KARYA TLMTAH

HUBUNGAN ANTARA REKRUITMEN, DESKRIPSI PEKERJAAN
DAN KONPENSASI DENGAN EFET(TIFITAS KERJA
( Suanr Analisis terhadap Kineria Pegawai )

OtEH
DRS. WELSON Y" R0MPAS, MSI

UNIVERSITAS SAM RATUTANGI'
FAKUTTAS IIMU SOSTAI.DAN POTITIK
MANADO
^*:-

:

--l2008

,

LEMBAR PENGESAHAN I(ARYA ILMIAH

a. Nama

Drs. Welson Y. Rompas, MSi

b. Jenis Kelamin

Laki-laki

c. NIP

131

d. Pangkat/Golongan Ruang

Pembina Tkt.

e. Jabatan Fungsional

Lektor Kepala

f. Jurusan

Ilmu Administrasi

g. Program Studi

Administrasi Negara

h. Judul Karya Ilmiah

Hubungan antara Rekruitmen, Deskripsi
Pekerjaan dan Kompensasi dengan Efektifitas
Kerja ( Suatu Analisis terhadap Kinerja
Pegawai )

85t 628

I, IV/b

Ketua Jr/rusan Ilmu Administrasi,

/
ayku, MSi.251979431002.-

}{rP. 196109?4198903

51986031004.-

I 0"10.-

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya

dengan berkat dan penyertaanNya maka penulisan karya ilmiah ini dapat selesai
sebagaimana yang diharapkan.

Karya llmiah ini diberi judul

:

Hubungan antara Rekruitmen, Deskripsi Pekerjaan dan

Kompensasidengan Efektifitas Kerja ( Suatu Analisis terhadap Kinerja Pegawai ).

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan oleh

karena itu melalui kesempatan

ini

penulis mengharapkan saran dan kritik demi

penyempurnaannya.

Semoga karya ilmiah ini akan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.
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BAB

I

PENDAHULUAI\[
Proses penyclenggaraan pembangunan hanya dapat berlangsung dengan

efisien dan efektif bila didukung oleh aparatur negara yang berkualitas. Upaya
dan pembangunan aparatur negara yang berkualitas selama ini telah banl,ak

dilaksanakan

baik secara langsung melalui pendidikan dan pelatihan,

penataran-penataran, kursus-kursus dan lain-lain.

di dalam pembukaan IIUD 1945
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara

Tujuan nasional seperti termaksud

ialah melindungi segenap

Indonesia dan memajukan kesejalrteraaa umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut hanya dicapai

melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis
serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan
berhasil guna.

Dalam usaha mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai
negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, ULrD lg4s, Negara,
Pemerintah serta bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, berkualitas

dan sadar akan tanggung ia*abnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi
masyarakat.

Begitu juga yang dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara

(1998) bahwa pembangunanan aparatur negara agar aparatur negara lebih
memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung
jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan, selanjutnya dapat memberikan
pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati
nurani rakyat sejalan dengan itu perlu diupayakan penataan kewenangan yang
rasional diantarajajaran aparatur negara sehingga terlaksana, penyclenggaraan

administrasi negara yang bersih, berwibawa, profesional, efisien dan pada
intinya semua upaya yang dilaksanakan tersebut tiada lain dimaksudkan agar
tugas-tugas pernerintah dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya dalam arti dengan aparatur negara dalam hal ini pegawai negeri sipil

efektif dalam melaksanakan tugas.
Gambaran tingkat keadaan

di

atas memberikan kesan bahwa efektif

kerja pegawai khususnya di kalangan aparatur negara dalam hal ini pegawai

negeri sipil bukan membawa hasil sebagaimana yang diharapkan sehingga
perlu untuk terus digalakkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

nasional. Dalam kenyataan di setiap organisasi/unit kerja akan selalu ingin
berusaha mengetahui keberhasilan atau kegagalan peiaksanaan sebagai
kegiatan dalam lingkungan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah
digariskan sebelumn5,a.

sehubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan
tugas pembangunan di lingkungan aparatw pemerintah maka akan dapat

terlaksana secara menyeluruh bilamana

efektifas kerja pegawai

dapat

diterapkan secara optimal oleh pimpinannya, dengan demikian akan tercipta
pegawai negeri sipil yang berkualitas.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah scbagai
berikut :

1.
2.
3.

