
II. TINJAUAN TEORlTlS DAN KERANGKA PEMlKlRAN 

A. Tinjauan Teoritis 

Penerapan n~anajemen sumberdaya manusia yang baik pada hakekatnya 

merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan suatu organisasi. Mengingat 

pentingnya faktor tersebut, maka dapat dianggap sebagai faktor kritis 

keberhasilan bagi upaya perbaikan kinerja perusahaan. 

Selama ini di lingkungan perbankan, dikenal apa yang disebut dengan 

penyempurnaan sistem pengembangan sumberdaya rnanusia atas dasar sistem 

yang berorientasi pada kinerja. Sistem tersebut dirancang untuk mendorong ke 

arah strategi manajemen dan tujuan-tujuannya oleh karena itu dorongan tersebut 

akan dapat tenwjud melalui landasan yang benar sebagai pijakan bagi 

pertumbuhan ke arah yang benar pula. Landasan tersebut adalah Budaya Kerja 

Perusahaan yang berperan memupuk dan menyuburkan proses irnplementasi 

sistem sumberdaya manusia. 

Berusaha mengalnalkan Budaya Kerja Perusahaan untuk menggantikan 

kebiasaan lama yang selama ini ada, berarti mengadakan perubahan sikap atau 

perilaku di lingkungan kerja. Usaha tersebut memerlukan sikap mental 

kepemimpinan yang tangguh, konsisten, dan memiliki komitmen jangka 

panjang.Usaha kearah itu harus didasari oleh kemauan dan kemampuan dari 
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segenap unsur pimpinan dalam melaksanakan kewajiban manajerialnya secara 

baik, mengingat ha1 tersebut mempakan titik sentral bagi terciptanya manajemen 

yang tangguh. Dari uraian diatas, dapat diketahui adanya dua variabel penting 

yang memerlukan pengkajian khusus, yaitu kepemirnpinan dan Budaya Kerja. 

Kepemimpinan dan Budaya Kerja mempakan aspek informal dalam 

organisasi yang mulai dibicarakan sejak karya Rochliberger dan Dickson's 

dipublikasikan pada tahun 1939 *). Mereka menggambarkan adanya suatu 

struktur informal suatu organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku 

organisasi. Lebih jauh ha1 tersebut dijabarkan oleh Mc.Kinsey (1983) dalam 

sebuah bukunya Insearch of Excellences yang secara eksplisit mengasumsikan 

adanya aspek informal dimaksud dalam suatu organisasi.Aspek infonnal 

tersebut adalah tujuh rangakain kerja (7'sfi.amework ) terdiri dari : Strategi, 

Struktur, Sistem, Nilai-nilai Budaya, Ketrampilan rnanajemen, Gaya 

Kepemimpinan, dan Manajemen pegawai. Ketujuh unsur tesebut, utamanya 

Gaya Kepemimpinan dan Nilai-nilai Budaya turut menentukan hasil kinerja 

suatu organisasi. Menurut Djohar (1996) organisasi akan efektif atau tidak efektif 

sangat tergantung pada lengkap tidaknya konfigurasi internal aset organisasi itu 

sendiri, yang disamping aspek informal tersebut di atas hams dilengkapi pula 

dengan aspek lainnya seperti kapital, teknologi, sumbedaya rnanusia, dan 
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portofolio**). Gambar tujuh rangkaian kerja yang rnenunjukkan hubungan yang 

saling rnernpengaruhi antara ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

PEGAWAI 

Gambar I .  Tujuh Rangkaian Kerja ( Mc.Kinsey, 1983) 

*) Dalam Henry Mintzberg,l983 "Designing Effective Organization Structure in 
Fives" Prentice Hall Englewood Cliff. 

**) Djohar,Setiadi,l996 " Kumpulan Bahan Kuliah Kebijaksanaan Strategis dan 
Perencanaan Bisnis-KSPB" Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, 
Program Pascasarjana,IPB. 
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1. Kepemin~pinan ( Leadership ) 

Kepemimpinan adalah cara untuk mencapai tujuan individu dan tujuan 

p e ~ ~ Z t h a a n . ( C o l l ~ ~ a y ,  1985 dalam Sisk dan Shallcross, 1986). Menurut 

Richardson dan Feldhusen,l984 dalam Sisk dan Shallcross (1986), 

kepemimpinan adalah suatu keniarnpuan yang memungkinkan dapat 

niengarahkan penanganan pekerjaan nienjadi yang terbaik, pengamanan yang 

tangguh. kcyakinan diri. dan pelayanan yang mulia kepada masyarakat luas. 

Dari dua d c l i n ~ s ~  kcpcminipinan di atas terdapat perkembangan sasaran. 

dari yang scmula lianya mengarah pada sasaran pribadi dan perusahaan, akhirnya 

mengarah pada tanggung jawab sosial yang lebih luas. Menurut Stogdill 1974 

dalam Sisk dan Shallcross (1986) dari studi teori sifat yang dilakukannya, 

semakin nieyakinkan dirinya bahwa terdapat hubungan aktip antara anggota 

kelompok dan penlimpin. Lebili lanjut dikatakan bahwa pemimpin akan 

niendapat pengakuan nielalui pcran aktip, dan dapal memperlihatkan 

kemampuan dalam penyelesaian tugas secara tuntas. 

Sebagai hasil penelitiannya diidentifikasi lima faktor individu yang 

nienunjukkan interaksi dengan empat faktor situasi, yaitu : 
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Faktor Indivih F- 

1. Kemampuan intelektual 1. Tingkatan mental 

2. Prestasi 2. Pengakuan kemampuan 

3. Tanggung jawab 3. Kebutuhan dan perhatian pengikut 

4. Partisipasi 4. Sasaran yang hendak dicapai 

5 . S t a t u s .  

Pola hubungan kedua faktor tersebut adalah saling melengkapi, artinya 

kepemimpinan tidak akan berjalan efektif apabila hanya mengandalkan pada 

gabungan dari sifat atau lima faktor individu tersebut, oleh karena itu faktor 

situasi hams diperhitungkan karena mempakan parameter yang dapat 

menentukan keefektipannya. Hal tersebut terlihat bahwa untuk menetapkan 

tingkat kematangan peminipin, pola pendekatannya tidak lagi pada agenda 

manajemen melainkan agenda kepemimpinan, sehingga masing-masing faktor 

individu tersebut hams diberikan bobot atas dasar empat faktor situasi. 

Disamping itu terdapat kaitan mendasar dalam memandang 

kepemimpinan sebagai hubungan. yang dipengamhi oleh empat aspek utama, 

yaitu : 

1. Karakteristik dari pemimpin. 

2. Sikap, kebutuhan dan karakter individu lainnya dari bawahan. 
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3. Karakteristik organisasi, seperti maksud dan tujuannya, strukturnya, tugas 

pokoknya agar tetap berjalan, dan 

4. Lingkungan sosial ekonorni dan politik. 

Dengan demikian tetap relevan, bahwa secara umum pada dasarnya 

paling tidak terdapat tiga area kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang 

pimpinan. agar dapat melaksanakan proses rnanajemen, yaitu : ( I )  Kernampuan 

dalani bidane - teknis pekerjaan. (2) Kemarnpuan dalarn berhubungan dengan 

orany-oran?, ( 3 )  Kernampuan mernahami kornpleksitas organisasi. 

Kctiya kemanipuan tersebut dalam istilah yang lebih t eh i s  dapat dirujuk 

sebayai tech~lical skill. l7w11at1 skill dun conceptual skill ( Hersey dan Blanchard. 

1982 ). Lebih jauh dikatakan bahwa kepernirnpinan adalah proses rnernpengaruhi 

kegiatan individu atau kelompok, dalam upaya pencapaian sasaran dalarn situasi 

tertentu. 

Pendapat lainnya yang menguatkan, menyatakan bahwa kepernimpinan 

adalah aturan yang j e l a  yang dapat mengarahkan dalarn pencapaian sasaran 

dalam situasi tertentu. ( Lasing, 1976 dalarn Sisk dan Shallcross 1986 ). 

Beberapa pandangan teorikal tentang kepernimpinan yang berasal dari surnber 

yang berbeda tersebut, narnpak saling melengkapi. Keselumhan pandangan 
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tersebut muncul setelah dekade tahun 1940, sejalan dengan kebangkitan ekonomi 

dunia setelah depresi ekonomi yang berkepanjangan. 

Terdapat tiga tahapan perkernbangan teori kepernirnpinan, yaitu : ( I )  

Dekade sebelum tahun 1940 terdapat tiga klasifikasi kondisi kepemimpinan pada 

saat itu yaitu ; Laissez-faire,Demokratis, dan Otoriter/Autokratik, (2) Dekade 

tahun 1940 - tahun 1960 yaitu Theory X, Theory Y. dan The Third Theory 

( Mc.Gregor.l960 dalam Sisk dan Shallcross,l986), serta (3) Dekade setelah 

iahun 1960 meliputi The Ohio Leadership Quadrant ( Blake dan Mouton), dan 

Teori Kepemirnpinan benvawasan situasi (Hersey dan Blanchard 1982). 

Teori kepernimpinan benvawasan situasi ini merupakan hasil upaya 

Paul Hersey dan Ken Blanchard dalam berusaha menjawab pertanyaan yang 

diajukan kepada Likert dan Blake dan Mouton yang mengaitkan dengan situasi 

tertentu, sekaligus rnenutup kelernahan teori situasional yang pertama kali 

mereka kembangkan sendiri, yaitu " Cycle Theory of Leadership ". Teori yang 

akhimya dikenal sebagai gaya kepernimpinan situasional tersebut bertitik tolak 

dari siklus kehidupan rnanusia sehingga cendemng berbeda-beda dari suatu 

situasi ke situasi lainnya. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari rnempelajari teori kepemimpinan 

adalah : 
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a. Efektivitas kepemimpinan sangat tergantung pada ketepatan penerapan 

perilaku tertentu dalam menjawab tuntutan situasi tertentu pula ( Dharma, 

1984 ). 

b. Penelitian telah niengungkapkan, bahwa pada dasamya tidak ada gaya 

kepemirnpinan yang terbaik yang dapat diterapkan dalarn semua situasi. 

c. Perlunya pendekatan situasional bagi kepemimpinan mempakan kehamsan, 

tetapi tidak akan berarti apa-apa apabila manajer praktisi tidak mengetahui 

gaya apa yang perlu diterapkan. 

d. Sejumlah variabel situasional telah dibahas , semuanya berpengamh pada 

efektivitas gaya tertentu, akan tetapi ha1 tersebut akan menyebabkan stagnasi 

tatkala seorang manajer hams menguji terlebih dahulu selumh variabel 

sebelum memutuskan gaya mana yang akan diterapkan. Untuk itulah 

diperlukan faktor kunci yang berpengaruh, yaitu tingkat perkembangan 

bawahan yang dapat mempengaruhi kadar perilaku direktif dan suportif 

dari pimpinan. 

e. Tingkat perkernbangan , diartikan sebagai kemampuan memahami dan 

kemauan bawahan melaksanakan suatu kewajiban tertentu tanpa diawasi. 

dipaksa. 
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f. Kemampuan memahami berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan 

yang diperoleh dari pendidikan, latihan, penyuluhan dan pengalaman serta 

penghayatan, sedangkan kemauan berkaitan dengan motivasi dan keyakinan 

diri. 

Dalam kaitan tersebut bahwa pegawai tidaklah dapat dikembangkan 

secara penuh dan tidak pula tidak dapat dikembangkan sama sekali , 

artinya perkembangan bukan konsep global, melainkan konsep tentang tugas 

spesifik (walaupun secara jangka panjang bermakna global). Hal ini 

berartipenilaian terhadap pegawai dikaitkan dengan empat bidang, yaitu 

kinerja kerja, kesiapan membantu memecahkan masalah, motivasi diri, dan 

keyakinan diri untuk berhasil cenderung berada pada tingkat perkembangan 

atau kematangan yang berbeda, tergantung pada tugas, hngsi di unitnya 

masing-masing, termasuk kewajiban menghayati dan mengamalkan Budaya 

Kerja karena pelaksanaannya menyatu dengan kegiatan kerja sehari-hari. 

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pendekatan situasional dalam 

kepemimpinan sejalan dengan tingkat perkembangan bawahan dalam suatu 

obyek tugas tertentu ( Bagan 1 ). 

http://www.mb.ipb.ac.id



TINGGI 

I 
DlREKTlF TlNGGl G I .  G4. SUPORTIF RENDAH 
SUPORTIF RENDAH DlREKTlF RENDAH 

SUPORTIF 

RENDAH < ----.------.----------------.-.--------...---.--. > TlNGGl 
Tingkal Perkembangan 

SUPORTIF TlNGGl 

Bagan 1. Kepeniinipinan Situasional ( suniber : Hersey dan Blanchard- dimodifikasi) 

SUPORTIF TlNGGl 

I. Perilnku Direktij: 

DlREKTlF TlNGGl G2. G3. DlREKTlF RENDAH 1 

Sifat perilaku pinipinan. yang berorientasi pada pelaksanaan tugas seperti 

niengarahkan, niemerintah. rnenlberi petunjuk. 

2. Perilnku Sliporti$ 

Sifat perilaku pitnpinan yang berorienrasi pada hubungan dengan bawahan, 

seperti rnernberi dorongan, dukungan, rnotivasi, sernangat kerja, pertimbangan 

kemanusiaan. 

3. P ( P I ,  P2, P3, P 4 )  

Tingkat perkernbangan bawahan, yang dilihat dari kernarnpuan dart kernauan 

melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa diawasi. 

4. C (GI,CZ,G3,C4). 

Gaya kepeniinipinan efektip yang sesuai dengan situasi tingkat perkembangan 

bawahan.. 
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Contoh hubungan setiap gaya kepemimpinan dengan situasi tingkat 

perkembangan bawahan adalah : 

a. Gaya Instruktif (GI), yaitu pimpinan memberikan pengarahan (direktif 

tinggi) dan suportif rendah. Pimpinan memberikan instruksi ( telling) 

kepada bawahan, diikuti dengan pengawasan ketat. Gaya ini cocok dan 

efektif dalam menghadapi situasi perkembangan bawahan yang masih dalam 

tingkat rendah ( PI). 

b. Gaya Konsultatif ( GZ), yaitu pimpinan memberikan suportif dan direktif 

tinggi. Keputusan yang diambil dijelaskan kepada bawahan untuk 

mendapatkan masukan. Hal ha1 mengenai penyelesaian tugas, tetap mendapat 

perhatia dan arahan. Terdapat kewenangan pengambilan keputusan oleh 

bawahan sarnpai batas tertentu. Hubungan dua arah antara atasan dan 

bawahan berjalan baik. Gaya ini sesuai untuk situasi dimana tingkat 

perkembangan bawahan sedikit matang (rendah mengarah ke sedang atau 

P2). 

c. Gaya Partisipative ( G3), yaitu pimpinan memberikan suportif tinggi, 

namun memberikan direktif yang rendah. Dalarn ha1 pengambilan 

keputusan selalu dikomunikasikan bersama dengan bawahan. Disamping itu 
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pimpinan memberikan bantuan dalam usaha bawahan mencapai sasaran 

Gaya ini sesuai untuk situasi dimana bawahan sudah mulai matang (P3). 

d. Gaya  Delegatif (G4),yaitu pimpinan memberikan suportif dan direktif yang 

rendah Pinipinan menyerahkan pengambilan keputusan dan pertanggung 

jawaban kepada bawahan. Gaya ini sesuai dengan situasi dimana tingkat 

perkcmbanga bawahan ada sudah tinggilmatang (P4). 

2. Budaya Perusahaan (Corpornte C ~ l f ~ t r e )  

Budaya I'erusaliaan bukanlah niasalah yang mudah untuk dirumuskan, 

namun demikian beberapa ahli telah mencoba memberikan definisi atau 

pengertian Budaya Perusahaan secara lebih konkrit, yaitu : 

a. Budaya Perusahaan (Corporate Cultlrre) sebenarnya adalah seperangkat 

nilai, norma persepsi dan pola pcrilaku yang diciptakan atau dalam 

sebuah perusahaan untuk nicngatasi masalah-masalah, baik mengenai 

adaptasi eksternal maupun integrasi sccara internal (Kotter dan Heskett 

1992). 

b. Budaya Kerja adalah scrangkaian nilai, asumsi, norma yang tercennin 

pada sikap dan perbuatan para pegawai didalam melaksanakan tugas 

sehari-hari (Sjahdeini 1994). 

Dari dua definisi Budaya Perusahaan tcrsebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

Budaya Perusallaan setidak-tidaknya mengandung empat elemen yang tidak 
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dapat dipisahkan, yakni; Nilai-nilai (values), Peranan utama (heroes), Iman 

kepercayaan dan simbol ritualitas ( rite and rituals) dan Budaya jaringan 

kerja ( culture net work ). 

Asumsi atau' pandangan dasar tersebut diyakini telah ada dan berjalan 

baik didalam perusahaan, sehingga dianggap bemilai positif dan pantas diajarkan 

kepada pegawai sebagai cara yang tepat untuk berfikir dan bertindak dalam 

menjalankan tugas. Namun timbul masalah teoritik yang dihadapi oleh 

organisasi dalam mensosialisasikan nilai-nilai tersebut, karena adanya 

ketidakpastian yang disebabkan oleh adanya kesenjangan informasi atau 

komunikasi (Hannan dan Freeman 1977). 

Lebih lanjut dikatakan bahwa ketidakpastian dan kurang mudah 

dimengertinya elemen-elemen nilai tersebut karena : (I)  Elemen tersebut 

semakin terdeferensiasi, (2) Masing-masing elemen sering berubah, (3) Banyak 

sekali hubungan sinergistik antar elemen. Oleh karena itu untuk memudahkan 

dalam menghayati, elemen nilai tersebut perlu disusun dalam bentuk struktur. 

