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Sub Pokok Bahasan

• Konsep mengenai kekuasaan

• Konsep mengenai politik

• Konsep mengenai imbalan dan hukuman dalam 
organisasi
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Pendahuluan 

• Organisasi harus bisa menyesuaikan dengan sikon agar 
bisa bertahan dalam mencapai tujuan

• Perlu kekuasaan untuk menggerakkan dan 
mengarahkan seluruh elemen organisasi

• Pengertian kekuasaan dalam organisasi serta pengertian 
politik dalam organisasi dalam perbincangan seputar 
organisasi dan manajemen adalah perkembangan 
paling mutakhir dalam studi-studi organisasi dan 
manajemen.
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Konsep kekuasaan

Gilbert W. Fairholm mendefinisikan kekuasaan sebagai 
“... kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat 
berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada 
penolakan mereka.”

Fairholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam 
penggunaan kekuasaan secara sistematik dengan 
menakankan bahwa kapasitas personal-lah yang membuat 
pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan dengan 
orang lain.

Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada 
sejumlah karakteristik.
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Dua sifat Kekuasaan

a. Bersifat Positif

- Kekuasaan yang bersumber dari 
Tuhan

- Tidak menggunakan paksaan

b. Bersifat Negatif

- Mengunakan sifat/watak egois, 
arogan untuk mempengaruhi 
orang lain

- Kurang  memiliki kecerdasan 
intelektual/emosional
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5 Sumber  Kekuasaan (John Brench & 
Bertram Raven)

1) Reward Power

2) Coercive Power 

3) Legitimate Power (berdasarkan pada aturan)

4) Expert Power

5) Reference Power (kharisma, keberanian dll)



Pak Adji

(1) 8 Karakter kekuasaan menurut Fairholm :

1) Kekuasaan bersifat sengaja, karena meliputi kehendak, 
bukan sekadar tindakan acak;

2) Kekuasaan adalah alat (instrumen), ia adalah alat guna 
mencapai tujuan;

3) Kekuasaan bersifat terbatas, ia diukur dan 
diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi 
kemunculannya;

4) Kekuasaan melibatkan kebergantungan, terdapat 
kebebasan atau faktor kebergantungan-
ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan 
kekuasaan.
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(2) 8 Karakter kekuasaan menurut Fairholm :

5) Kekuasaan adalah gagasan bertindak, ia bersifat samar 
dan tidak selalu dimiliki;

6) Kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil, hasil 
menentukan kekuasaan yang kita miliki;

7) Kekuasaan bersifat situasional, taktik kekuasaan tertentu 
efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh 
hubungan; dan

8) Kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan, partai 
harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan 
kekuasaan-nya.
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Konsep mengenai politik

Politik dalam organisasi adalah sesuatu yang sulit dihindarkan tatkala 
organisasi terdiri atas 2 orang atau lebih. Terdapat banyak kepentingan 
di dalam organisasi, langkanya sumber daya, dan tarik-menarik 
gagasan. Seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi 
konsekuensi logis aktivitas di dalam organisasi.

Bagi Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik.

Politik di dalam organisasi (organizational politics) dengan memfokuskan 
perhatian pada tiga konsep yaitu
1) interest (kepentingan), 

2) konflik, dan 

3) kekuasaan (power).
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Add 

• Interest (kepentingan) adalah kecenderungan meraih sasaran, 
nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang 
membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya.

• Konflik adalah ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan.

• Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang 
lain/pihak lain.
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Cara-cara Politik dalam organisasi
Politik keorganisasian muncul tatkala orang berpikir secara 

berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan 
ketegangan (tension) yang harus diselesaikan lewat cara-
cara politik. Cara-cara politik tersebut adalah:

1) Autocratically (secara otokratik) – > “kita lakukan dengan 
cara ini.”

2) Bureaucratically (secara birokratis) – > “kita disarankan 
melakukan cara ini.”

3) Technocratically (secara teknokratis) – > “yang terbaik 
dengan cara ini.”

4) Democratically (secara demokratis) – > “bagaimana kita 
melakukannya.”
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Konsep imbalan dan hukuman
Kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan 

dengan semua bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima 
karyawan sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian 
tujuan perusahaan (Ivancevich,1998). 

Sistem imbalan adalah pemberian salah satu bentuk penghargaan kepada 
karyawan atas sumbangannya kepada organisasi terutama tercermin dari 
prestasi karyanya (Siagian,2002). 

Sistem imbalan baik berupa financial maupun non financial yang dikendalikan 
oleh organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi 
karyawannya (Simamora, 2001).

Sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para 
anggota organisasi yang pada gilirannya memungkinkan organisasi 
memperoleh, memelihara, dan memperkerjakan sejumlah orang yang dengan 
berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi 
kepentingan organisasi.
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Silahkan, ini hadiahnya......
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5 Maksud dari Imbalan

Terdapat beberapa maksud dari pemberian reward di dalam 
sebuah organisasi, yaitu :

1) Penghubung kepentingan organisasi dalam individu. 
Kepentingan individu seringkali tidak seiring dengan 
kepentingan organisasi, maka dengan pemberian imbalan 
yang baik maka kesenjangan tersebut dapat diatasi.

2) Pilihan bagi organisasi. Dengan sistem imbalan yang baik 
akan memberikan keleluasan bagi organisasi untuk 
memilih calon alternative individu yang diinginkan sesuai 
dengan bidangnya atau kompetensi.
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5 Maksud dari Imbalan

3) Mempengaruhi kepuasan. Didalam perilaku organisasi 
dikatakan bahwa kompensasi/imbalan dapat meningkatkan 
kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya yang juga sekaligus 
memacu motivasi individu kerja.