Apakah ada hubungan antara rskruitmen dengan cfektif kerja pegaw.ai?

Apakah ada hubungan antara deskripsi pekerjaan dengan efektif kerja
pegawai ?
Apakah ada hubungan antarakompensasi dengan efektif kerja pegawai

?.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

Konsep Rekruitmen
Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para

pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. (Siagian,1997).

Selanjutnya Flippo (1989) mengemukakan bahwa rekrutmen adalah
proses mencari calon karyawan dan merangsang mereka untuk melamar
pekerjaan dalam organisasi bersangkutan.

Oleh karena itu rekrutmen sebagai salah satu kegiatan dari pada
organisasi untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang tidak dapat
dilepaskaa dengan kegiatannya yang lain, sehingga rekrutmen adalah proses

mendapatkan sejumlah calon tenaga
jabatan/pekerjaan selama

di

kerja yang kualifaid

untuk

lingkungan suatu organisasi kantor, Nawawi

(1ee7).
Sehingga proses dari rekrutmen itu sendiri terdiri dari beberapa tahap

antara lain pcnerimaan pelamar-pelamar, pengujian/peniaringan psychologi,
penyusunan daftar calon utama, dan pengangkatan.

Dalam kaitan dengan Rekruitmen yang dikemukakan disini adalah yang
berkaitan dengan Rekruitmen bagi pegawai negeri
Poerw'adarminta (Tahun

}aa}

sipil. Menurut

w.J.s.

bahwa Rekruifinen berarti pengangkatan atau

pengadaan

Dalam Ensiklopedi Administrasi disebutkan bahwa Rekruitmen merupakan
suatu cara untuk memperoleh pelamar sebanyak mungkin dan mendapatkan

calon-calon )'ang cakap serta tcpat guna untuk menduduki suatu jabatan
(Westra, P. Dkk,1989).

Dalam peraturan pemerintah tahun

2003

tentang pegawai negeri sipil

dikemukakan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri
adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat

yang ditennlkan ,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat,mernindahkan dan memberhentikan pegawai negeri

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jabatan negeri
maksudnya jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya jabatan dalam
kesekretariatan lembaga tertinggi atau

tinggi Negara dan

kepaniteraan

pengadiian.

Pegawai negeri sipil yang dimaklsud adalah pegawai negeri yang diangkat
dalam jabatan dan pangkat tertentu dimana pegawai tersebut tidak termasuk
anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik
Indonesia berdasarkan UU RI yang

terdiri

atas Pegawai Negeri

Sipil ,Anggota

Tentara Nasional Indonesia.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia pegawai negeri sipilpun masih dapat

dibagi lagi menurut kedudukannya yaitu pegawai negeri sipil pusat dan
pegawai negeri daerah . Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil

pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan bekerja peda Departemen ,lembaga pemerintahan non
departemen,kesekretariatan lembaga tertinggi / tinggi Negara ,instansi vertical

didaerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan pegawai negeri

sipil

Daerah

adalah Pegawai Negeri Sipil y'ang bekerja pada Pemerintah Daerah otonqm
yang gajinya dibebankan pada anggaran daerah otonom (APBD).