Struktur tidak hatus berupa phisik akan tetapi termasuk infrastmktur dalam 

bentuk tata nilai yang terstruktur *) 

*) Damanhuri,1996 "Kumpulan Bahan Kuliah ALA" Pro,o;ram Studi 
MagisterManajemen Agribisnis, Program Pascasarjana, Institut Pertanian 
Bogor. 
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Proses penyusunan elernen nilai tersebut menurut Partoatrnodjo (1996) 

disebut Budayasasi, yaitu proses adopsi perilaku, norma, nilai, aturan terhadap 

suatu mahkluk ( dalarn ha1 ini rnanusia ) ke dalarn suatu ekosistem nilai untuk 

tujuan tertentu. Ekosistem nilai tersebut terdiri dari bermacam-rnacam elernen 

yang saling terkait dan mernbentuk jaringan yang terjalin secara rapar yang 

rnerniliki karakteristik : 

1. Inrerdeperlde)~cy ( kesalingtergantungan ), yaitu menyatakan interrelasitinibal 

balik antara satu elemen dengan elemen lainnya. 

2 .  Diversity ( kcragaman ), yaitu semakin beragani elemen, ekosistem 

sernakin stabil 

3.  Equilibriu~n (kcseimbangan), yaitu susunan elemen di dalam ekosistem 

tersebut mempertimbangkan eco-balance. 

4 .  Ufilify ( kegunaan ), yaitu semua elernen rnempunyai hngsi. 

5. Susfainabili/y ( keberlanjutan ), yaitu menyarakan bahwa ekosistem berjalan 

secara berlanjut. 

Budayasasi tersebut tidak lain adalah pernbelajaran organisaasi, yang 

merupakan kapabilitas organisasional pertama dari tiga kapabilitas organisasi 

yang ada yang diperlukan dalarn rnenghadapi tantangan perubahan 

(Handoko, 1996) 
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Berdasarkan hal-ha1 diatas, maka ekosistem nilai tersebut dapat 

dikategorikan sebagai hukum utama dari suatu organisasi dalam ha1 ini PT.Bank 

" X ,  yang tidak lain adalah Budaya Kerja Perusahaan " Swadharma Bhakti 

Nagara " dengan lima pilar dan duabelas perilaku pegawai. Lima Pilar dan 

Duabelas Perilaku Pegawai tersebut mengandung etika karakter yang 

mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan organisasi yang efektif, 

dimana PT.Bank " X  akan dapat mengalami keberhasilan sejati jika pegawainya 

mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam karakter dasar 

organisasi. 

Menurut Covey (1990), dengan adanya tuntutan perubahan membuat 

pandangan dasar tersebut berkembang dan menganggap bahwa keberhasilan 

adalah hngsi (f) dari unsur-unsur sebagai berikut : 

I .  Keberhasilan = f (Kepribadian,Sikap dan Perilaku). 

2. Keberhasilan = f (Kepribadian, Sikap dan Perilaku, Ketrampilam dan 

Teknik). 

3. Keberhasilan = f ( Kepribadian, Sikap dan Perilaku, Ketrampilan, Teknik, 

dan Citra Masyarakat ). 

Dikaitkan dengan rumusan Budaya Kerja PT.Bank "X", unsur-unsur 

dalam kelompok pertama yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi 

http://www.mb.ipb.ac.id



tersebut tercermin dalam perilaku nomor 1,6,7, dan 9, yaitu menggambarkan 

integrasi internal terhadap prinsip-prinsip yang benar dari hati nurani pegawai 

yang paling dalam yang menjadi dasar bagi perilaku lainnya. Untuk unsur yang 

termasuk dalam kelompok ke dua tercermin dalam perilaku nomor 10, 12, 5, 

dan 2 yang menggambarkan integrasi internal terhadap prinsip-prinsip yang 

benar tersebut diatas dilengkapi dengan ketrampilan dan teknik, sedangkan 

unsur dalam kelompok ke tiga tercermin dalam perilaku nomor 3, 4, 8, dan 

I I yang menggambarkan adaptasi eksternal. 

Ekosistem nilai yang tersusun berdasarkan pendekatan diatas 

menghasilkan titik singgung sinergistik sebanyak 46 ( empat puluh enam ), 

( Gambar 2), yang bermakna historis sesuai dengan tahun kelahiran PT.Bank"X 

tersebut, dan telah menjadi nama penggilan tidak resmi yang dikenal masyarakat 

luas selama ini. 

Sinergistik tersebut diatas menumt Covey (1990), adalah sinerji dalam 

pembahaman, artinya pembahaman yang seimbang sinergistik secara umum, 

hal-ha1 yang anda kerjakan untuk mengasah gergaji didalam dimensi apapun 

memiliki dampak positif pada dimensi lain, karena mereka berhubungan sangat 

erat satu sama lain. Terdapat tiga tingkatan hubungan yang mempertemukan dua 

unsur, masing-masing kepercayaan hubungan dan perilaku kerjasama (Bagan 2 ). 
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~epekayaan 
Hubungan 

RENDAH cp- P e r i l a k u ( Kerjasama) -> TlNGGl 

Bagan 2. Tiga tingkatan Hubungan (Covey, 1990 dimoditikasi). 

A. Tingkatan pertania adalah posisi perternuan antara kepercayaan hubungan 

tinggi dan perilaku kerjasarna tinggi, yang rnenghasilkan situasi rnenangt 

rnenang dan timbul energi positif. 

B. Tingkatan kedua adaldl posisi pertemuan antara kepercayaan hubungan 

sedang dan perilaku kerjasama sedang,yang rnenghasilkan situasi komprorni 

sehingga tidak ada tanibahan dan pengurangan energi. 

C. Tingkatan ketiga adalah posisi perternuan antara kepercayaan hubungan 

rendah dan perilaku kerjasania rendah yang menghasilkan situasi 

. . kalahkalah, nienangkalah, kalatdmenang dan tirnbul energi negatif. 

Tingkatan (A) dan (B) tersebut diatas termasuk dalam kategori hubungan 

yang memiliki titik singgung sinergistik, artinya sinergistik kategori (A) berarti I 

+ 1 dapat sarna dengan 8 atau 16 (energi positif), sedangkan sinergistik kategori 

(B) berarti I + I dapat sama dengan 0 (kornprorni ), oleh karena itu untuk dapat 
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menghasilkan energi positif masih diperlukan upaya tambahan antara lain dengan 

meningkatkan hubungan dan membina rasa respektif. 

Tingkatan (C) tennasuk dalarn kategori hubungan yang memiliki titik 

singgung unsinergistik, berarti 1 + 1 dapat sama dengan -2 , artinya timbul 

energi negatif atau defisiensi hubungan yaitu hubungan yang kekuatan 

energinya semakin berkurang, dan bahkan hilang. 

Untuk dapat menghasilkan energi positif diperlukan upaya yang 

keras antara lain dengan membangun kepercayaan dan kerjasama baru mulai 

dari awal, selanjutnya diperlukan kesediaan untuk saling menjaga dan 

memelihara hubungan tersebut sampai pada tingkat kesalingtergantungan yang 

menghasilkan situasi menanglmenang. Gambar Ekosistem Nilai Budaya Kerja 

PT.Bank"X" dapat dilihat pada Gambar 2. 

Bila perusahaan memiliki tatanan nilai-nilai (Ekosistem Nilai) yang 

dipercayai dan dipahami oleh sebagian besar individu yang ada, tatanan nilai 

dijadikan acuan gerak langkah hampir disemua kegiatan perusahaan, serta 

dijadikan faktor yang mendukung tercapainya kinerja ekonomi pemsahaan 

jangka panjang, ini berarti perusahaan memiliki budaya yang kuat dimana: 

a. Budaya Perusahaan telah mendominasi setiap gerak langkah perusahaan 

secara keseluruhan. 
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46 Titik Singgung Sinergistik 

Gambar 2. Ekosistern Nilai (Sugiyanto, et. al, 1996). 
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b. Budaya Perusahaan mampu menciptakan identitas bersama bagi pegawai 

perusahaan, yang pada gilirannya akan ikut membangun komitrnen bersama 

kepada perusahaan. 

c. Budaya Perusahaan disatu pihak, membantu memelihara stabilitas dan 

integritas, dipihak lain tems mengembangkan dinamika dan deferensiasi 

dalam perusahaan. 

d. Budaya Pemsahaan menjadi pembentuk perilaku organisasi pemsahaan 

yang membantu para pegawai dalam membedakan hal-ha1 yang baik dan 

yang buruk hal-ha1 yang nyata dari ilusi. 

e. Budaya Perusahaan menjadi sebagai cetak biru yang memberikan arah dan 

bersifat mengkoordinasikan berbagai kegiatan organisasi menjadi lebih efektip 

dan efisien sebagai keseluruhan tindakan yang terintegrasi. 

Keberhasilan Budaya Ke ja  Pemsahaan dalam membantu memperbaiki 

kinerja perusahaan antara lain dapat dianalisis melalui dua metode yang berbeda, 

yaitu : (1) Rata-rata peningkatanlaba, dan (2) Rata-rata Return On Investment 

(ROI) setiap tahun. 

Disamping itu, pada tahap yang lebih awal dapat juga dilihat sampai 

sejauhmana kualitas Gugus Kendali Mutu ( GKM ) yang ada pada perusahaan 

tersebut, karena suatu pemsahaan yang ingin menerapkan GKM. terlebih dahulu 
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harus mernpunyai budaya kerja yang sejalan dengan falsafah GKM. itu sendiri, 

antara lain PDCA dan keterlibatan secara sukarela. Jika tidak dernikian, maka 

pelaksanaan GKM. akan kaku, tidak bisa hidup dan berkembang baik, bahkan 

akan mengalami kegagalan. Budaya Perusahaan yang sejalan dengan falsafah 

kerja GKM. rnerupakan lahan yang subur bagi turnbuh -berkembangnya sistern 

manajemen.( Sulaksono, 1989). 

Menurut Kotter dan Heskett (1992) terdapat tiga teori yang menentukan 

suksesnya suatu Budaya Perusahaan dalam meningkatkan kinerja dalam jangka 

panjang, yaitu : 

Teori I : Kuat-lernahnya suatu Budaya Perusahaan. 

Suatu budaya perusahaan dianggap kuat, apabila nilai-nilainya sudah 

terintegrasi secara intensif dan dipegang teguh oleh segenap 

anggota dalam perusahaan tersebut. Bila dalam suatu perusahaan 

sudah terdapat nilai -nilai yang dianut bersama, maka orang -orang 

akan merasa tenang dalam perusahaan tersebut karena tahu apa 

yang harus dikerjakan. Komitmen tersebut akan berkernbang 

menjadi loyalitas yang memacu pegawai untuk beke rja lebih 

keras lagi. Dengan demikian, budaya yang kuat akan 

menghasilkan keseragaman sasaran (goal a1igment)sehingga kegiatan 
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perusahaan lebih mudah diarahkan. Ini adalah pandangan umum 

tentang hubungan budaya perusahaan dengan kinerja. 

TeoriII: Kinerja akan meningkat apabila Budaya Perusahaan cocok 
dengan konteks industrinya. 

Koner dan Hesken rnenernukan bahwa disamping kuat-lernahnya 

suatu budaya, kandungan budaya juga tidak kalah pentingnya. 

Yang dimaksud dengan kandungan budaya adalah nilai-nilai dan 

perilaku yang berlaku umum dalarn budaya tersebut. 

Tidak ada satupun tipe budaya yang dapat dinilai sebagai yang 

terbait dan ' cocot untuk sernua ukuran. Sebaliknya suatu budaya 

dinyatakan baik apabila ia serasi dan selaras dengan konteks atau 

kondisi objektif industri dirnana perusahaan itu berada. 

Hanya budaya yang serasi secara kontekstual dan strategis yang 

dapat meningkatkan kinerjanya. 

Teori 1II:Budaya yang adaptif akan meningkatkan kinerja dalam jangka 
panjang 

Kotter rnenerangkan bahwa lingkungan relevan dimana suatu 

budaya hams mengadaptasikan diri,adalah para konstituen perusahaan 

yakni pernegang saham, konsumen dan pegawainya. Adaptif berarti 

rnanajer sangat memperhatikan kepentingan para konstituen tersebut. 
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Dalam budaya yang tidak adaptif, para manajer hanya memikirkan 

kepentingan dirinya atau kelompoknya. Mereka cendemng 

berperilaku politis dan birokratis,akibatnya tidak dapat mengubah 

strategi secara cepat untuk menyesuaikan pemsahaannya terhadap 

lingkungan yang berubah. 

Teori tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara budaya 

pemsahaan dengan kinerja perusahaan, yang belum terjawab oleh tipe-tipe 

umum budaya kerja pemsahaan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari teori 

tersebut bahwa budaya kerja perusahaan yang kuat dan positif akan memberikan 

dampak positif pula bagi perusahaan. Budaya Pemsahaan dapat memiliki 

dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi pemsahaan jangka panjang. 

Walaupun hanya bersifat kualitatif, budaya pemsahaan mempakan faktor penting 

yang menentukan sukses dan gagalnya perusahaan pada dekade yang akan 

datang. Budaya Pemsahaan yang baik dapat mendukung upaya pencapaian 

tujuan jangka panjang, ha1 tersebut secara empiris dibuktikan dari hasil penelitian 

pada beberapa peisahaan di Amerika, yang menunjukkan b a h a t e r d a p a t  

kecenderungan perusahaan yang memiliki budaya yang kuat dan positif akan 

memiliki kinerja ekonomi dalam jangka panjang yang baik, sedangkan 
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perusahaan yang memiliki budaya yang tidak kuat dan negatif akan cenderung 

tidak baik pada kinerja ekonomi jangka panjang. 

Indek kinerja ekonomi yang diukur mencakup parameter : (1) Tingkat 

pertumbuhan net income, (2) Tingkat pengembangan modal sendiri, dan (3) 

Rata-rata tingkat pertumbuhan harga saham ( Marpa, 1995 ). 

Berdasarkan fakta diatas, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Budaya 

Perusahaan mutlak diperlukan. Mengingat budaya perusahaan memiliki usia 

yang sama dengan usia perusahaan itu sendiri, namun hanya mendapat porsi 

perhatian yang lebih kecil dari unsur pimpinan, dibandingkan perhatian pada 

faktor-faktor lain dalam perusahaan. maka sudah saatnya diperlukan suatu 

gerakarr melilrat kenrbali budaya perusalraan, antara lain melalui pengkajian 

pelaksanaan budaya perusahaan pada unit-unit yang ada di perusahaan. 

B. Kerangka Pemikiran 

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh strategi perusahaan yang ditetapkan 

melalui proses perencanaan strategis, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan menghubungkan waktu mendatang dengan waktu sekarang. Waktu 

mendatang sangat ditentukan oleh lingkungan persaingan yang terus berubah, 

sedangkan waktu sekarang mengandung kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 
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perusahaan, diantaranya struktur organisasi, perencanaan kebijakan dan sisdur 

yang bermuara pada bentuk perilaku organisasi dan sistem manajemen 

perusahaan. 

Dua karakteristik penting lingkungan bisnis yang hatus dicemati agar 

kinerja organisasi tetap baik pada dekade mendatang adalah kecepatan perubahan 

itu sendiri, dimana kita hams sadar tengah memasuki era masyarakat 

berpengetahuan yang sangat berbeda dengan masyarakat industri. Dalarn 

menghadapi era lingkungan dan persaingan baru tersebut, kontinyuitas dan 

durabilitas sfrategi perusahaan tidak lagi dengan sendirinya dapat menjamin 

sukses, tanpa diimbangi oleh penataan perangkat implementasi seperti budaya, 

strukrur organisasi, dan perencanaan kebijakan sistem prosedur, karena ha1 

tersebut akan memfasilitasi daya pembaharuan dan adaptasi perusahaan terhadap 

berbagai perubahan lingkungan secara kesinambungan. 

Sukses bersaing di dekade mendatang akan semakin tergantung pada 

keunggulan kompetitif berbasis kapabilitas (Wemerfelf 1982; Barney, 1986; 

Prahalad dan Hame1,1990 dalam Handoko 1996). masing-masing : 

1. Kapabilitas pertarna adalah pembelajaran organisasi antara lain dengan 

proses budayasasi. 
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2. Kapabilitas kedua rnenciptakan pengetahuan baru dan menjabarkannya ke 

seluruh jajaran pegawai serta mewujudkannya dalam berbagai produk, 

pelayanan dan sistem prosedur. 

3. Kapabilitas ketiga yang akan menjadi pengembang kepabilitas pertama 

dan kedua adalah kemampuan untuk rnenyusun dan melihat kembali 

budaya kerja perusahaan. 

Budaya Perusahaan yang akan menjiwai perilaku organisasi manajemen 

pemsahaan, keefektifannya dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu gaya 

kepemimpinan dan tingkat penghayatan dan pengamalan budaya pemsahaan itu 

sendiri oleh pagawai. 

Kesesuaian antara gaya kepemimpinan yang diterapkan dengan kondisi 

tingkat perkembangan pegawai dalam menghayati dan mengamalkan budaya 

perusahaan adalah merupakan kondisi ideal, dalam mana tidak ditemukannya 

kesenjangan interaksi. Kesenjangan tersebut hanya dapat dihindari melalui 

penggunaan yang tepat cara cara rnengkomunikasikan budaya-pgrusahaan itu 

sendiri kepada pegawai, antara lain rnelalui keteladanan :sikap dalam 

menjalankan aktivitas kerja sehari-hari yang tercernlin dalam bentuk gaya 

kepemimpinan . Penggunaan gaya kepemirnpinan yang sesuai akan mendorong 

terbentuknya perilaku organisasi dan manajemen pemsahaan yang mendukung 
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strategi yang dibuat. Alur hubungan unsur-unsur yang secara langsung dan tidak 

langsung mempengaruhi strategi perusahaan dan kinerja perusahaan, disajikan 

dalarn gambar kerangka pemikiran berikut ini : 

I 

PERUSAHAAN 

D A N  PENCAMALAN 

TlPOLOGl (CAYA) 
KEPEMlMPlNAN 

STRUKTUR 
TEORl KEPEMIMPINAN ORGANISASI 

PERENCANAAN .. . -- I _ _ . . _ _ _ _ . _ _ _ . . _ _ _ . ~ - - - - . - - . - ,  
KEBIJAKAN ). 

SISDUR 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

,i 
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111. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu 

Tempat penelitian adalah Kantor Cabang PT.Bank " X  di kota B. dengan 

lama waktu dua bulan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 1997 sampai dengan 

tanggal 28 Pebruari 1997. 

