaitu:

1. S: See the Future  (Melihat Masa Depan),
2. E: Engage and Develop Other  (Libatkan dan Kembangkan Orang Lain),
3. R: Reinvent Continuously (Temukan Kembali Terus-menerus), 
4. V: Value Results and Relationship  (Menghargai Hasil dan Relasi), dan
5. E: Embody the Values  (Mewujudkan nilai-nilai).
Kiranya temuan Blanchard dan Miller tersebut sangat relevan dengan sub-

stansi bahasan kita, yaitu Kepemimpinan dan Budaya Organisasi.
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Pendidikan PEDAGOGIA 2013) FKIP Unpak Bogor. 

Pangkat dan jabatan fungsional terakhir sampai saat ini adalah Pembina 
Utama Muda/Golongan IVC dalam jabatan fungsional Lektor Kepala. Ia juga 
menerima Piagam Satya Lencana Karya Satya 25 Tahun dari Presiden RI tahun 
2010. 

Sumardi menikah dengan Dra. Yeti pada tanggal 9 Juli 1979, dan 
dikaruniai anak Winhu Purwadi, ST dan Desri Dwisari, S.Pd. Kedua anaknya 
telah berkeluarga, dan Sumardi dikaruniai 5 cucu. 



TENTANG PENULIS

Dr. Henny Suharyati, M.Si

Hj. Henny Suharyati lahir di Bogor 7 Juni 1960, 
anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan 
Letkol (Purn) H. S. Sumarso dan Hj. Djuharijah. 
Menikah dengan Drs. H. Karyanto Basuki, MM,MBA 
putra dari pasangan Mayor (Purn) E. Djumadi 
Hardjono (alm) dan Hj.Tasijem (almh). Dikarunia 
seorang putri: Karina Apriyani, S.Psi dan seorang 
putra: Alvin Kurnianto. Menyelesaikan pendidikan 
dasar di SDN 07 Singkawang tahun 1972, SMPN 03 
Singkawang tahun 1975 dan SMAN 1 Singkawang 
tahun 1978/1979. Melanjutkan S1 pada jurusan 
Sastra Inggris di Fakultas Sastra (sekarang FISIB) 
Universitas Pakuan Bogor lulus tahun 1986, 

kemudian menyelesaikan  S2 pada Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia 
lulus tahun 1994. Melanjutkan studi doktoral di program studi S3 Manajemen 
Pendidikan Universitas Pakuan pada tahun 2011 dan mendapatkan Hibah Doktor 
dari Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2015.

Pengalaman bekerja di bidang pendidikan dan tercatat sebagai dosen 
PNS yang dipekerjakan (dpk) di Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra (FISIB) 
Universitas Pakuan sejak tahun 1990 hingga sekarang dengan mengampu mata 
kuliah Metode Penelitian Sastra, Seminar Sastra, Kajian Kesusasteraan Amerika 
Modern. Mengajar bahasa Inggris di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi 
Unpak, jurusan Ilmu Komputer dan Farmasi di Fakultas Mipa Unpak. Aktif menulis 
modul untuk mata kuliah yang diampunya dan termasuk sebagai penulis modul 
Translation dan Bahasa Inggris I di Jurusan Sastra Inggris, Fisip Universitas 
Terbuka. Melakukakan penelitian kajian budaya dan sastra Amerika selama satu 
bulan di Hyderabad, India yang didanai AMINEF pada tahun 1990, mengikuti 
English Training Programme  di Melbourne tahun 1996 dan mengikuti Training 
University Management selama satu bulan di Glasgow, Inggris yang didanai 
Universitas Pakuan dan British Council pada tahun 2004. Mendapat predikat 
Juara III Dosen Berprestasi di lingkungan Universitas Pakuan tahun 2014. 

Pengalaman struktural  sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Sastra Unpak 
tahun 1990, Pembantu Dekan II Fakultas Sastra Unpak tahun 1993–1999, Dekan 
Fakultas Sastra (FISIB) Unpak untuk dua periode pada tahun 1999–2007. Menjadi 
ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 



Pakuan (2017– sekarang).
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan beberapa tahun terakhir 

ini di antaranya menjadi Penggiat dan pengajar Kursus Bahasa Indonesia untuk 
Penutur Asing (KUBIPA) di Yayasan Cinta Baca Bogor pada tahun 2008-2011, 
Instruktur/Asesor Pendidikan dan Latihan Guru (PLPG) Rayon 135 (Kemendiknas 
2010-sekarang), Ketua Yayasan Citra Gandaria Mandiri yang menaungi SPS 
Gandaria di RW 05 Vila Citra Bantarjati, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan 
Bogor Utara sejak tahun 2011- sekarang. Menjadi nara sumber dalam Pelatihan 
Manajerial Paud dan Pelatihan Bahasa Inggris untuk guru-guru Paud di wilayah 
Bogor Utara.
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