4) Umpan balik. Standar imbalan tertentu akan menunjukkan 
kinerja yang harus diberikan kepada individu di dalam 
organisasi dari pekerjaan yang dilakukan.

5) Pemberdayaan. Dengan imbalan yang cukup baik akan dapat 
meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri di dalam 
organisasi dalam berhadapan dengan lingkungannya.
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Tujuan Imbalan (Notoatmodjo,1998:67)

Tujuan pemberian kompensasi;

➢Menghargai prestasi karyawan

➢Menjamin keadilan gaji karyawan

➢Mempertahankan karyawan atau 

Mengurangi turn-over karyawan;

➢Memperoleh karyawan yang bermutu

➢Pengendalian biaya

➢Memenuhi perauturan-peraturan
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Jenis-jenis Imbalan (Gitosudarmo (1997:227) 

➢ Jenis imbalan ada 2 yaitu
➢ Imbalan intrinsik dan  
➢ Imbalan ekstrinsik. 

Imbalan intrinsic adalah imbalan yang berkaitan langsung
dengan pekerjaan itu sendiri. 
➢ Imbalan intrinsik meliputi penyelesaian, pencapaian prestasi, otonomi, 

dan pertumbuhan pribadi. 

Imbalan intrinsik ini penting bagi para manajer karena imbalan ini 
merupakan kunci untuk membuka kekuatan motivasi seseorang 
sebab motivasi merupakan pekerjaan dari diri sendiri dan 
merupakan kemauan dari pribadi itu sendiri (Gibson, Ivancevich, 
dan Donnelly, 1985). 
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(2) Jenis-jenis Imbalan (Gitosudarmo 
(1997:227)) 
Imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang tidak berkaitan 

langsung dengan pekerjaan tetapi berasal dari pekerjaan. 

Imbalan ekstrinsik ini merupakan ‘pemuas’ yang 
datang dari lingkungan luar dimana kita kerja atau 
tinggal. 

Imbalan ekstrinsik meliputi imbalan finansial, jaminan 
sosial, pembagian keuntungan, pengakuan, promosi, 
supervisi, persahabatan, dan perbedaan kompensasi 
(Anonimous, 2002).
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Pengaruh Imbalan dalam Kinerja Organisasi

Apabila seseorang memperhatikan pemberian imbalan kepada 
karyawan maka karyawan dengan kesadarannya akan 
mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik dan juga akan 
bekerja lebih keras untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi 
dengan meningkatkan hasil kerja mereka yang akan semakin baik 
yang secara tidak langsung, produktivitas mereka pun meningkat 
pula. 

Dengan meningkatkan produktivitas karyawan maka akan 
berdampak pada pertumbuhan produktivitas perusahaan yang 
artinya meningkatkan laba organisasi yang mungkin diperlukan 
untuk menjaga eksistensi organisasi, melakukan ekspansi maupun 
mengembangkan usaha.
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Hukuman dalam Organisasi

Hukuman mengacu pada perilaku bila segera diikuti oleh presentasi
atau pencabutan atau penghentian rangsangan yang 
menurunkan tingkat perilaku dimasa depan (Azrin dan Holz, 
1966).

Hukuman (punishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan 
sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku 
secara umum. 

Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang 
tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau 
orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak 
menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.
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“Meja Hijau”
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3 Fungsi Hukuman dalam Organisasi

Ada 3 fungsi penting dari hukuman yang berperan besar 
bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan :

1) Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi 
terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak 
diharapkan

2) Bersifat mendidik

3) Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari 
tingkah laku yang tidak diharapkan.
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Tujuan Hukuman dalam Organisasi

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan
pegawai. 

Dengan sanksi hukum yang semakin berat, maka pegawai akan 
semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan, 
sikap dan perilaku indispliner pegawai juga akan semakin 
berkurang. 

Sanksi hukum harus diterapkan berdasarkan pertimbangan logis, 
masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada seluruh 
pegawai. 

Sanksi hukum harus bersifat mendidik pegawai untuk mengubah 
perilakunya yang bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang 
sudah disepakati bersama.
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Hal-hal yg perlu diperhatian dalam 
memberikan hukuman;

1) Penentuan waktu, waktu penerapan hukuman merupakan hal 
yang penting.

2) Intensitas. Hukuman mencapai keefektifan yang lebih besar jika 
stimulus yang tidak disukai relatif kuat.

3) Penjadwalan, Dampak hukuman tergantung pada jadwal. 
Pengertian konsistensi atau kemantapan penerapan setiap jenis 
jadwal jenis hukuman adalah penting.

4) Kejelasan alasan, kesadaran atau pengertian memainkan peranan 
penting dalam hukuman. 

5) Tidak bersifat pribadi. Hukuman yang ditujukan pada suatu 
tanggapan khusus tidak kepada orang atau pola umum perilaku.
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Pengaruh Hukuman dalam Kinerja 
Organisasi
• Dengan adanya hukuman maka akan meningkatkan 

disiplin kerja yang dapat mempengaruhi kinerja
karyawan. 

• Karena dengan memilki disiplin kerja yang tinggi maka 
seorang karyawan akan melaksanakan tugas atau 
pekerjaannya dengan tertib dan lancar sehingga hasil 
kerjanya (kinerjanya) akan meningkat serta akan 
berdampak pula pada tujuan perusahaan yang dapat 
dicapai secara optimal.
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Kekuasaan vs Kewenangan?

• Polisi menghentikan mobil di jalan?

• RT mengarak ......

• LSM men-sweeping

“Power tend to corrupt”

(Lord Acton)
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