B. Variabel Yang Diteliti 

Variabel yang diteliti adalah infrastruktur sumberdaya manusia, sebagai 

subyek yang terkait langsung dengan proses penghayatan dan pengamalan 

Budaya Kerja. Penelitian difokuskan pada aspek (1) Persepsi pegawai terhadap 

Budaya Kerja, (2) Tingkat Penghayatan dan Pengamalan Budaya Kerja, dan (3) 

Perilaku Pimpinan dalam menunjang proses sosialisasi Budaya Kerja. 

Metode yang digunakan adalah studi kasus, bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran nyata secqa lengkap dari subyek yang diteliti. Data yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pengolahan dan pengukuran, meliputi data primer 

yang didapat dari wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pegawai. Data 

sekunder yang didapat dari catatan, arsip, dokumen budaya kerja, risalah dan 

laporan ha i l  pembahasan tema GKM. serta data kepegawaian (PPKP). 
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E . A n a l i s i s  

Analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui instrumen tersebut 

diatas dilakukan sesuai dengan jenis dan tujuannya sebagaimana nampak dalarn 

tabel berikut ini. 

Tabel 2. Jenis Analisis yang digunakan. 

sikap berhubungan dengan 

Analisis Multiatribut 
Fishbein, dan.fonnula kekuatan kepercayaan hubungan 

abibut duabelas perilaku terhadap 
lima pilar Budaya Keja yang 

uabelas perilaku pegawai 

hubungan dalarn jaringan 

duabelas perilaku pegawai 
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kematangan penghayatan dan 
pengamalan Budaya Keja oleh 
pegawai dalam sepuluh kategori 
masing-masing : PI, P112. 
P211 ,P2,P213,P3/2,P3.P314,P4,3,P 

Unbk mmetapkan I menge 
tahui gaya kepemimpinan 
yang digunakan , yaitu gaya 

Kolom Fleksibilitas Gava kepemimpinan utama. gaya 
kepemimpinan kedua dan gaya 

Jumlah terbanyak huruf kepemimpinan yang masih 
pedu dikernbang kan lagi, serb 
Gngkat fleksibilitasnya apabila 
hendak dilakukan upaya-upaya 

Kolom manapun perubahan sesuai tuntutan 

tebal adalah gaya 
kepemimpinan ke dua. 
Jumlah kurang dari 4 

Grafik Fleksibilitas Gava. 
Jumlah masing-masing 

d i i tumkan pada grafik 
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. Huruf yang tercetak Untukmenetapkanl mengetahui 
tebal pada masing 2 efektivitas gaya kepemimpinan 
kolom dijumlahkan dan yang digunakan, sekaligus untuk 
hasilnya untuk kolom J melihat komposisi menurut urutan 
(ielek) dikaiikan dengan porsilintensitas masing-masing 
1, kolom C (cukup) g a p  kepemimpinan yang 
dengan 2, kolom B digunakan tersebut sehingga 
(baik) dengan 3, dan dapat diketahui komposisi secara 
kolom E (efektif) keseluruhan yang memiliki 
dengan 4. Hasii sepuluh kategori yang sama 
perkalian dijumlah dan dengan kategori tingkat 
dicantumkan pada kematangan penghayatan dan 

.... .... ..... 

6 Analisis Kesenianaan Gaya Has'l Analisis Untuk mengetahui adanya 
Kepemimpinan No.4 dan N0.5 kesenjangan antara variabel Gaya 
dengan lingkat kepemimpinan dengan variabel 
Kematangan Tngkat Kernatangan pengayatan 
Penghayatan dan dan pengmalan Budaya Keja deh 
Pengamalan pegawai, sehingga dapat 
Budaya Keja. direkomendasi kan caracara 

penyesuaiannya. 

,i.( 

grafik (selang angka 
berb'ngkat dari 20-80) . 

Diaqnosis Gava 
Mengidentifikasi 
banyaknya angka pada 
bagian sebelah kanan dari 
huruf yang tercetak tebal, 
dihitung jumlahnya (bukan 
nilainya) dan 
dipindahkan ke kotak 
diagnosis gaya 
(GI ,G2,G3.G4).masing2 
angka pada kotak tersebut 
menunjukkan intensitas 
penggunaangaya 
dimaksud. Jumlah seluruh 
k otak menunjukkan 
total intensitas, 
sedangkan angka pada 
masing 2 kotak dibagi 
dengan total angka 
Selu~hnya menunjukkan 
porsi (%) intensitas 
masing2 gaya, sehingga 
dapat diketahui 
komposisi secara 
keseluruhan. ........... " .. ................................. 

. ~ 

. .. .. 
. ~ .  

.............. "-" .................. ................................ 

pengamalan Budaya Keja oleh 
pegawai masing-masing adalah 
sebagai berikut 
Gl,Gln,G2H,G2,G2/3,GX,G3,G 
314,GU. dan G4. 
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IV. HASlL D A N  PEMBAHASAN 

A. Persepsi Terhadap Budaya Kerja Secara Umum 

Gambaran tentang persepsi pegawai terhadap Budaya Kerja secara 

umum didasarkan pada data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 

seluruh pegawai, baik unsur pimpinan dan bawahan . Data yang terkumpul 

disusun dalam tabulasi angka secara terpisah dalam bentuk h a i l  akhir angka 

absolut,tersusun dalam enam kategori pernyataan yaitu; suka, mendukung, 

baik, menguntungkan, menyenangkan,setuju, mungkin, dan harus. Masing- 

masing pemyataan tersebut memiliki ukuran tingkatan yaitu , agak, sangat, dan 

tersedia jawaban yang berlawanan (negatif) untuk memberikan ragam pilihan 

yang dapat mewakili opini pegawai dalam menentukan sikap atau persepsi 

terhadap Budaya Kerja. 

Hasil tabulasi angka absolut tersebut kemudian direkap dan disajikan 

dalam dua tampilan , yaitu angka absolut dan angka relatif pada lampiran-I, 

untuk membantu dan memudahkan dalam melakukan intepretasi sesuai topik 

yang dikaji, maka untuk pengandaian yang pertama yaitu adanya hubungan 

antara sikap dengan perilaku, pernyataan yang tercantum pada nomor satu 

(suka) dihubungkan dengan pernyataan nomor dua dan tiga, untuk 

pengandaian yang kedua yaitu adanya hubungan antara sikap dengan tindakan, 
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pernyataan yang tercantum pada nomor satu dihubungkan dengan pernyataan 

nomor empat, lima, dan enam ,dengan hasil tabulasi sebagai berikut: 

Tabel 3. Persepsi Pegawai terhadap Budaya Kerja secara umum 
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Berdasarkan data tersebut di atas analisis tentang persepsi yang 

dilakukan melalui dua pendekatan pengandaian menunjukkan hasil sebagai 

berikut : 

1. Pengandaian hubungan antara Sikap vs. Perilaku ( La Piere 1934, dalam 

Engel dan Blackwell dan Miniard 1992) menunjukkan bahwa sikap sangat 

sukalsuka (95%) dari pegawai memiliki hubungan erat dengan perilaku 

yang menyatakan sangat mendukungtmendukung (95%) keberadaan Budaya 

Kerja tersebut, karena dinilai sangat baik 1 baik (85%), sangat menyenangkant 

menyenangkan (90%) dan sangat menguntungkan/rnenguntungkan (97%) 

bagi diri pegawai dan organisasi (Tabel 3, butir 1-3). 

Tinjauan lebih rinci tentang persepsi tersebut menunjukkan bahwa sikap 

sangat sukalsuka (95%) tersebut sama-sama dimiliki oleh dua kelompok 

responden, yaitu pegawai lama dan pegawai baru, namun perilaku sangat 

mendukung Imendukung pegawai lama hanya 90% lebih rendah 5%, 

sedangkan dari pegawai baru 100% menyatakan dukungannya. Perilaku 

lainnya yang dapat diuangkap dari .responden adalah pegawai lama 

menganggap Budaya Kerja tersebut sangat baikhaik (75%) lebih rendah 10% 

dari pernyataan seluruh pegawai, sementara itu pegawai baru menyatakan 

http://www.mb.ipb.ac.id



sangat baikhaik (95%) atau lebih tinggi 10% dari pemyataan selutuh 

pegawai. 

Perilaku pegawai yang menyatakan bahwa Budaya Keja menurut 

mereka adalah sangat menyenangkan/menyenangkan (90%) dimiliki oleh 

kedua jenis responden tersebut, sedangkan pemyataan sangat menguntungkan 

Jmenguntungkan (97%) bersumber dari pegawai lama 100% lebih tinggi 3 %, 

dan dari pegawai bar-  94% lebih rendah 3 %. Dari analisis tersebut nampak 

bahwa kedua kelompok responden tersebut memiliki persepsi yang belum 

seragam sebagaimana terlihat dari adanya inkonsistensi antara indikasi eratnya 

hubungan dua variabel yang diteliti dengan pemyataan perilaku yang 

sesungguhnya. 

2. Pengandaian hubungan antara Sikap vs. Tindakan ( Wicker 1969,dalam Engel 

dan Blackwell dan Miniard 1992) menyebutkan bahwa dari sikap pegawai 

yang diuraikan diatas, yaitu sangat setujdsetuju (95%), sangat 

mendukung/mendukung (95%) keberadaan Budaya Kerja tersebut 

mengandung hubungan yang semakin menguatkan akan adanya realisasi 

tindakan dari pegawai, karena pegawai juga menyatakan dalam kadar yang 

sama yaitu sangat setujdsetuju (95%) akan mampu untuk menghayati dan 

mengamalkan. Namun demikian pada saat dihadapkan pada situasi untuk 
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memulai suatu tindakan yang dijanjikan dalam kadar yang tinggi tersebut 

temyata hasilnya tidak sesuai, karena fakta menunjukkan bahwa pegawai yang 

menyatakan sangat mungkin menjadi orang pertama dalarn mengamalkan atau 

sebagai acuan lingkungan hanya 13%, sisanya adalah menyatakan mungkin 

62%, agak mungkin atau bahkan merasaragu-ragu 21%, dan sangat tidak 

mungkinlagak tidak mungkin 4% (Tabel 3. butir 4-5). 

Keadaan tersebut di atas menggambarkan bahwa walaupun secara umum 

terdapat hubungan yang erat antara sikap dengan tindakan, akan tetapi secara 

khusus hubungan dimaksud menghadapi kendala di lapangan yaitu timbulnya 

konkurensi diantara pegawai sehingga kondisi tersebut diatas menggambarkan 

masih adanya sikap kurang konsekuen rendahnya keberanian pegawai untuk 

memberikan teladan kepada sesamanya ,walaupun pegawai berpandangan bahwa 

keteladanan selalu harus/harus (82%) ditunjukkan oleh pimpinan (Tabel 3 butir 

6). Tuntutan keteladanan lebih banyak diarahkan kepada pimpinan dari pada 

diri pegawai (bawahan) itu sendiri, sehingga mencerminkan masih rendahnya 

tingkat kemandirian, sikap percaya diri, dan rasa kesalingtergantungan. 

Secara lebih mendalam pernyataan sangat setuju/setuju (95%) dari 

pegawai akan keberadaan Budaya Kerja tersebut mampu diwujudkan dalam 

tindakan sehari-hari, dimana 90% berasal dari pegawai lama yang berarti lebih 
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rendah 5%, sedangkan dari pegawai baru 100%. Keadaan tersebut dinilai wajar 

karena pegawai lama rata-rata telah sepuluh tahun mengenal , menghayati dan 

mengamalkan Budaya Kerja dalam kegiatan kerja sehari yang penuh diamika, 

sehingga dapat mengukur kadar pengamalannya sendiri sementara yang terjadi 

pada pegawai baru sebaliknya. 

Sikap saling menunggu untuk menjadi pioner dalam bertindak 

keseluruhannya berasal dari kalangan pegawai baru, bahkan diantara mereka ada 

yang menyatakan sangat tidak mungkin melakukannya (4%), sedangkan dari 

pegawai lama hanya 26% artinya dari jumlah pegawai lama sebanyak (20) dua 

puluh orang hanya 5 (lima) orang saja yang menyatakan kesiapannya, dan ha1 

tersebut berarti hanya 50% dari jumlah pegawai lama yang memangku jabatan 

supervisor ke atas yang pada dasarnya jiwa keteladanan dan keberanian sangat 

dituntut darinya. 

Kondisi yang bertentangan dengan tuntutan yang menghendaki adanya 

saling memberikan keteladanan diantara pegawai tersebut nampak bersifat 

sepihak, dimana pegawai lama menyatakan pimpinan selalu harusharus (80.%) 

memberikan teladan, sementara dari kalangan mereka sendii hanya terdapat 

26% saja, sedangkan pegawai baru menyatakan pimpinan selalu harusiharus 
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(85%) memberikan teladan akan tetapi bagi mereka sendiri seakan-akan bukan 

merupakan suatu kewajiban. 

Berdasarkan hal-ha1 di atas, secara umum nampak adanya hubungan 

varabel sikap dan tindakan , namun dari kajian secara lebih mendalam terlihat 

bahwa tindakan tersebut lebih ditujukan dan diarahkan kepada orang lain, 

sehingga secara keseluruhan belum menggambarkan adanya keutuhan persepsi 

dalam memahami Budaya Kerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, 

khususnya bagi pegawai baru. 

Kelemahan tersebut di atas akan berpengaruh pada pembentukan 

kebiasaan yang menyangkut aspek : (1) Kesiapan din untuk ikut membantu 

memecahkan masalah unit, (2) Pengembangan motivasi diri, dan (3) Keyakinan 

diri untuk dapat berhasil. Kondisi secara umum tentang persepsi pegawai 

terhadap Budaya Kerja tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik pegawai 

(Lampiran-6) yang memiliki komposisi berimbang antara pegawai lama dan 

pegawai baru (5 1% berbanding 49%). Mer-eka" rata-rata memiliki masa kerja 

dibawah lima tahun yang belum menguasai~sistem dan prosedur kerja, sehingga 

sifat ketergantungannya relatif masih tinggi. 

Untuk mengatasi ha1 tersebut pihak manajemen cabang telah mengambil 

kebijakan dalam ha1 pembentukan kelompok GKM.diupayakan beranggotakan 
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campuran antara pegawai lama dan pegawai baru serta tema yang dibahas terkait 

dengan unit lain yang ada di cabang. 

Dibawah bimbingan dua orang penyuluh yang memiliki masa kerja diatas 

duapuluh tahun, dan kematangan kepemimpinan yang dimiliki diharapkan 

keunggulan pegawai baru dibidang teori karena rata-rata berpendidikan S1 

(Lampiran 6 dan 7), ditambah pemahaman sisdur kerja yang digali terus menerus 

melalui kegiatan GKM. akan menjadi kekuatan cabang bagi terciptanya 

sumberdaya manusia yang profesional dimasa mendatang. 

B. Persepsi Terhadap Budaya Kerja Secara Khusus 

Persepsi diarahkan pada unsur yang lebih dalam, yaitu elemen nilai yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan membentuk jaringan 

hubungan yang akan dikaji melalui dua analisis atau pendekatan sebagai berikut : 

1. Analisis Multiatribut Fishbein 

Persepsi pegawai tentang adanya kekuatan kepercayaan hubungan 

antar elemen menunjukkan hasil sesuai tabel sebagai berikut : 

Tabel 4. Intensitas Kekuatan Kepercayaan Hubungan 

4. Hubungan Duabelas Perilaku pgawai dengan Pibr IV ........................... " .... ". ...--,........ " " . .... 
5. Hubungan Duabelas Perilaku pegawai dengan Pilar Ill 
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Dari data pada Tabel -4 di atas menunjukkan bahwa sikap pegawai terhadap 

Budaya Kerja dengan pendekatan analisis multiatribut fishbein , 

menunjukkan bahwa rata-rata intensitas kekuatan kepercayaan hubungan 

antara duabelas perilaku dengan lima pilar mencapai 98,04%, artinya dari 

seratus kali adanya kemungkinan terjadinya hubungan antara kedua unsur 

tersebut rata-rata hanya sembilanpuluh delapan kali yang dipercayai akan 

terjadi. Tiga pilar berada dibawah rata-rata diantaranya pilar 111 pada posisi 

terendah 96,08%, dua pilar sisanya yaitu pilar I dan pilar IV memiliki 

intensitas yang sama 97,06%, sedangkan dua pilar lainnya masing-masing 

pilar I1 dan pilar V memiliki intensitas yang sama penuhnya 100%. 

Intensitas yang tinggi yang diperoleh pilar I1 dan V tersebut 

menggambarkan bahwa kedua pilar tersebut memiliki hubungan interaksi 

yang penuh dengan seluruh atribut duabelas perilaku pegawai, sedangkan pilar 

I11 dengan seratus kali kemungkinan hanya sembilanpuluh enam kali yang 

dipercayai akan tenvujud dan untuk pilar I dan IV sebanyak 97 kali. Idealnya 

pegawai harus seratus prosen mempercayai adanya hubungan kedua unsur 

tersebut, ole11 karena itu dengan adanya tiga pilar yang belum mencapi angka 

ideal menunjukkan bahwa persepsi pegawai terhadap Budaya Kerja yang 
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mengandung dua unsur, masing-masing unsur (inti) lima pilar dan unsur 

pendukung (atribut) duabelas perilaku pegawai masih bersifat terkotak-kotak, 

artinya belum dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. 

2. Analisis Titik Singgung 

Persepsi pegawai dalam memandang Budaya Kerja sebagai Ekosistem 

Nilai yang memiliki empatpuluh enam titik singgung, dapat identifikasi sesuai 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 5. Identifikasi Titik Singgung dalam Ekosistem Nilai 

Dari data pada Tabel 5 di atas dapat diketahui terdapat 2 (dua) titik 

singgung unsinergistik yang disebabkan oleh adanya defisiensi hubungan, 

masing-masing antara perilaku ke 12 dengan pilar I, dan perilaku ke 3 dengan 

pilar IV . Defisiensi hubungan yang disebutkan pertama sesuai gambar 

ekosistem nilai berada didalani lingkup pelengkap integrasi internal, yang 

mengandung arti bahwa perilaku ke12 yang berrnakna mendorong pegawai 
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untuk menjadi acuan bagi lingkungannya belum sesuai dengan tuntutan 

makna dari pilar I yang lebih luas. 

Tuntutan yang lebih luas tersebut menekankan bahwa dengan status 

perusahaan perseroan terbatas yang sudah go public, para konstituen atau 

stakeholder khususnya pemegang saham dan konsumen mengharapkan pegawai 

untuk semakin profesional, sehingga akan menjadi spiral pengembang bagi 

pertumbuhan perusahaan yang lebih jauh akan menjadi acuan dan tempat patok 

duga perusahaan lain. Kondisi defisiensi hubungan tersebut signifikan dengan 

hasil pembahasan persepsi pada butir 2.1 .b diatas yang menyebutkan hanya 13% 

pegawai yang menyatakan sangat mungkin mampu menjadi acuan 

lingkungannya. 

Identifikasi terhadap pengaruh titik singgung unsinergistik perilaku ke 12 

dengan pilar I tersebut dapat dilakukan melalui plotting gambar ekosistem nilai, 

dan perilaku yang berindikasi sebagai perantara timbulnya defisiensi hubungan 

tersebut adalah adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh kesenjangan 

informasi ( Hannan dan Freeman 1977), yang tercermin dalam perilaku ke 9 

yaitu belum efektifnya komunikasi terbuka (asah,asih,asuh), khususnya aspek 

asah ( mengingatkan) dan aspek asuh ( membimbing) yang menyangkut 
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masihdiperlukannya peran pimpinan dalam mengembangkan wawasan pegawai 

secara lebih luas lagi. 

Defisiensi hubungan yang disebutkan ke dua berada didalam lingkup 

adaptasi ekstemal, artinya perilaku ke 3 yang bermakna mengajak pegawai untuk 

tanggap terhadap tuntutan perubahan pasar dan lebih berorientasi pada 

pembangunan nasional, secara struktural telah terhalang oleh perilaku ke 12 dan 

perilaku ke 9 sehingga makna nilai-nilai yang terkandung didalam pilar IV, yang 

menjiwai upaya pencapaian produktivitas perusahaan melalui peran nyata 

pegawai yang diperlakukan dan dihormati sebagai pribadi belum optimal. 

Dari 2 (dua) defisiensi hubungan yang saling mengkait tersebut, aspek 

komunikasi terbuka merupakan titik kritis. Covey d'an Menil (1994) menekankan 

bahwa kita perlu memanfaatkan waktu bersama pegawai untuk melakukan hal- 

ha1 : (1) Menciptakan visi bersama, memperkuat, melatih dan memberi nasihat 

untuk membantu mengembangkan kemampuan orang-orang dan tim, (2) 

Membangun hubungan yang diwarnai kepercayaan, dan (3) Melakukan 

perencanaan jangka panjang, memandang cakrawala, mengkaji kecenderungan 

kecenderungan pasar, membereskan sistem, dan menciptakan garis pengarahan 

untuk mengarahkan gerak bersama. 
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Defisiensi hubungan yang dibahas diatas terbukti menimbulkan titik 

singgung unsinergistik ikutan bagi perilaku lainnya, yaitu : 

a. Perilaku ke 10 " Dilandasi semangat kebersamaan " secara umumnampak 

dari masih belum optimalnya penggalangan potensi Cabang dalam. 

meningkatkan kinerja. 

b. Perilaku ke 5 " Prioritas dan Mutu " menjadi terganggu pencapaiannya, 

sebagaimana dicontohkan oleh pembahasan salah satu tema GKM, yang 

diharapkan akan dapat menunjang pencapaian target bisnis cabang justru 

akhimya mengalami kemunduran ( Lampiran-7). 

c. Perilaku ke 2 " Kode Etik Bankir " yang menekankan perlunya 

peningkatan kemampuan dan keahlian agar dapat bekerja secara profesional 

dengan mengusai sistem dan prosedur kerja, ternyata belum sepenuhnya 

dapat mendorong pegawai untuk secara tekun membaca Buku Pedoman 

Perusahaan (BPP) baik individu maupun kelompok. 

d. Perilaku ke 7 " Waskat dan Tindaklanjuti hasilnya " belum berjalan efektif, 

diantara nya masih diperlukan penyeliaan yang ketat oleh penyelia yang 

tangguh dibagian data entry untuk mencegah kesalahan pembukuan karena 

masih adanya beberapa kesalahan dalam pembuatan voucher. 
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e. Perilaku ke 6 " Peduli terhadap masalah unit " belum mendorong timbulnya 

minat pegawai untuk mengatasi secara bersama masalah yang timbul pada 

unit manapun di cabang, sebagaimana ditunjukkan adanya DPT. yang 

terjadi sejak tahun 1992 dan belum mendapatkan penanganan serius. 

f. Perilaku ke 1 "Imtaq kepada Tuhan Yang Maha Esa" sudah beradapada 

kadar yang baik, namun untuk sebagian kecil pegawai masih diperlukan 

kesadaran yang tinggi untuk mengikuti santapan rohani dan penyegaran 

jasmani dengan hadir tepat waktu, karena didalam tubuh yang sehat akan 

terdapat jiwayang sehat dan begitu sebaliknya. 

Perilaku ke 6 dan perilaku ke 7 tersebut terhadap pilar I,II,IV, dan V 

sebenarnya memiliki titik singgung sinergistik yang menghasilkan energi positif, 

namun karena adanya pengaruh titik singgung unsinersgistik unsur lainnya maka 

dampaknya energi positif yang dimiliki dua perilaku dimaksud terhadap pilar I 

dan IV lambat-laun akan semakin berkurang dan bahkan hilang sama sekali. 

Dari sisi Pilar Budaya Kerja, hal-ha1 yang diuraikan diatas juga 

menimbulkan titik singgung unsinergistik ikutan pada Pilar I1 yaitu sasaran 

orientasi pasar dan pembangunan nasional tidak didukung pencapainnya, dan 

Pilar 111 yaitu hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra usaha juga 

menjadi kurang efektif. 
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Untuk dapat melihat dengan jelas mata rantai pengaruh yang timbul, dapat 

dideteksi dari hasil plotting gambar secara lengkap yang menghasilkan 15 

(limabelas) titik singgung unsinergistik dari 46 (empat puluh enam) titik 

singgung yang ada. Titik singgung unsinergistitersebut dua diantaranya rnumi 

akibat adanya defisiensi hubungan yang menghasilkan energi negatif, sedangkan 

tigabelas sisanya karena adanya pengamh sesuai sifat dari ekosistem nilai itu 

sendiri. Dengan demikian defisiensi hubungan yang terjadi tersebut 

keseluruhannya mencapai 32,61 % ( 15/46 X 100 % ), artinya efektifitas kngsi 

ekosistem nilai tersebut tinggal67,39 %. 

Berdasarkan ha1 tersebut dapat disimpulkan bahwa dua hubungan antar 

elemen nilai yang kekuatan energinya sama-sama hilang akan membawa efek 

pengganda negatif berupa berkurangnya dan bahkan hilangnya energi elemen 

lainnya secara berantai, sehingga akan mempengaruhi keselumhan kekuatan 

energi yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk mengetahui titik singgung 

sinergistik, baik yang bersifat mumi dan yang bersifat ikutan , dapat dilihat pada 

hasil plotting gambar ekosistem nilai yang ditandai dengan titik-titik wama 

putih yang melambangkan berkurangnya danlatau hilangnya energi yang ada 

didalarn elemen tersebut, sekaligus menunjukkan kondisi bahwa jaringan elemen 

tersebut tidak berfungsi secara penuh. 
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Langkah melakukan plotting adalah dengan menarik garis penghubung 

antara dua elemen yang terdeteksi adanya defisiensi hubungan, dengan urutan 

prioritas adalah elemen yang termasuk dalam kelompok dasar integrasi internal 

terhadap inti Budaya Kerja atau lima pilar, diikuti oleh elemen yang termasuk 

dalam kelompok pelengkap integrasi internal, dan terakhir adalah elemen yang 

termasuk dalam kelompok adaptasi ekstemal. Titik singgung yang dilewati garis 

penghubung tersebut rnenunjukkan titik singgung ikutan yang jumlahnya 

tergantung pada banyaknya defisiensi hubungan antar elemen yang ada, 

pengaruhnya bersifat berantai dan berlipat ganda sebagaimana dapat dirasakan 

dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

C. Tingltat Pengayatan dan Pengamalan Budaya Kerja. 

Dalam empat bidang yang diidentifikasi dan diteliti menghasilkan data 

sesuai tabel berikut ini : 

Tabel 6 Alokasi Tingkat Penghayatan dan Pengamalan Budaya Kerja kedalam 
empat bidang. 
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Titik Singgung Sinergistik 

0 Titik Singgung Unsinergistik 

Gambar 4. Ekosistem Nilai Yang Menunjukkan 
Titik Singgung Unsinergistik. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Dari data Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa kemampuan menghayati 

Budaya Kerja dikaitkan dengan penampilan kerja memperoleh rating tinggi 

dengan total skor angka relatif 61,11 %, sedangkan dikaitkan dengan kesiapan 

dalam ikut membantu memecahkan masalah unit memperoleh rating rendah 

dengan total skor angka relatif 66,98%. 

Kemampuan menghayati dikaitkan dengan penampilan kerja untuk 

responden kelompok pegawai yang memiliki masa kerja lima tahun ke atas 

(pegawai lama) berada pada rating tinggi dengan skor angka relatif 87,96%, 

sedangkan untuk pegawai yang memiliki masa kerja kurang dari lima tahun 

(pegawai baru) rating tingginya hanya 47,69%. Dengan demikian , atas dasar 

pengalaman kerja yang cukup lama, pegawai dengan masa kerja lima tahun 

keatas telah memiliki format kerja yang sudah terbentuk, sedangkan untuk 

pegawai yang memiliki masa kerja kurang dari lima tahun sedang dalam proses 

mencari bentuk sehingga perbedaan tersebut dinilai wajar. 

Kemampuan menghayati dikaitkan dengan kesiapan membantu 

memecahkan masalah untuk responden kelompok pegawai lama berada pada 

rating tinggi dengan skor angka relatif 92,59%, sedangkan untuk pegawai baru 

berada pada rating rendah yaitu 96,76% akibatnya rating terpilih adalah rating 

rendah dengan total skor angka relatif 66,98%. Keadaan seperti diuraikan diatas 
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dinilai wajar, karena dengan penguasaan sistem dan prosedur kerja yang dimiliki 

oleh pegawai lama, maka akan jauh lebih siap untuk ikut membantu 

memecahkan masalah unit. 

Peran pegawai baru untuk terlibat didalamnya masih hams didukung oleh 

penguasaan sistem dan prosedur kerja yang diperoleh dengan cara lebih tekun 

membaca Buku Pedoman Pemsahaan (BPP) dan keikutsertaan dalam GKM. 

Perilaku yang terkait dalam kasus ini adalah perilaku ke 2, yaitu pemenuhan 

salah satu unsur Kode Etik Bankir yang dalam pembahasan analisis titik 

singgung dimuka berada pada titik singgung unsinergistik ikutan, sehingga untuk 

mengatasinya hams dengan cara mengungkit sumber penyebab utamanya. 

Kemauan mengamalkan Budaya Kerja dikaitkan dengan motivasi diri 

berada pada rating rendah dengan total skor angka relatif 51,85%, 

demikian pula apabila dikaitkan dengan keyakinan diri untuk berhasil berada 

pada rating yang sama dengan skor 51,23%. Dari dua aspek yang dibahas 

tersebut rating tinggi dan rating rendah memiliki total skor yang berimbang, 

namun apabila dilihat dari dua kelompok responden yaitu pegawai lama dan 

pegawai baru menunjukkan komposisi yang tidak berimbang dan saling 

berlawanan. 
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Kemauan mengamalkan dikaitkan dengan motivasi diri bagi pegawai 

lama memiliki komposisi tinggi 75,93%, rendah 24,07%, sedangkan bagi 

pegawai barn kornposisinya adalah tinggi 34,26%, rendah 65,74%. Bagi pegawai 

lama motivasi tinggi dianggap wajar karena terkait dengan tingkat kematangan 

rasa tanggung jawab terhadap tugas di kantor dan keluarga di rurnah, dan ha1 

tersebut sepadan dengan kepastian status sebagai pegawai tetap dan tingkat 

kesejahteraan yang semakin baik, sedangkan bagi pegawai barn yang berada 

pada rating rendah mernpakan fenomena yang perlu diteliti lebih lanjut, apakah 

dengan status sebagai pegawai kontrak memiliki pengaruh dantatau karena faktor 

lainnya. 

Dari 4 (empat) bidang yang diukur tersebut di atas secara keseluruhan 

rnenghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

A. Kemampuan menghayati Budaya Kerja dikaitkan dengan : 

1. Penampilan Kerja berada pada rating Tinggi (T) 

2. Kesiapan untuk mernbantu rnemecahkan masalah berada pada rating 

Rendah (R). 

B. Kemauan rnengamalkan Budaya kerja dikaitkan dengan : 

3. Motivasi diri berada pada rating Rendah (R) 

4. Keyakinan diri untuk berhasil berada pada rating Rendah (R). 
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Atas dasar hasil alokasi ke empat bidang tersebut, maka analisis diagram 

pohon untuk mengetahui tingkat penghayatan dan pengamalan Budaya Kerja 

secara keseluruhan nampak pada bagan 3. 

Dari analisis diagram pohon pada Bagan 3, hasilnya menunjuk pada 

simbol P213, artinya tingkat penghayatan dan pengamalan Budaya Kerja oleh 

pegawai berada pada rating rendah ke sedang, dan mulai mengarah ke tinggi. 

Keadaan tersebut dinilai relevan dengan indikasi yang dihasilkan dari 

pembahasan dimuka, mulai dari pembahasan tentang persepsi, evaluasi 

multiatribut, dan pembahasan titik singgung dalam konsep ekosistem nilai, yang 

dari ketiganya diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil penilaian alternatif persepsi pegawai dengan cara menggabungkan 

pengandaian adanya hubungan antara sikap dengan perilaku, dan 

pengandaian hubungan antara sikap dengan tindakan menunjukkan bahwa 

tingkat kemandirian dan sifat kesaling tergantungan diantara pegawai 

masih relatif rendah, karena belum adanya keseraganian persepsi. 
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Bagan 3. Diagram Pohon (Dharma, 1984-dimodifikasi) 
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b. Hasil evaluasi multiatribut fishbein rnenunjukkan bahwa kekuatan 

kepercayaan pegawai terhadap adanya hubungan antara duabelas perilaku 

pegawai dengan lirna pilar Budaya Kerja rnasih belurn rnaksimal, ha1 ini 

ditandai adanya tiga pilar yang rnerniliki intensitas hubungan dibawah rata- 

rata, yaitu pilar 1,111, dan IV 

c. Dari analisis titik singgung dalarn konsep ekosistem nilai menunjukkan 

adanya defisiensi hubungan yang menimbulkan kemubaziran berbagai aspek 

sebesar 32,61%. Titik singgung yang pada awalnya rnerniliki hubungan 

yang rnenghasilkan energi negatip adalah dua, narnun sesuai sifat ekosistern 

nilai yang rnernbentuk jaringan yang saling mernpengaruhi, rnaka ha1 

tersebut rnembawa dampak ikutan berupa titik singgung unsinergistik 

sebanyak tigabelas, semula ernpat diantaranya sebenamya telah merniliki 

energi positif, akan tetapi karena terpengaruh, maka energinya berkurang 

danlatau hilang sarna sekali. 

D. Perilaku Pimpinan 

Perilaku pimpinan yang hendak diketahui dari gaya yang digunakan 

rnenunjukkan kecenderungan gaya konsultatif (G2), yaitu Direktif Tinggi - 

Suportif Tinggi sebagairnana narnpak dari tabel berikut ini : 
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Tabel 7. Tingkat Kecenderungan penggunaan Gaya Kepemimpinan 

Icecenderungan gaya kepemimpinan diatas didasarkan pada hasil skor 

tabulasi angka, dimana menunjukkan ternyata C menghasilkan skor angka 

absolut 77 atau angka relatif (32%), B menghasilkan skor angka absolut 

61 atau (25%), D menghasilkan skor angka absolut 54 atau (23%), dan A 

menghasilkan skor angka absolut 48 atau (20%), dengan demikian berarti 

C > B > D > A ,  yaitu menunjuk pada gaya kepemimpinan konsultatif. 

Kecenderungan gaya tersebut dapat saja dalam praktiknya tidak 

dapat diwujudkan karena pengaruh situasi yang berada diluar kontrol, 

seperti faktor mental dan emosional individu, tekanan pekerjaan, serta 

resistensi individu sebagai pengaruh dari perubahan tuntutan organisasi, 

oleh karena igaya kepemimpinan yang digunakan, dapat diketahui melalui 

lembar kerja analisis perilaku pimpinan berikut ini : 
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Tabel 8. Hasil Analisis Perilaku Pimpinan. 

PADA BAGIAN KANAN 
HURUF YANG DICETAK 

Dari data pada Tabel-7 di atas menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

yang digunakan pada dasarnya cenderung mengarah ke gaya konsultatif (G2), 

karena h a i l  tabulasi angka menghasilkan komposisi huruf C>B>D>A, namun 

dari analisis melalui lembar kerja sesuai Tabel-8 gaya konsultatif dimaksud 

hanya merupakan gaya ke dua karena mimiliki skor 4, sedangkan gaya utamanya 

adalah gaya partisipatif (G3) dengan skor 13. Berdasarkan komposisi tersebut, 

fleksibilitas gaya berada pada selang angka 19 dari selang angka 0 sampai 

dengan 30, artinya gaya yang digunakan memiliki tingkat fleksibilitas cukup 

baik, namun belum efektif karena belum sesuai dengan tuntutan situasi, dan 

cukup mudah untuk di lakukan perubahan dan penyesuaian sesuai kebutuhan, 

baik itu gaya yang bersifat tunggal ( G3 atau G2) maupun gaya yang bersifat 

gabungan dari keduanya (G213). 
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Untuk mengetahui efektivitas dari gaya yang digunakan, pada Tabel-8 

tersebut menunjukkan nilai 57 sedikit diatas hasil rata-rata selang angka terendah 

(20) dan selang angka tertingggi (80), artinya dari unsur pimpinan untuk 

mencapai efektivitas gaya diperlukan masih memungkinkan memilih kedua 

gaya tersebut secara bersama-sama. Untuk komposisi yang telah digunakan, 

maka polanya dapat dilihat melalui diagnosis gaya. 

Dari kategori C (Cukup) yang tercantum pada kolom efektivitas gaya 

menunjukkan jumlah berapa kali gaya tertentu digunakan, dan dari jumlah yang 

ada sebanyak 9 (sembilan) kali tersebut ternyata 6 (enam) kali diantaranya 

menggunakan gaya partisipatif (G3). Dengan demikian karena pola penggunaan 
I 

gaya partisipatif tersebut berulang lebih dari tiga kali, maka terdapat kekakuan 

didalamnya, artinya cenderung tidak mempertimbangkan tuntutan situasi, 

walaupun sebenamya terdapat kecenderungan menggunakan gaya konsultatif 

(G2). Hal tersebut terbukti digunakan sebanyak 3 (tiga) kali dari 9 (sernbilan) 

kali yang terjadi, yang pada akhirnya gaya yang digunakan sebenarnya adalah 

gabungan antara gaya partisipatif dan gaya konsultatif (G312) masing-masing 

dengan intensitas G3=67%, G2=33%. 
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E. Analisis Kesenjangan Hubungan 

Gaya Kepemimpinan partisipatif (G3) yang menjadi gaya utama 

digabungkan dengan gaya konsultatif (G2) yang menghasilkan gaya gabungan 

(G312) yang saat ini digunakan oleh Cabang, seharusnya diperuntukkan bagi 

bawahan dengan tingkat penghayatan dan pengamalan yang berada pada tingkat 

terendah pada selang angka sedang sampai tinggi (P3/2), sedangkan yang terjadi 

saat ini berada pada tingkat tertinggi pada selang angka rendah 

sampaisedang (P213) sehingga nampak adanya kesenjangan. Pada tingkat 

kematangan penghayatan dan pengamalan Budaya Kerja sesuai kondisi tersebut 

di atas, gaya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah (G2/3), yaitu gaya 

konsultatif (G2)' digabung dengan gaya partisipatif (G3) dengan komposisi 

intensitas G2 lebih dominan, karena masih diperlukan pengarahan spesifik. 

Komposisi gabungan gaya yang digunakan (G312) atau 67% berbanding 

33%, dapat saja dirubah menjadi gabungan gaya dengan komposisi berbalik 

(G213) atau 33% berbanding 67%, namun komposisi tersebut tidak dapat 

dibakukan sebagai acuan dalam merubah atau menyesuaikan gaya yang sesuai 

dengan tuntutan situasi. Pelaksanaamya diserahkan melalui dinamika kerja 

dengan tetap mengacu pada fakta empiris, bahwa gaya konsultatif (G2) tetap 

harus lebih dominan . 
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Untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi antara kedua unsur tersebut 

dapat dilihat pada kotak bergaris arsir diantara sepuluh kotak yang tersusun 

secara proporsional antara tipologi (gaya) kepemimpinan dan tingkat 

kematangan pegawai dalam menghayati dan mengamalkan Budaya Kerja. 

Apabila dari kedua unsur tersebut terdapat kesesuaian, maka akan berada pada 

lajur yang sama yang dibatasi dua garis terputus vertikal, apabila tidak ada 

kesesuaian kotak bergaris asir tersebut akan berada dalam kotak atau lajur yang 

berlainan Untuk mengetahui secara lebih jelas dapat dilihat dalam Gambar 5. 

F. Impliltasi Hasil Temi~an  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan di atas, menunjukkan bahwa 

tingkat kematangan pegawai dalam menghayati dan mengamalkan Budaya Kerja 

berada pada posisi (P2/3) atau rendah -sedang dan mengarah ke tinggi, 

sementara itu gaya kepemimpinan yang digunakan cabang berada pada posisi 

( G312) yaitu gabungan partisipatif - konsultatif yang seharusnya justru 

sebaliknya, sehingga keduanya tidak berada dalam jalur yang sama dan 

timbul kesenjangan yang berakibat menganggu upaya dalam meningkatkan 

kinerja cabang sebagaimana diindikasikan oleh adanya permasalahan yang 

menyangkut finansial, administrasi, dan daya dukung infrastruktur . 
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TINCIUT PENCllAYATAN DAN PENCAhlALAN 

Gambar 5. Hubungan anlara Tingkal Penghayalan dan Pcngamalan Budaya Kcrja 
dan Gaya Kepcmimpinan (Dharma.1984 -dimodilikasi) 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas , kedua unsur tersebut 

hams diupayakan berada dalam satu jalur dengan skenario sebagai berikut : 

1. Dengan asumsi gaya kepemimpinan yang ada tetap dipertahankan, dan 

tingkat kematangan pegawai didorong agar sesuai dengan gaya 

kepemimpinan tersebut. 

Implikasinya, unsur pimpinan harus tetap konsekuen mempertahankan 

kadar keterlibatan yang tinggi dalam pcnanganan tugas rutin, yang 

berdampak pada dibutuhkannya waktu yang lama untuk meningkatkan 

kemandirian dan kesaling tergantungan pegawai. Langkah tersebut tidak 

dijamin efektivitasnya dalam upaya memberdayakan potensi sumberdaya 

manusia yang ada di cabang karena efektivitas kepemimpinan sangat 

tergantung pada ketepatan penerapan perilaku tertentu dalam menjawab, 

tuntutan situasi tertentu pula, dan dalam implikasi tersebut prasyarat 

yang dibutuhkan tidak dipenuhi. 

2. Dengan asumsi tingkat kematangan pegawai yang ada masih 

dalam posisi tetap dan sedang diupayakan untuk ditingkatkan dengan 

cara melakukan penyesuaian gaya kepemimpinan dari gabungan 

partisipatif-konsultatif (G312) ke gabungan gaya konsultatif-partisipatif 

(G2/3), agar sesuai dengan tunlutan situasi. Implikasinya, unsur 
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pimpinan dari seluruh jenjang jabatan harus menurunkan danlatau 

sekurang-kurangnya tetap mempertahankan kadar keterlibatan (struktur 

inisiasi) dalam penanganan pekerjaan rutin, namun harus 

meningkatkan kadar pertimbangan direktif untuk menguatkan garis 

pengarahan, artinya pimpinan hams berani memberikan perintah atau 

penugasan pekerjaan, kemudian mengarahkan dan mengevaluasi 

pelaksanaannya tanpa mengurangi kadar keterlibatannya. Dengan demikian 

pimpinan diharapkan tetap mampu menjaga keseimbangan antara komitmen, 

kompetensi, dan koordimnasi. 

Langkah tersebut di atas akan berjalan lebih efektif, karena dapat 

mempercepat proses kemandirian dan kesalingtergantungan diantara 

pegawai. Risiko kegagalannya relatif lebih kecil karena disamping gaya 

kepemimpinan yang ada menunjukkan fleksibilitas yang rnasih 

memungkinkan untuk disesuaikandan dikembalikan lagi ke posisi 

semula, faktor keterlibatan unsur pimpinan dan bawahan dari seluruh 

jenjang yang ada juga akan membawa pengaruh positif dalam 

mengembangkan lingkaran pengaruh pada seluruh aspek jaringan kerja 

dimana komunikasi terbuka sangat berperan di dalamnya. 
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V. KESIMPULAN D A N  SARAN 

Persepsi pegawai terhadap Budaya Kerja secara umum masih belum 

seragam, yaitu dengan masih adanya inkonsistensi antara sikap, perilaku, dan 

tindakan. Persepsi dalam memandang Budaya Kerja secara khusus yang 

memiliki elemen inti lima pilar, dan elemen pelengkap duabelas perilaku 

pegawai sebagai satu kesatuan nilai masih terkotak-kotak sebagaimana 

ditunjukkan adanya defesiensi hubungan antar elemen yang menimbulkan titik 

singgung unsinergistik, dimana komunikasi terbuka sebagai titik kritisnya. 

Dalam proses sosialisasinya, pimpinan menggunakan gaya kepemimpinan 

(G3/2), yaitu gabungan antara partisipatif dan konsultatif dimana partisipatif 

lebih dominan, yang tidak sesuai dengan situasi tingkat kematangan pegawai 

dalam menghayati dan mengamalkan yang berada pada posisi (P2/3), yaitu 

rendah-sedang, sehingga menimbulkan kesenjangan. Sehubungan ha1 tersebut 

diperlukan upaya menghilangkan kesenjangan dimaksud dengan alternatif 

sebagai berikut : 

1. Memperkenalkan konsep baru tentang pemahaman Budaya Kerja secara 

utuh dalam perspektif ekosistem nilai, sekaligus diikuti dengan penyesuaian 

gaya kepemimpinan dari gabungan gaya partisipatif-konsultatif (G312) 

menjadi gabungan gaya kepemimpinan konsultatif-partisipatif (G2/3) guna 
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menyesuaikan dengan tingkat kematangan pegawai dalam menghayati dan 

mengamalkan yang berada pada posisi rendah-sedang (P213). 

2. Melakukan perubahan gaya kepemimpinan dari gabungan gaya partisipatif- 

konsultatif (G312) ke gabungan gaya konsultatif-partisipatif (G213) guna 

menyesuaikan dengan tingkat kematangan pegawai dalam menghayati 

dan mengamalkan yang berada pada posisi rendah-sedang (P2/3), tanpa 

diikuti dengan pengenalan konsep baru ekosistem nilai. 

Untuk memperoleh hasil yang efektif, dan mengingat titik kritis 

permasalahan menyangkut komunikasi terbuka yang masih diperlukan daya 

ungkit terhadap tiga aspek didalamnya yaitu asah (mengingatkan), asih 

(menghargai), dan asuh (membimbing), maka disarankan untuk memilih 

altematif yang pertama yaitu dengan fokus mengefektifkan peran dwitunggal 

Cabang (pimpinan sekaligus sebagai penyuluh) dengan cara meningkatkan 

keterlibatan dan memperkuat garis pengarahan sesuai karakteristik kedua gaya 

dimaksud, mencakup agenda pembahasan sebagai berikut : 

(a). Melakukan diskusi pendalaman Budaya ICerja dengan memperkenalkan 

konsep baru ekosistem nilai, dengan sasaran : 

Persepsi pegawai terhadap Budaya Kerja menjadi seragam dan utuh (tidak 

terkotak- kotak) 
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Mengurangi atau menghilangkan sifat arogansi individu dan unit. 

(b). Melakukan pembahasan BPP. dengan perhatian khusus kepada pegawai 

bar-,  meliputi BPP. tentang Budaya Kerja sesuai Instruksi No.012IHPW 

TGl.11-8-95 yang akan menjadi dasar dalam penghayatan dan 

BPP.mengenai transaksi perbankan yang akan menjadi dasar aplikasi atau 

pengamalan dalam tugas sehari-hari. 

(c).Membahas kesulitan yang dihadapi individu pegawai dalam 

keikutsertaannya dalam aktivitas GKM. sehingga dapat membantu 

memberikan masukan, dorongan, dan motivasi bagi yang bersangkutan 

untuk lebih berperan aktif. 

Langkah-langkah tindakan yang disarankan mencakup 4 (empat) aspek, 

yaitu $1) pihak yang terlibat didalamnya adalah yang berkepentingan dan terkait 

langsung dengan agenda pembahasan, (2) pihak yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaanya , (3) agenda pembahasan meliputi masalah-inasalah yang pending 

dan masalah yang dianggap penting tetapi tidak urgen, yang memiliki daya 

ungkit tinggi terhadap permasalahan, (4) jadual waktu pelaksanaan disesuaikan 

dengan kebutuhan. Rangkuman langkah-langkah tindakan yang disarankan 

tersebut nampak dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 9. Langkah-langkah Tindakan dan Jadual Pelaksanaannya 

Jadual pelaksanaan dan agenda pembahasan tersebut dapat saja telah 

tercakup da lan~  jadual pertemuan lainnya yang disusun Cabang, seperti 

pertemuan GKM. dan rapat rutin bulanan, oleh karena itu rnaterinya dapat 
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dibahas dalam kesempatan tersebut. Namun hendaknya tetap dipertimbangkan 

bahwa jadual tersebut di atas disusun dengan menggunakan pendekatan 

~nanajemen waktu generasi ke empat, yaitu penanganan pekerjaan pada kuadran 

I1 yang merupakan proses mendahulukan yang utama, dengan cara lebih 

mengintensifan konlunikasi terbuka antara pimpinan dan bawahan melalui 

penanganan secara terencana pekerjaan yang penting tetapi tidak urgen yang 

memberi pengaruh yang berarti dalam upaya menciptakan kondisi pemberdayaan 

seluruh potensi yang ada ( Covey dan Merrill, 1994). 

Dengan delnikian pegawai akan terdorong minat dan antusiasmenya 

untuk lebih partisipatif, adaptif, dan antisipatif yang akan meningkatkan 

lingkaran pengaruh positif terhadap individu dan kelompok (unit) lainnya. Hal 

tersebut diharapkan nluncul di berbagai tingkatan, melalui hubungan sinergistik 

yang mengandung energi positif ,  untuk itu perlu dipertimbangkan pula peran 

seorang mediator baik yang berasal dari kalangan pimpinanlpenyuluh, pegawai 

yang memiliki kharismatik, sehingga mampu meningkatkan kinerja 

Cabang.Implementasi saran-saran tersebut di atas diserahkan sepenuhnya kepada 

kebijaksanaan Cabang. 
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SSU =SANGAT SUKA,ASU = AGAK SUKA, ATSU= AGAK TlDAK SUKA. TSU= TlDAK SUKA. STSU-SANGAT 
TlDAK SUKA.SU = SUKA. - -  - -  - 
SM= SANGAT MENDUKUNG, M= MENDUKUNG, AM= AGAK MENDUKUNG, ATM= AGAK TIDAK 
MENDUKUNG, TM= TlDAK MENDUKUNG, STM=SANGAT TlDAK MENDUKUNG 
SB =SANGAT BAIK, B = BAIK, AB = AGAK BAIK, ATB- AGAK TlDAK BAIK, TB= TlDAK BAIK, STB= SANGAT 
TIDAK BAIK. 
SMK: SANGAT MENGUNTUNGKAN, MK=MENGUNTUNGKAN. AMK= AGAK MENGUNTUNGKAN, 
ATMK=AGAK TlDAK MENGUNTUNGKAN, TMK= TlDAK MENGUNTUNGKAN, STMK=SANGAT TlDAK 
MENGUNTUNGKAN. 
SMN= SANGAT MENYENANGKAN, MNzMENYENANGKAN, AMN-AGAK MENYENANGKAN, ATMN= AGAK 
TlDAK MENYENANGKAN, TMN- TlDAK MENYENANGKAN, STMN=SANGAT TlDAK MENYENANGKAN, 
Ssu= SANGAT SETUJU, Se= SETUJU, ASe=AGAK SETUJU, ATSe=AGAK TIDAK SETUJU. TSe=TIDAK 
SETUJU, STSe- SANGAT TlDAK SETUJU. 
Smu= SANGAT MUNGKIN, Mu= MUNGKIN, Amu= AGAK MUNGKIN, ATMU-AGAK TIDAK MUNGKIN, STMU= 
SANGAT TlDAK MUNGKIN. 
SH- SELALU HARUS, H E  HARUS, KHz KADANG-KADANG HARUS, KTH= KADANG- KADANG TlDAK HARUS, 
TH= TlDAK HARUS, TSH= TlDAK SELALU HARUS. 
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Larnpiran - l a .  
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9 3 

Lampiran -2a. 

KETERANGAN : ANGKA DOMINAN YANG MEWAKlLl 
SS = SANGATSETUJU 

S = SETUJU 
(+3) 

AS =AGAK SETUJU 
(+2) 
(+I) 

ATS = AGAK TIDAK SETUJU (-1) 
TS 'TIDAKSETUJU (-2) 
STS = SANGAT TIDAK SETUJU (-3) 
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TARULASI ANGKA PENGUKURAN KEKUATAN KEPERCAYAAN HURUNGAN 
DUKUNGAN DUABELAS PERILAKU PEGAWAI TERHADAP BUDAYA KERJA fbi) 

RESPONDEN V - 9 ORANG PEG. LAMA EXCL. PEMlMPlN 
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Lampiran -3. 

JDENTlFlKASl TITlK SINGCUNG SlNERGlSTlK DAN UNSlNERGlSTlK 
DALAM PERSPEKTIF EKOSISTEM NlLAI 
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Lampiran -4 
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Lampiran -4a 

+1 UNTUKMEMPE 
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Lampiran 4b. 

1 = Kurang 
2 = Cukup 
3 = Baik 
4 = Memuaskan 
5 = Sangat memuaskan 

jumlah : t t t - 
jumlah nilai : nilai 

hasil 

JUMLAH Nl lAl  
In.,. r o  

NlLAl HASlL 
I 1 
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Lampiran 4c 
KEMAUAN DAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN BUDAYA KERJA 

LAMPIRAN PPKP-I1 

jumlah : + + + + =  

jumlah nilai : 

1 = Kurang 
2 = Cukup 
3 = Baik 
4 = Memuaskan 
5 = Sangat memuaskan 

nilai 
hasil 

JUMLAH Nl lAl  NlLAl HASlL 
8 sd. 16 
17 sd. 22 
23 sd. 28 
29 sd. 34 
35 sd 40 
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Lampiran 4d 
PENlLAlAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (PPKP - Ill) 

PENlLAlAN ATAS KEMAUAN DAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN BUDAYA KERJA. 

5 =KURANG 
10 =CUKUP 
15 = BAIK 
20 =MEMUASKAN 
25 = SANGAT MEMUASKAN 

SUB JUMLAH 0 
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Lampiran - 5 
TABULASI ANGKA PENGUKURAN PERILAKU PEMlMPlN 

KETERANGAN : ANGKA YANG TERCETAK TEBAL ADALAH ANGKA DOMINAN YANG MEWAKILI. 
' ATAS DASAR PENDEKATAN TINGKAT KECENDERUNGAN GAYA, APABlLA TERDAPAT 

ANGKA DOMINAN SAMA MAKA DlPlLlH ANGKA YANG BERADA DALAM SATU KOLOM 
FLEKSlBlLlTAS GAYAYANG BERlSl ANGKA DOMINAN SEBELUMNYA. 
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Lampiran -5a. 
LEMBAR KERJA ANALISIS PERILAKU PEMIMPIN 

(sumber : Dharma 1984,dimodifikasi) 

FLEKSIBILITAS GAYA 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

SELISIH 

KECENDERUNGAN GAYA 

( GI=A>B>D>C I G2=C>B>D>A I G3=A>D>C>D I G4=B<A<C<D 

Gaya Utama Gaya Kedua Perlu dikernbangkan Diagnosis Gaya 
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PELAYANAN UANG 
TUNAlllPANSFER 
PEMMVASAN BERIMAN 
SESUAI JADWAL 
PESERTA PEWWAI BARU 

SESUAI JADWAL 

SISDUR DAN BANYAK 
SUMBANG SbPAN . TINGKAT KESIBUKAN 
PESERTA TlNGGl . PENYULUHTETAP 

SUMBER : - RISALAH GKM - WAWANCARA OENGAN PENYULUH - WAWANCARA DENGAN KETUA GUGUS 

KETERANGAN : FORMASI LAMA HANYA 4 KELOMPOK (No 1 s ld ,  No4, No. :2,3 dan 4 
PENYELESAIANNYA MUNDUR). 
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P l M P l M A N  B I D A N G  
P E L A Y A N A N  N A S A B A H  

( M G R )  

P E M B U K M N  R E K E N N G  

---. .. 
TELLER 
TELLER - TELLER 

. PENYELIA - ASlSTENJlC 
ENTRY DATA LN 

. PENYEUA . PENCELOLA 
PEUASIW\N . PENGELDLA 

ADMINISTRASI KEUANGAN 
KREDIT CABANG D A N  U M U M  CABANG D A L A M  NEGERl 

CABANG 
(AMGR) 

PEN~EUA . ENYELIA 
ANWSKEUANGLW . bPTU .. .... - ASISTENAREA • ASISTEN 

.ASISTEN AREA - ASISTEN . ' ASISTEN AOM KREMT ASISTEN KUC 

. PENYELIA . ASISTEN 
KUWNG 
ASISTEN DNC 
ASISTEN DNC 
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Lampiran 9. Kuesioner A ( Kode AllA2) Pengukuran Alternalip Mengenai Sikap Pegawai Terhadap Budaya 
Kerja Perusahaan 
(Sumber : Engel, Blackwell & Miniard,1992 Dalam Budiyanlo,l994-Dikembangkan) 

PETUNJUK : 
o TlDAK DISARANKAN MEMlLlH ANGKA 0 
o ANDA DIMOHON MEMlLlH JAWABAN YANG PALING TEPAT BERIKUT INI. 
o SEBAGAI CONTOH DALAM PERTANYAAN PERTAMA, APABILA ANDA MERASA 

SANGAT SUKA, MAKA ANGKA YANG HARUS ANDA LlNGKARl ADALAH +3, 
SEBALIKNYA APABILA ANDA MERASA SANGAT TlDAK SUKA, MAKA ANDA HARUS 
MELlNGKARl ANGKA -3. 

o ANGKA 0 ARTINYA NETRAL, DERETAN ANGKA KEARAH KlRl DARl NOL (KEARAH 
P0SITIP)ARTINYA MENUNJUKKAN TINGKATAN YANG SEMAKIN BAlK DAN 
SEBALIKNYA DERETAN KEARAH KANAN ARTINYA MENUNJUKKAN TINGKATAN 
YANG SEMAKIN BURUK. 

o JAWABAN ANDA TlDAK MEMPUNYAI KONSEKUENSI APAPUN TERHADAP 
PENlLAlAN KEPEGAWAIAN, KUESlONER IN1 HANYA BERSIFAT PENGUMPULAN 
DATA YANG AKAN DIOLAH LEBlH LANJUT. 

o ATAS KESEDIAAN ANDA MENGlSl KUESlONER INI, DIUCAPKAN TERIMA KASIH. 

1. Berapa besar kesukaan anda lerhadap Budaya Kerja Perusahaan ? 

Sanqatsuka +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.suka 

2. Seberapa mendukung opini anda secara keseluruhan akan Budaya Kerja Perusahaan ? 

Sanqat +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tidak 
mendukung mendukung 

3. Budaya Kerja Perusahaan dengan lima pilar dan duabelas perilaku pegawai serta GKM ? 

a. Sanqat Baik +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sansat tdk.baik 

b. Sanqat +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tidak 
menguntungkan menguntungkan 

c. Sanqat +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tidak 
menyenangkan menyenangkan 

Laniutan Lampiran -9. 
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(KODE AllA2) 

4. Tunjukkan berapa besar kesepakatan anda dengan pernyataan berikut ini : 

" SAYA BENAR-BENAR MENYUKAI BUDAYA KERJA PERUSAHAAN, 
OLEH KARENA ITU SAYA MERASA MAMPU MENGHAYATI DAN SlAP 

SERTABERKEMAUANUNTUKMENGAMALKANDENGANKEYAKINANDIRI, 
DALAM AKTlVlTAS KERJA SEHARI-HARI " 

Sanaat setuiu +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.setuiu 

5. Berapa besar kemungkinan anda merupakan orang pertamallebih dahulu, dalam memberi 
contoh lteladan bagi orang lain dalam menjalankan duabelas perilaku pegawai ? 

Sanqat munqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.rnunakin 

6. Kebanyakan pimpinan, dalam benak saya selalu berpikir : 

Sava harus +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sava tidak perlu 
memberikan teladan kepada bawahan melaiui 

pengamalan duabelas perilaku pegawai 

Catatan untuk ueneliti: 

Pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3 merupakan pengandaian hubungan antara 
sikap dan perilaku. 
Pertanyaan nomor 4 sampai dengan nomor 6 merupakan pengandaian hubungan antara 
sikap dan tindakan. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Lampiran 10. KUESIONER B (Kode BllB2) PENGUKURAN (ei ) : MENGGAMBARKAN 
EVALUASI ATRIBUT DUABELAS PERILAKU PEGAWAI 
(sumber : engel, blackwell & miniard, 1992 dalam budiyanto, 

PETUNJUK : 
o TlDAK DISARANKAN MEMlLlH ANGKA 0. 
o ANDA DIMOHON MEMlLlH JAWABAN YANG PALING TEPAT DENGAN MELlNGKARl 

ANGKA PlLlHAN DARl JAWABAN BERIKUT INI. 
o SEBAGAI CONTOH APABILA ANDA SANGAT SETUJU DENGAN PERNYATAAN 

DALAM PERILAKU PERTAMA DIBAWAH INI, MAKA ANDA HARUS MELINGKARI 
ANGKA +3, SEBALIKNYA APABILA SANGAT TlDAK SETUJU, MAKA ANDA HARUS 
MELlNGKARl ANGKA -3. 

o ANGKA 0 BERARTI NETRAL, + 1 BERARTI AGAK SETUJU, + 2 BERARTI SETUJU, 
DAN ANGKA -1 BERARTI AGAK TDK.SETUJU, ANGKA -2 BERARTI TDK.SETUJU. 

o ATAS KESEDIAAN ANDA MENGlSl KUESIONER IN1 DIUCAPKAN TERIMA KASIH. 

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban secara tulus iklas dengan berlandaskan pada iman 
dan taqwa kepada Tuhan YME. , adalah landasan moral (lahir-batin) yang mutlak harus 
dipenuhi oleh segenap pegawai dengan sepenuh hati dan kesadaran yang tinggi. 

Sansat setuiu +3 +2 +Z 0 -1 -2 -3 Sansat tdk.setuju 

2. Selalu menjunjung tinggi dan mentaati " Kode Etik Bankir Indonesia" dalam melaksanakan 
tugas dan kewajiban, berarti patuh dan taat pada ketentuan perundang an dan 
peraturanyang berlaku, melakukan pencatatan yang benar segala transaksi, 
menghindarkan diri dari persaingan tidak sehat, memperhitungkan dampak sosial - 
ekonomi lingkungan, tidak menerima hadiah dan melakukan perbuatan tercela, tidak 
menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, menghindarkan din dari 
keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam terdapat pertentangan kepentingan, 
serta menjaga rahasia Bank. 

Sanaat setuiu +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.setuiu 

3. Selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasi kepada Pembangunan 
Nasional, berarti selalu mengantisipasi dan tanggap terhadap perubahan permintaan 
nasabah akan produk dan jasa dengan cepat dan tepat. 

Sansat setuiu +3 +2 +2 0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.setuiu 
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4. Selalu berupaya memberikan pelayanan unggul dengan pendekatan yang bersahabat 
kepada mitra usaha, berarti setiap pegawai selalu memberikan pelayanan yang bermutu 
tinggi, dan selalu bersikap ramah dan bersahabat dalam melayani nasabah. 

Sangat setuiu +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.setuiu 

5. Selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu kerja yang tinggi dan 
realistis, berarti setiap pegawai selalu memusatkan segenap kemampuan dan 
ketrampilannya, untuk mencapai sasaran sesuai urutan prioritas yang ditetapkan, selalu 
membuat rencana kerja dengan sasara'n yang menantang dan dapat dicapai dan selalu 
berupaya meningkatkan standar mutu kerja. 

Sansat setuiu +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.setuiu 

6. Selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya, berarti setiap pegawai selalu 
tanggap terhadap semua masalah yang mempengaruhi pencapaian sasaran unit dan 
selalu aktip berperan serta dalam upaya menanggulangi semua masalah. 

Sanqat setuiu +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.setuiu 

7. Selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindak-lanjuti hasilnya, berarti setiap 
pegawai selalu memantau mutu hasil kerja bawahannya, dan memperbaikinya (apabila 
ada kekurangan) secara cepat, tepat dan tertib. 

Sanqat setuiu +3 +2 +l 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.setuiu 

8. Selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatip serta bertanggungjawab 
atas mutu hasil kerjanya, berarti setiap pegawai selalu aktip memberikan ide-ide 
konstruktip, selalu bertanggung jawab alas penyelesaian tugas dan kewajibannya, serta 
secara terkoordinasi berusaha mencapai hasil kerja yang bermutu tinggi. 

Sanqat setuiu +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.setuiu 
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9. Selalu melaksanakan komunikasi terbuka dengan saling mengingatkan (asah), saling 
menghargai (asih), dan saling membimbing (asuh), berarti setiap pegawai selalu saling 
mengingatkan mengenai hal-ha1 yang dapat menimbulkan kerugian. Selalu menghargai 
kemajuan pencapaian sasaran unit & prestasi kerja rekannya, saling mendiskusikan 
kelemahan-kelemahan dalam unit kerjanya dan memberi saran penyelesaiannya. 

Sanqat setuiu +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.setuiu 

10. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu dilandasi semangat kebersamaan, 
berarti setiap pegawai selalu berusaha bekerjasama dalam rnelaksanakan tugas dan, 
kewajibannya dan selalu berkomunikasi secara terbuka. 

Sanqat setuiu +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdksetuiu 

11. Selalu meninakatkan profesionalisme dalam melaksanakan tuaas dan " 
kewajibannya,berarti setiap pegawai selalu meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilannya, selalu menyelesaikan tugas dan kewajiban secara bijaksana dengan 
hasil yang bermutu tinggi. 

Sanqat setuiu +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdksetuiu 

12. Selalu berusaha menjadi acuan bagi lingkungannya, berarti setiap pegawai selalu 
berusaha mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi, selalu bersikap dan berperilaku 
sesuai dengan budaya kerja. 

Sansat setuiu +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.setuiu 
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Lampiran - 11. KUESIONER C (Kode CllC2) PENGUKURAN (bi) : MENGGAMBARKAN 
SEBERAPA KUAT DUKUNGAN PEGAWAI DALAM MEMPERCAYAI 
ADANYA HUBUNGAN ANTARA LIMA PllAR BUDAYA KERJA DENGAN 
DUABELAS PERILAKU PEGAWAI. 
(sumber : engel, blackwell & miniard, 1992 dalam budiyanto,l994- 
dikembangkan ) 

PETUNJUK : 
o TlDAK DISARANKAN MEMILIH ANGKA 0 
o ANDA DIMOHON MEMlLlH JAWABAN YANG PALING TEPAT, YANG ADA BERIKUT 

IN1 . 
o SEBAGAI CONTOH APABILA PlLAR PERTAMA DIBAWAH IN1 , MENURUT ANDA 

SANGAT MUNGKIN DIDUKUNG OLEH PERILAKU PEGAWAI YANG PERTAMA, MAKA 
ANDA HARUS MELlNGKARl ANGKA +3, SEBALIKNYA APABILA SANGAT TlDAK 
MUNGKIN DIDUKUNG,MAKA ANGKA YANG ANDA LlNGKARl ADALAH .3. 

o ANGKA 0 ARTINYA NETRAL,ANGKA + 1 ARTINYA AGAK MUNGKIN, ANGKA +2 
ARTINYA MUNGKIN, DAN SEBALIKNYA ANGKA -1 ARTINYA AGAK TDK.MUNGKIN, 
ANGKA -2 ARTINYA TlDAK MUNGKIN. 

o ATAS KESEDIAAN ANDA MENGlSl KUESIONER IN1 DIUCAPKAN TERIMA KASIH. 

PENJABARAN PLAR PERTAMA : BANK BUMN DENGAN STATUS PERSERO YANG 
BERUPAYA MENCAPAI LABA OPTIMAL, DENGAN TETAP MENGEMBAN MIS1 
PEMBANGUNAN, PRUDENTIAL UNTUK MENJAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN 
PEMEGANG SAHAM, SERTA SENANTIASA MEMENTINGKAN PERTUMBUHAN YANG 
KOKOH DAN SEHAT. 

1. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus 
iklas dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan YME. 

Sanqat munokin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munakin 

2. Didukung oleh pegawai yang selalu menjunjung tinggi dan mentaati " Kode Etik bankir 
Indonesia " 

Sanqat munakin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

3. Didukung oleh pegawai yang selalu tanggap terhadap penintaan pasar dan beronentasi 
kepada pembangunan nasional. 

Sanaat munakin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 
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4. Didukung oleh pegawai yang selalu rnemberikan pelayanan unggul dengan pendekatan 
yang bersahabat kepada rnitra usaha. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

5. Didukung oleh pegawai yang selalu bekeja atas dasar prioritas dan rencana dengan 
standar rnutu kerja yang tinggi dan realistik. 

Sanoat munqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

6. Didukung oleh pegawai yang selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit 
kerjanya 

Sanqat rnunakin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

7. Didukung oleh pegawai yang selalu rnelaksanakan pengawasan melekat dan rnenindak- 
lanjuti hasilnya. 

Sanqat munqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

8. Didukung oleh pegawai yang selalu rnelaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh 
inisiatip serta bertanggungjawab atas rnutu hasilnya. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

9. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan kornunikasi terbuka, dengan saling 
asah, asih dan asuh. 

Sanaat rnunqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

10. Didukung oleh pegawai yang dalarn rnelaksanakan tugas dan kewajibannya selalu 
dilandasi sernangat kebersarnaan. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.rnunqkin 
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I Didukung oleh pegawai yang selalu meningkatkan profesionalisrne dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya. 

Sanaat munakin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.munakin 

12. Didukung oleh pegawai yang selalu berusaha rnenjadi acuan bagi lingkungannya. 

Sanaat munakin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.munqkin 

PENJABARAN PILAR KEDUA : BANK BERORIENTASI KEPADA PASAR DAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL, SENANTIASA MENGEMBANGKAN PRODUK DAN JASA 
PERBANKAN SESUAI PERMINTAAN PASAR, BERPERAN AKTlP MENUNJANG 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN 
PEMERATAAN, PERTUMBUHAN DAN STABlLlTAS NASIONAL DlBlDANG EKONOMI. 

1. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus 
iklas dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan YME. 

Sanaat munakin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.munakin 

2. Didukung oleh pegawai yang selalu menjunjung tinggi dan mentaati " Kode Etik bankir 
Indonesia " 

Sanaat munakin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.munakin 

3. Didukung oleh pegawai yang selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasi 
kepada pembangunan nasional. 

Sanaat munakin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanaat tdkmunqkin 

4. Didukung oleh pegawai yang selalu memberikan pelayanan unggul dengan pendekatan 
yang bersahabat kepada mitra usaha. 

Sanaat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

5. Didukung oleh pegawai yang selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan 
standar mutu kerja yang tinggi dan realistik. 

Sanaat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.munakin 
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6. Didukung oleh pegawai yang selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit 
kerjanya 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

7. Didukung oleh pegawai yang selalu rneiaksanakan pengawasan melekat dan rnenindak- 
lanjuti hasiinya. 

Sansat munqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanaat tdkmunqkin 

8. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh 
inisiatip serta bertanggungjawab atas mutu hasilnya. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.rnunqkin 

9. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan komunikasi terbuka, dengan saling 
asah, asih dan asuh. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.rnunqkin 

10. Didukung oleh pegawai yang dalam rneiaksanakan tugas dan kewajibannya selalu 
dilandasi semangat kebersamaan. 

Sanaat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

11. Didukung oleh pegawai yang selalu meningkatkan profesionalisme dalam meiaksanakan 
tugas dan kewajibannya. 

Sanaat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

12. Didukung oleh pegawai yang selalu berusaha menjadi acuan bagi lingkungannya. 

Sanaat rnunqkln +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 
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PENJABARAN PlLAR KETlGA : BANK SECARA TERUS MENERUS MEMBINA 
HUBUNGAN YANG SALlNG MENGUNTUNGKAN DENGAN NASABAH DAN MITRA USAHA 
LAINNYA, YANG DlLANDASl OLEH SlKAP BERSAHABAT DAN SALlNG 
MENGUNTUNGKAN , DENGAN SENANTIASA BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN 
UNGGUL. 

1. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tutus 
iklas dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan YME. 

Sanaat rnunqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

2. Didukung oleh pegawai yang selalu menjunjung tinggi dan mentaati "ode Etik bankir 
Indonesia " 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 I -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

3. Didukung oleh pegawai yang selalu tanggap terhadap perrnintaan pasar dan berorientasi 
kepada pembangunan nasional. 

Sanqat munqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

4. Didukung oleh pegawai yang selalu rnemberikan pelayanan unggul dengan pendekatan 
yang bersahabat kepada rnitra usaha. 

Sanaat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sansat tdk.munqkin 

5. Didukung oleh pegawai yang selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan 
standar rnutu kerja yang tinggi dan realistik. 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

6. Didukung oleh pegawai yang selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit 
kerjanya 

Sanaat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 
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7. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan pengawasan melekat dan rnenindak- 
lanjutl hasilnya. 

Sanclat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

8. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh 
inisiatip serta bertanggungjawab atas mutu hasilnya. 

Sanqat munqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

9. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan komunikasi terbuka, dengan saling 
asah, asih dan asuh. 

Sanqat munqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3Sanqat tdk.munqkin 

10. Didukung oleh pegawai yang dalarn melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu 
dilandasi semangat kebersamaan. 

Sanqat rnunokin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.rnunqkin 

11. Didukung oleh pegawai yang selalu rneningkatkan profesionalisrne dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya. 

Sanqat munqkin +3 42 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

12. Didukung oleh pegawai yang selalu berusaha rnenjadi acuan bagi lingkungannya. 

Sanaat rnunqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 
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PENJABARAN PlLAR KE EMPAT : BANK MENGAKUI PERANAN DAN MENGHARGAI 
KEPENTINGAN SETIAP PEGAWAI. KEBERHASILAN USAHA BANK DITENTUKAN OLEH 
SIMP POSlTlP PEGAWAI TERHADAP TUGAS DAN KEWAJIBANNYA, YANG DlHARGAl 
ATAS DASAR IS1 DAN BOBOT PRESTASI KERJANYA, SEBAGAI DASAR IMBALAN DAN 
MENGENAKAN SANKSI SEPADAN DENGAN KESALAHANNYA. BANK MEMBERIKAN 
KESEMPATAN SELUAS-LUASNYA KEPADA PEGAWAI UNTUK MENAMBAH 
PENGALAMAN, MENGEMBANGKAN PENGETAHUANNYA DAN MENINGKATKAN 
KETRAMPILANNYA, UNTUK MENlTl KARIER SESUAI DENGAN KEPENTINGAN BANK 
DAN SENANTIASA BERUPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN 
KELUARGANYA SESUAI DENGAN KEMAMPUAN. 

1. Didukung oleh pegawai yang selalu rnelaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus 
iklas dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan YME. 

Sanqat munqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

2. Didukung oleh pegawai yang selalu menjunjung tinggi dan rnentaati " Kode Etik bankir 
Indonesia " 

Sanqat munqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanaat tdkmunqkin 

3. Didukung oleh pegawai yang selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasi 
kepada pernbangunan nasional. 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

4. Didukung oleh pegawai yang selalu rnernberikan pelayanan unggul dengan pendekatan 
yang bersahabat kepada rnitra usaha. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

5, Didukung oleh pegawai yang selalu bekeja atas dasar prioritas dan rencana dengan 
standar mutu kerja yang tinggi dan realistik. 

Sanqat munokin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munskin 

6. Didukung oleh pegawai yang selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit 
kerjanya 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunakin 
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7. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindak- 
lanjuti hasilnya. 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

8. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh 
inisiatip serta bertanggungjawab atas mutu hasilnya. 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

9. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan komunikasi terbuka, dengan saling 
asah, asih dan asuh. 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

10. Didukung oleh pegawai yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu 
dilandasi semangat kebersamaan. 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

11. Didukung oleh pegawai yang selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya. 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munakin 

12. Didukung oleh pegawai yang selalu berusaha menjadi acuan bagi lingkungannya. 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.munqkin 
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PENJABARAN PlLAR KE LIMA : BANK MENGUPAYAKAN TERCIPTANYA SEMANGAT 
KEBERSAMMN AGAR PEGAWAl MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA 
SECARA PROFESIONAL. BANK MENGUPAYAKAN AGAR SlKAP DAN PERILAKU 
PEGAWAI TERHADAP TUGAS DAN KEWAJIBANNYA BERLANDASKAN lMAN DAN 
TAQWA KEPADA TUHAN YME. MEMUPUK SEMANGAT KEBERSAMMN, SALING ASAH, 
ASIH, ASUH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN MEMECAHKAN MASALAH. BANK 
MENGUPAYAKAN AGAR SETIAP PEGAWAI MENGHAYATI TUJUAN PERUSAHMN DAN 
BERUSAHA MENCAPAINYA MELALUI PENETAPAN STANDAR MUTU KERJA YANG 
TlNGGl DAN REALISTIS, AGAR SETIAP PEGAWAI SELALU MENINGKATKAN 
KREATlVlTAS DAN INlSlATlP SERTA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP HASlL 
KERJANYA. SETIAP PEGAWAI MELAKUKAN PERBAIKAN DAN BERSEDIA MENERIMA 
PERUBAHAN SISTEM CARA KERJA, PENGGUNMN TEKNOLOGI BARU DAN PEDULI 
TERHADAP PERMASALAHAN UNITNYA, SERTA BERUSAHA MENCAPAI TINGKAT 
PRESTASI YANG MENJADI ACUAN LINGKUNGANNYA. 

1. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus 
iklas dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan YME. 

Sanqat munokin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.munqkin 

2. Didukung oleh pegawai yang selalu menjunjung tinggi dan mentaati "ode Etik bankir 
Indonesia " 

Sanqat munqkin +3 +2 + I  0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

3. Didukung oleh pegawai yang selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasi 
kepada pembangunan nasional. 

Sanqat munqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

4. Didukung oleh pegawai yang selalu memberikan pelayanan unggul dengan pendekatan 
yang bersahabat kepada mitra usaha. 

Sanqat munqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

5. Didukung oleh pegawai yang selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan 
standar mutu kerja yang tinggi dan realistik. 

Sanqat munqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.mun~kin 
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6. Didukung oleh pegawai yang selalu peduli terhadap sernua perrnasaiahan di unit 
kerjanya 

Sanqat munqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

7. Didukung oleh pegawai yang selalu melaksanakan pengawasan rneiekat dan rnenindak- 
ianjuti hasilnya. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdkmunqkin 

8. Didukung oleh pegawai yang selalu rnelaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh 
inisiatip serta bertanggungjawab atas rnutu hasilnya. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Sanaat tdk.rnunakin 

9. Didukung oleh pegawai yang selalu rnelaksanakan kornunikasi terbuka, dengan saling 
asah, asih dan asuh. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.rnunakin 

10. Didukung oleh pegawai yang dalam rnelaksanakan tugas dan kewajibannya selalu 
diiandasi semangat kebersamaan. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

11. Didukung oleh pegawai yang selalu rneningkatkan profesionalisme dalarn rnelaksanakan 
tugas dan kewajibannya. 

Sanqat rnunqkin +3 +2 +I 0 -1 -2 -3 Sanqat tdk.munqkin 

12. Didukung oleh pegawai yang selalu berusaha rnenjadi acuan bagi lingkungannya. 

Sanqat munqkin +3 +2 +l 0 -1 -2 -3 Sanaat tdkmunqkin 
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Lampiran 12. KUESIONER D (KODE DllD2). PENGUKURAN JUSTlFlKASl DAN 
PEMBOBOTAN TINGKAT KEMAMPUAN DAN KEMAUAN MENGHAYATI 
DAN MENGAMALKAN DUABELAS PERILAKU PEGAWAI 
( sumber : blanchard,l982 dalam dharma, 1984- dikembangkan ) 

DATA PEGAWAI YANG DIWAWANCARAI 
N A M Al NPP ..... - - 
UNIT KERJA ...... - - 
MASAKERJA ..... - - 
TGL. WAWANCARA = 

PERILAKU PERTAMA : SELALU MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA 
SECARA TULUS IKHLAS DENGAN BERLANDASKAN KEPADA IMAN DAN TAQWA 
KEPADA TUHAN YME. 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI 
o Selalu berdoa sebelum memulai bekerja dan akan merasa memperoleh petunjuk dan 

perlindunganNya dalam melaksanakan tugas & kewajiban. ( )Rendah- ( ) 
Tinggi. 

o Selalu mempedimbangkan aspek lahir dan batin ( dunia - akhirat ) dalam membantu 
memecahkan masalah. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN 
o Selalu memiliki motivasi yg.tinggi (sepenuh hati) dalam melaksanakan tugas dan 

kewajiban, berdasarkan dorongan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

o Selalu sadar dan memiliki keyakinan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban 
atas ridho Tuhan Yang Maha Esa ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

PERILAKU KE DUA : SELALU MENJUNJUNG TlNGGl DAN MENTAATI "ODE ETlK 
BANKIR INDONESIA "DALAM MELAKSANAKAN TUGAS & KEWAJIBANNYA 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI 
o Selalu mengikuti dan meng-upgrade din dengan membaca ketentuan perundang- 

undangan dan peraturan yang berlaku, khususnya yang menyangkut "ode Etik- 
Bankir Indonesia ". ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

o Selalu mengutamakan kepatuhan dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku, dalam 
ha1 membantu memecahkan masalah, sehingga selalu memperhitungkan dampak 
yang rnerugikan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 
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2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN 
o Selalu rnelakukan pencatatan yang benar segala transaksi yang berkaitan dengan 

Banknya, tidak rnenerirna hadiah atau irnbalan yang rnernernperkaya pribadi dan 
keluarganya sehingga tidak rnemgikan siapapun . ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

o Selalu rnenghindarkan diri dari cara-cara persaingan yang tidak sehat dengan- 
sesarna Bankir, tidak rnelakukan perbuatan tercela yang dapat memgikan citra 
profesinya. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

PERILAKU KE TlGA : SELALU TANGGAP TERHADAP PERMINTAAN PASAR & 
BERORlENTASl KEPADA PEMBANGUNAN NASIONAL 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI. 
o Selalu sadar dan peka atas pembahan yang terjadi setiap saat yang rnenyangkut 

keinginan nasabah dan arah pernbangunan nasional. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 
o Selalu siap rnengantisipasi dan rnenawarkan pernecahan rnasalah yang dihadapi 

nasabah akan jasa layanan bank, dengan rnenyodorkan produk dan jasa yang tepat 
dan cepat sesuai kebutuhan nasabah. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN. 
o Selalu rnenghadapi tuntutan pembahan dengan rnotivasi yang tinggi agar dapat 

rnengirnbanginya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 
o Selalu berkeyakinan bahwa tugas-tugas akan dapat dilaksanakan dengan baik dan 

dengan hasill rnutu kerja yang tinggi apabila ada kemauan yang keras untuk 
rnelakukan perubahan dalarn dirinya, seperti aktip rnengikuti pernbahasan terna GKM 
dan rnernbaca Buku Pedornan Perusahaan (BPP) secara teratur. ( ) Rendah - ( ) 
Tinggi. 

PERILAKU KE EMPAT : SELALU BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN UNGGUL 
DENGAN PENDEKATAN YANG BERSAHABAT KEPADA MlTRA USAHA. 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI. 
o Selalu rnenempatkan kata unggul dalarn benak pikirannya, baik dalarn rneiayani 

nasabah rnaupun kepada sesarna pegawai yang dihayatinya & dianggap juga 
sebagai nasabah. ( ) Rendah- ( ) Tinggi. 

o Selalu rnengutarnakan nilai-nilai pelayanan unggul, dalam rnernbantu rnernecahkan 
rnasalah. ( ) Rendah- ( ) Tinggi. 
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2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN. 
o Selalu bersikap ramah dan bersabahat kepada siapapun, yang mencerrninkan 

rnotivasi tinggi dalam meningkatkan keloyalannya kepada nasabah dan sesama 
pegawai. ( ) Rendah- ( ) Tinggi. 

o Selalu memiliki keyakinan bahwa dengan memberikan sikap loyal kepada nasabah 
dan sesama pegawai, maka akan rnendapatkan kembali sikap loyal tersebut dari 
mereka yang akan rnembantu penyelesaian tugas dan kewajiban serta peningkatan 
dalam kinerja bisnis perusahaan. ( ) Rendah- ( ) Tinggi . 

PERILAKU KE LIMA : SELALU BEKERJA ATAS DASAR PRIORITAS DAN RENCANA 
DENGAN STANDAR MUTU KERJA YANG TlNGGl DAN REALISTIS. 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI 
o Selalu rnemandang prioritas sebagai pusat perhatian dalam rnenyusun rencana, 

sehingga selalu rnenggunakan standar rnutu kerja yang tinggi dan realistis. ( ) 
Rendah-( ) Tinggi. 

o Selalu memusatkan segenap kemarnpuan dan ketrarnpilan dalam mernbantu 
mernecahkan masalah berdasarkan urutan prioritas. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN 
o Selalu memiliki motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan tugas pekerjaan dengan 

sasaran menantang. ( ) Rendah-( ) Tinggi. 
o Selalu berkeyakinan mampu rnenyelesaikan tugas yang dibebankan, dan berupaya 

rneningkatkan standar mutu kerja dari hasil yang telah dicapai. ( ) Rendah - 
( )Tinggi. 

PERILAKU KE ENAM : SELALU PEDULI TERHADAP SEMUA PERMASALAHAN Dl  UNIT 
KERJANYA. 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI 
o Selalu memandang masalah secara positip sebagai bagian dari dinamika kerja, 

yang akan dapat dipecahkan secara bersarna-sama,termasuk rnelalui GKM. ( ) 
Rendah - ( )Tinggi. 

o Selalu trampil mengidentifikasi permasalahan di unitnya, dan memberikan sumbang 
saran pemecahannya, termasuk pemecahan rnasalah di GKM. ( ) Rendah ( ) 
Tinggi. 

2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN 
o Selalu tanggap terhadap masalah yang timbul dan dapat rnempengaruhi pencapaian 

sasaran unitnya, sekaligus tenotivasi segera mengatasinya. ( ) Rendah-( ) 
Tinggi. 

o Selalu aktip berperan serta dan berkeyakinan mampu rnenanggulangi sernua 
rnasalah, termasuk hasil temuan audit. ( ) Rendah- ( ) Tinggi. 
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PERILAKU KE TUJUH : SELALU MELAKSANAKAN PENGAWASAN MELEKAT DAN 
MENINOAKLANJUTI HASILNYA. 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI 
o Selalu memandang bahwa mutu harus dianggap sebagai hasil pengawasan yang 

dimulai dad dirinya sendiri. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 
o Selalu memandann bahwa ketram~ilan memecahkan masalah, adalah diawali dari 

kemarnpuan mengawasi pekejaannya sendiri dan pekejaan anak buah, diikuti 
dengan tindaklanjut atas kekurangan hasilnya. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN. 
o Selalu termotivasi untuk bertindak cepat, tepat dan tertib dalam rnenindaklanjuti 

temuan pengawasan melekat dan temuan-temuan dari GKM. yang telah di 
standarisir cara pemecahannya. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

o Selalu memiliki keyakinan mampu mengatasi masalah yang timbul, dan 
menghindari terulangnya masalah serupa serta mencegah timbulnya masalah baru 
dengan selalu melasanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya. ( ) Rendah - 
( ) Tinggi. 

PERlLAKU KE DELAPAN : SELALU MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN 
DENGAN PENUH INlSlATlP SERTA BERTANGGUNG JAWAB ATAS MUTU HASlL 
KERJANYA. 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI. 
o Selalu berkeinginan kuat memberikan ide-ide yang konstruktip, ( ) Rendah - ( ) 

Tinggi 
o Selalu menganggap arti tanggung jawab , adalah menghendaki hasil kerja 

yg.bermutu,melalui koordinasi kerja yang jelas. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN. 
o Selalu termotivasi untuk mempraktikan ide-ide yang konstruktip dalam pelaksanakan 

tugas dan kewajiban serta bertanggungjawab atas manfaat yang didapat dan biaya 
yang dikeluarkan. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

o Selalu berkeyakinan mampu mengemban tanggung jawab dari atasan, dengan 
menunjukkan kinerja individu yang baik, dan kinerja kelompok yang bermutu tinggi 
melalui koordinasi kerja kelompok yang solid.( ) Rendah - ( ) Tinggi. 
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PERILAKU KE SEMBILAN : SELALU MELAKSANAKAN KOMUNlKASl TERBUKA DENGAN 
SALING ASAH, ASIH, ASUH. 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI 
o Selalu berfikir positip dalam memandang kelemahan dan keunggulan rekan keja 

dan berusaha mengingatkan serla membantu terhadap hal-ha1 yang dapat 
menimbulkan kerugian. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

o Selalu berpandangan bahwa saling menghargai kemajuan pencapaian sasaran unit 
satu dengan lainnya, adalah mendorong peningkatan pencapaian sasaran 
keseluruhan. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN. 
o Selalu termotivasi melakukan dialog langsung dengan sesama rekan kerja , dalam 

membahas masalah yang dapat menimbulkan k e ~ g i a n .  ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 
o Selalu berkeyakinan bahwa dengan mendiskusikan kelemahan-kelemahan dalam 

unit kerjanya dan rnemberikan saran penyelesaiannya, maka masalah yang timbul 
akan dapat diselesaikan secara transparan. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

PERILAKU KE SEPULUH : DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA 
SELALU DlLANDASl SEMANGAT KEBERSMAAN 

1. POINTER KEMAMPUAN MENGHAYATI 
o Selalu berpandangan bahwa kebersamaan dan komunikasi terbuka dapat 

mengefektipkan organisasi. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 
o Selalu berpandangan bahwa dalam setiap memecahkan masalah akan efektip jika 

melalui sumbang saranlmasukan (brainstroming), yang didiskusikan lebih lanjut 
untuk memastikan masukan-masukan yang bermanfaat. ( ) Rendah - ( ) Tinggi. 

2. POINTER KEMAUAN MENGAMALKAN 
o Selalu dapat memotivasi sesama rekan kerja, dalam penyelesaian tugas dan 

kewajiban pada unitnya. ( ) Rendah -( ) Tinggi. 
o Selalu merasa yakin bahwa pekerjaan seberat-apapun akan dapat diatasi melalui 

sumbangan pemikiran bersama dan didiskusikan secara terbuka. ( ) Rendah - ( 
) Tinggi. 
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Lampiran - 13. KUESIONER E. PENGUKURAN PERILAKU PIMPINAN 
(Sumber Dharma, 1994 - dikembangkan ) 

PETUNJUK : 
o JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH IN1 DENGAN MELlNGKARl HURUF A,B,C,D 

YANG ADA PADA JAWABAN YANG DISEDIAKAN. 
o STATUS ANDA ADALAH SBG.PIMPINAN DLM.KELOMPOK TERTENTU (DALAM 

HAL IN1 ANDA SEBAGAI BM,OM,CSM, PENYELIA,DAN KETUA GKM). TERIMA 
KASlH ATAS KESEDIAAN DAN KERJASAMANYA. 

1. Anda menugaskan salah seorang staf untuk menulis laporan mengenai penerimaan 
beberapa perlengkapan baru pada cabang anda. Biasanya tugas-tugas yang anda 
berikan kepadanya dapat dilaksanakan dan seiesai tepat waktunya dengan dorongan 
dari anda. Ternyata sekarang penyelesaian laporan tersebut terlambat, maka Anda akan 

A. Memberitahu Ybs., bahwa anda menghendakilaporan tsb, menjelaskan apa-apa yang 
harus tercakup, dan mengawasi aktivitas kerjanya sehari-hari. 

B. Memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. 
C. Memberitahu Ybs. apa yang anda harapkan, bila anda ingin laporan tsb diselesaikan, 

dan berdiskusi dengannya perihal mengapa laporan tersebut terlambat. 
D. Membicarakan ha1 tersebut dengannya dan mendorong untuk menyelesaikan laporan 

tsb. 

2. Satuan tugas antar unit yang anda keloia telah bekerja keras untuk menyelesaikan 
laporan. Salah seorang anggota satuan tugas telah lima kali datang terlambat dalam 
rapat-rapat yang diadakan. Sekalipun demikian ia tidak pernah mengemukakan alasan 
apapun atau menyatakan maaf. Selanjutnya ia terlambal menyelesaikan rencana 
anggaran pada bagiannya, sebenarnya ia harus menyajikan rencana anggaran tersebul 
pada satuan tugas dalam tiga hari mendatang, maka Anda akan : 

A. Memberitahu dengan jelas apa yang anda harapkan dan mengawasi pekerjaannya 
dengan ketat atas penyelesaian laporan tsb. 

B. Mendiskusikan dengannya perihal keterlambatan tersebut, tetapi mendengarkan juga 
saran-sarannya dan menerima haChal yang masuk aka1 darinya. 

C. Menekankan batas waktu penyelesaian rencana anggaran tersebut, dan mendorong 
upayanya. 

D Beranggapan bahwa ia akan menyelesaikan tugasnya. 

3. Pada waktu yang laiu anda mempunyai masalah dengan salah seorang staf. Staf anda 
itu terlihat lesu, dan hanya dengan dorongan yang terus menerus dari andalah yang 
dapat membantu menyelesaikan tugasnya. Tetapi akhir-akhir ini anda melihat adanya 
perubahan. Penampilan kerjanya telah meningkat dan anda tidak perlu lagi terlalu sering 
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,mengingatkan tentang batas waktu penyelesaian tugas, la bahkan telah berinisiatip 
mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan produktivitasnya, maka Anda akan : 

A. Terus mengarahkan dan rnengawasipelaksanaan tugasnya dengan ketat. 
B Terus mengawasi pelaksanaan fugasnya dengan ketat, tetapi rnendengarkan saran- 

sarannya dan menerima hal-ha1 yang rnasuk akal. 
C. ~ e n e r h a  dan mendukung ide-idenya. 
D. Memberinya keleluasaan memikul tanggung jawab pelaksanaan tugasnya. 

4. Kelompok Gugus Kendali Mutu (GKM) anda biasanya berfungsi secara aktip dengan 
dorongan dan pengarahan dari anda. Dalam beberapa minggu terakhir penampilan 
mereka menurun dengan tajam. Kelompok tidak dapat menyelesaikan pembahasan tema 
sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan kualitas kerja rnereka tidak memuaskan, maka 
Anda akan: 

A. Memberikan keleluasaan kepada kelompok untuk menyelesaikan sendiri rnasalah- 
masalah tersebut. 

8. Memastikan bahwa batas waktu terpenuhi dan kualitas pembahasan memuaskan, 
tetapi berbicara dengan kelompok untuk rnemperoleh saran-saran dari anggota 
kelompok. 

C. Memberitahu anggota kelompok apa-apa sesungguhnya yang diharapkan, bila 
diperlukan dengan mengawasi penyelesaiannya dengan ketat. 

D. Membantu anggota kelompok untuk menentukan apa yang perlu mereka kerjakan dan 
mendorong mereka untuk menernpuh langkah-langkah yang diperlukan. 

5. Karena adanya pembatasan anggaran pada cabang anda, diperlukan langkah-langkah 
untuk konsolidasi. Anda telah menugaskan salah seorang staf yang sangat 
berpengalaman untuk melaksanakan tugas konsolidasi tersebut. Staf anda ini telah 
bekerja dalam semua ha1 pada cabang anda. Pada waktu-waktu yang lalu ia selalu 
tampak bersemangat untuk membantu. Anda berpendapat bahwa ia memiliki 
kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tetapi ia kelihatan tidak menaruh 
perhatian akan pentingnya tugas tersebut, maka Anda akan : 

A. Mengawasi pelaksanaan tugas konsolidasi tersebut, tetapi pastikan bahwa anda 
mendengar saran-sarannya. 

B. Menugaskan pelaksanaan konsolidasi kepada Ybs. dan memberi keleluasaan 
menetapkan cara pelaksanannya. 

C. Membicarakan kondisi tersebut dengannya dan mendorong agar menerima 
penugasan tersebut, sesuai dengan ketrampilan dan pengalamannya. 

D. Mengawasi tugas konsolidasi tersebut dan tunjukkan dengan jelas apa yang harus 
dikerjakan dan awasi pekerjaannya dengan ketat. 
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9. Staf anda mengajukan saran agar anda mempertimbangkan suatu perubahan dalam 
jadual pekerjaan mereka. Pada waktu-waktu yang lalu anda telah mendorong dan 
mendukug saran-saran mereka. Dalam kasus ini staf anda benar-benar menyadari 
tentang perlunya suatu perubahan dan mereka siap memberikan saran untuk 
mencobakan suatu jadual baru. Para pegawai sangat kornpeten dan bersedia 
bekerjasama dengan baik sebagai sebuah team kerja, Anda akan : 

A. Melibatkan staf dalam mengembangkan jadual baru dan mendukung saran-saran dari 
pegawai. 

8. Menyusun sendiri desain jadual baru dan penerpannya, tetapi masukkan pula saran-' 
saran dari staf 

C. Memberikan keleluasaan bagi staf untuk merumuskan sendiri dan menerapkan jadual 
baru. 

D. Mendesain sendiri jadual baru dan mengarahkan penerapannya dengan ketat. 

10. Anda datang sepuluh menit teriambat dalam suatu rapat rulin cabang. Berdasarkan hasil 
kerja masing-masing unit waktu yang lalu anda memperkirakan bahwa selama rapat 
tersebut telah berlangsung pembicaraan santai. Tetapi anda rnerasa heran karena 
melihat salah satu unit dibawah penyeliaan anda, secara antusiaa mendiskusikan suatu 
pekerjaan yang ditugaskan oleh Pimpinan. Pekerjaan ini sangat berbeda dengan 
pekerjaan lain yang pernah diselesaikan oleh unit tersebut, maka Anda akan : 

A. Memberikan keleluasaan kepada unit tersebut untuk melaksanakan pekerjaan tanpa 
pengarahan dari anda. 

B. Segera mengambil alih kontrol dan mengarahkan unit. 
C. Mengarahkan interaksi mereka kepada penyelesaian tugas dan mendorong adanya 

diskusi bersama. 
D. Memberikan keleluasaan kepada unit untuk melanjutkan diskusi pekerjaan yang 

ditugaskan dan memberikan dorongan sebanyak mungkin. 

11. Selama ini salah seorang staf pada cabang anda telah menunjukkan penampiian kerja 
yang memuaskan dengan dorongan dari anda, serta sedikit pengarahan. la telah 
diberikan pekerjaan yang sama untuk dilaksanakan pada tahun mendatang, dan anda 
harus memutuskan bagaimana cara mengawasinya, Anda akan : 

A. Memberikan keleluasaan kepada Ybs. untuk melakukan tugas dan rnenyediakan 
baginya dorongan dan pengarahan. 

B. Menekankan pentingnya dipenuhi batas wakfu, dan mengarahkan upaya yang 
dilakukan oleh Ybs. dalam menyelesaikan pekerjaan. 

C. Berbicara dengan Ybs, dan menyusun tujuan penyelesaian pekerjaan dengan 
mempertimbangkan sarannya. 

D. Melibatkan Ybs. dalam penyusunan sasaran dan mendorong upaya yang dilakukan. 
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12. Dimasa yang lalu anda bekerja secara cermat bersarna staf dan mengarahkan, serta 
mendorong usaha rnereka. Produktivitas tinggi dan para staf dapat bekerjasama dengan 
baik. Menyadari kemampuan meraka , anda merasa bahwa sekarang mereka dapat 
bekerja sendiri dengan baik. Anda telah rnengalihkan enerji anda pada bidang baru, dan 
selanjutnya mereka telah melahirkan ide I karya baru. Anda sekarang harus 
menugaskan rnereka untuk rnelakukan kerja tambahan, maka Anda akan : 

A. Menyerahkan penyelesaian pekerjaan tersebut kepada mereka, memastikan bahwa 
mereka mengetahui dengan benar apa yang akan dikerjakan, dan mengawasi mereka 
dengan ketat. 

8. Menyerahkan penyelesaian pekerjaan tersebut kepada mereka dan memberitahu 
mereka bahwa anda senang akan kinerja mereka selama ini, dan keyakinan anda 
bahwa mereka dapat melaksanakan penugasan tersebut dengan baik. 

C. Memastikan bahwa mereka mengetahui apa yang anda inginkan untuk dikerjakan, 
tetapi perfirnbangkan setiap saran mereka. 

D. Memberikan keleluasaan untuk memutuskan cara penyelesaian tugas. 

13. Anda baru saja menerima seorang pegawai baru yang akan melaksanakan pekerjaan 
penting pada unit cabang anda. Meskipun ia tidak berpengalaman dan kurang yakin 
dalarn bidang ini, anda rnerasa bahwa ia merniliki potensi untuk melaksanakan pekerjaan 
itumaka Anda akan : 

A. Memberikan keleluasaan kepada Ybs, untuk menentukan apa yang harus dikerjakan. 
0. Memberitahu Ybs. secara jelas apa yang tercakup dalam pekerjaan tersebut, apa 

yang anda harapkan darinya, dan mengawasipekerjaannya dengan ketat. 
C. Memberitahu Ybs. apa yang harus dilaksanakan, tetapi lihat apakah Ybs. mempunyai 

saran. 
D. Mendorong Ybs. untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan dukung upayanya. 

14. Cabang anda mendapat tugas untuk rneningkatkan produktivitas kerja sebesar 10 
persen. Anda mengetahui bahwa ha1 tersebut dapat dilakukan, tetapi memerlukan 
keterlibatan anda secara aktip .Untuk meringankan beban tugas anda , anda 
menugaskan kepada salah seorang staf anda pekerjaan pengembangan sistern 
pengawasan keuangan yang baru. Staf yang diberikan tugas telah memiliki pengalaman 
yang cukup rnengenai sistern pengawasan keuangan. Tetapi Ybs. rnerasa sedikit kurang 
yakin untuk rnelaksanakan sendiri tugas tersebut, rnaka Anda akan : 

A. Menunjuk mereka untuk melaksanakan tugas tersebut dan dorong upaya-upayanya. 
0. Mendiskusikan pekerjaan tersebut dengannya, menjelaskan cara rnengerjakannya, 

tetapi lihat apakah Ybs, memiliki ide-ide mengenai pekerjaan tersebut. 
C. Menugaskan pelaksanaan pekerjaan kepada Ybs., dan memberikan keleluasaan 

untuk menentukan cara pelaksanaannya. 
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D. Menugaskan pelaksanaan pekerjaan kepada Ybs., dan menyiapkan memo secara 
terperinci yang menjelaskan semua langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 
menyelesaikannya. 

15. Salah seorang staf anda telah mengajukan saran yang masuk aka1 untuk mengadakan 
perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan pada cabang lunit anda. Pada waktu yang lalu 
Ybs. telah mengajukan dan melaksanakan saran lainnya, yang sangat membantu 
dengan cara yang produktip atas dukungan dan dorongan anda. Anda merasa yakin atas 
kemampuannya, maka Anda akan : 

A. Mengawasi dan mengarahkan penerpannya. 
B. Mendiskusikan saran tersebut dengannya, dan dukung upaya menerapkannya. 
C. Mengorganisir penerapannya, tetapi tetap masukkan ide-idenya. 
D. Memberikan tanggung jawab kepada Ybs. untuk melaksanakan saran tersebut tanpa 

keterlibatan anda. 

16. Berhubungan dengan musibah yang anda alami, anda terpaksa tidak dapat hadir dalam 
dua kali pertemuan kepanitiaan yang anda pimpin. Anda mengetahui setelah menghadiri 
pertemuan ketiga, bahwa panitia akan berfungsi dengan baik dan menunjukkan 
kemajuan yang memuaskan ke arah pencapaian tujuan. Tetapi anda merasa ragu 
tentang bagaimana caranya menyesuaikan diri dan bagaimana seharusnya peranan 
anda, maka Anda akan : 

A. Menghadiri rapaf, tetapi memberikan kebebasan kepada kelompok untuk melanjutkan 
pekeriaan seperti vana telah dilakukan selama dua kali ~ertemuan sebelumnva. . - 

B. ~ e m i k u l  tanggung jawab sebagai ketua panitia dan mulai mengarahkan kegiitan. 
C. Melakukan apa yang dapat anda kerjakan untuk membuat anggota panitia merasa 

penting, dan teriibat serta dukung usaha mereka sebelumnya. 
D. Mengarahkan kegiatan kelompok, tetapi masukkan saran-saran mereka. 

17. Staf anda sangat kompeten dan mampu bekerja sendiri dengan baik. Pada umumnya 
anda telah membiarkan mereka bekerja sendiri dan andapun telah pula mendelegasikan 
pertanggung-jawaban pokok kepada anggota secara individu. Penampilan kerja mereka 
selama ini sangat menonjol, maka Anda akan : 

A. Menyediakan terus dukungan dan dorongan kepada anggota kelompok. 
B. Mengarahkan da mengawasi secara ketat kegiatan staf 
C. Melibatkan kelompok dalam suatu diskusi tentang prosedur dan dorong kerjasama 

dan keterlibatan mereka. 
D. Memberikan keleluasaan kepada kelompok untuk menerapkan prosedur baru. 

18. Anda dan atasan anda telah memutuskan bahwa suatu prosedur baru harus diciptakan 
pada unit kerja anda, jika tujuan jangka panjang dan kinerja kerja yang baik hendak 
dicapai. 
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Pada masa yang lalu, ketika diterapkan prosedur baru unit kerja anda menunjukkan 
minat yang tinggi untuk menerapkannya sekalipun pada awalnya kurang memiliki 
ketrampilan, maka Anda akan : 

A, mengarahkan secara ketat unit kerja yang menjadi tanggung jawab anda untuk 
menggunakan prosedur baru. 

B. Memastikan bahwa anda mengarahkan penerapan prosedur baru tersebut, tefapi 
melibatkan kelompok dalam diskusi. 

C. Melibatkan kelompok dalam suatu diskusi tenfang prosedur tersebut dan dorong 
kerjasama dan keterlibatan meraka. 

D. Memberikan keleluasaan kepada kelompok untuk menerapkan prosedur baru 
tersebut. 

19. Anda baru saja dipromosikan sebagai Pemimpin Cabang, sebelumnya selarna menjabat 
Wakil Pemimpin Cabang staf telah cukup berfungsi dengan dorongan dan pengawasan 
secukupnya, tetapi sejak jabatan Pemimpin Cabang di tempat yang sama beralih kepada 
anda, tempaknya staf lebih memperhatikan aktivitas sosial dari pada melaksanakan 
tanggung jawab mereka. Pada saat yang sama penampilan kerja staf anda tidak dapat 
ditolelir, maka Anda akan : 

A. Mendiskusikan dengan staf tenfang penampilan kerja mereka yang rendah, dan 
dorong upaya mereka untuk memperjelas standar perbaikn. 

B. Memperjelas peranan dan tanggung jawab, serla mengawasi pekerjaan mereka 
dengan cermat. 

C. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk memperjelas tanggung jawab dan fugas 
mereka. 

D. Mengarahkan dan mengorganisir tindakan korektif yang perlu, tetapi pastikan bahwa 
saran pegawai didengar. 

20. Salah seorang staf anda sangat ingin melaksanakan suatu penugasan baru. Staf anda 
tersebut memiliki pengalaman sedikit dalam bidang dimana Ybs. ingin bekerja. Ybs.telah 
melaksanakan pekerjaan dengan baik dalam tugas yang anda berikan sebelumnya, 
maka Anda akan : 

A. Menjelaskan apa yang hams dikerjakan, fetapi dukung antusiasnya untuk 
melaksanakan penugasan baru. 

B. Memberikan tugas itu kepadanya dan berikan keleluasaan menentukan cara terbaik 
untuk rnengerjakannya. 

C. Mendorong untuk mencoba menangani tugas tersebut, dan dukung upayanya. 
D. Memberitahu dengan jelas apa yang harus dilakukan agar dapat melaksanakan 

tugas dengan efektip dan mengawasi pelaksanaannya dengan ketat. 
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