Jadi rekruitmen pegawai negeri sipil adalah pengangkatan

atau

pengadaan sumberdaya manusia melalui berbagai proses sehingga bisa

diterima untuk menjadi pega*ai negeri guna menjalankan tugas Negara
dengan tanggung jawab berdasarkan fungsi dan peran yang diberikan. Dalam

Rekruitmen terbuka kemungkinan luas untuk terjadinya berbagai lowongan
pekerjaan. Dalam Rekruitmen bagi pegawai negeri sipil tentu dapat terjadi

apabila telah terjadi perluasan kcgiatan organisasi seperti didaerah-daerah
telah terjadi perluasan pengembangan wilayah,ataupun pembentukan daerah

baru. Perluasan pengembangan wilayah atau pembentukan daerah baru
membuka peluang terhadap Rekruitmen bagi pegawai negeri sipil dimana
daerah-daerah yang baru dibuka tentu membutuhkan berbagai tenaga-tenaga

trampil baik

di

Kota maupun Daerah Kabupaten bahkan sampai

pada

Kecamatan dan Desa,{Kelurahan. (Moekijat,1989) Perluasan suatu daerah
Kota dan Kabupaten akan membuka lowongan pekedaan. Disamping karena
adanya perluasan suatu daerah Kota/Kabupaten Rekruitmen dapat teriadi
bilamana dibutuhkan pegawai baru ataupun karena terjadi pergantian karena
pegawai yang bersangkutan telah pensiun. (Moenir. S,1987).

Rekruitmen juga menjadi salah satu satu strategi untuk mendapatkan sejumlah

calon tcnaga kerja yang kualifaid untuk jabatan pekerjaan
dilingkungan suatu organisasi kantor (Nawawi,

1

selama

99 7).

Rekruitmen juga dapat terjadi apabila dalam suatu organisasi Kantor
diperlukan suatu pergantian pimpinan atau jabatan karena masa berlaku tugas

selesai ataupun karena yang bersangkutan telah diprcmosikan dalam
pekerjaan-pekerjaan tertentu. Promosi jabatan telah memberi peluang untuk
merekrut tenaga-tenaga ahli/professional dan trampil.

Dalam Rekruitmen menjadi salah satu strategi untuk mencari suatu calon
pelamar yang cakap,serta tepat guna ,sehingga dapat dipekerjakan dalam suatu

jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah. Lebih lanjut cara-cara dalam

mencari calon pegawai antara lain mcmbuat surat edaran, mengadakagr
pengumuman di Kantor atau melalui radio dan televisi, memasang spanduk
dan lain-lain. Cara mana yang harus digunakan tentu tidak dapat ditentukan
secara tepat tergantung keadaan dan situasi sehingga apa yang dikatakan

dalam Siagian {1997) bahwa proses Rekruitmen dimulai pada waktu diambil

langkah menjadi pelamar dan berakhir ketika para pelamar mengajukan
lamarannya artinya secara konseptual dapat dikatakan bahwa langkah yang

segera mengikuti proses rekruitmen yaitu para pegawai dapat mengikuti
seleksi.

B.

Konsep Deskripsi Pekerjaan
Deskripsi pekeqiaan adalah merupakan dokumentasi (tertulis) tentang

batasan dan penjabaran suatu pekerjaan menjadi tugas-tugas, wewenang,
tanggungiawab, kondisi keria dan spesifikasinya. vroom dan yetton (1973).

Jadi dalam Handoko (1997) mengatakan deskripsi pekerjaan adalah
suatu pemyataan terfulis yang menguraikan tugas-tugas, tanggung jawab,
wewenang, kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya.

Untuk memungkinkan suatu birokrasi pemerintahan bekeria sesuai dengan
aturan dan mencapai tingkat efesiensi yang tinggi,maka diperlukan suatu
sistim Rekruitmen aparatur pemerintah yang memenuhi berbagai persyaratan
sesuai dengan deskripsi pekerjaannya masing-masing.

untuk memenuhi suatu deskripsi pekerfaan tergantung pada

managemen

kepagawaian. Managemen pegawai negeri sipil diarahkan untuk menjamin
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna

dan berhasilguna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan pembangunan maka diperlukan pegawai negeri sipil yang profesional
,bertanggung jawab jujur,dan

adil melalui pembinaan yang

dilaksanakan

berdasarkan sistim prestasi kerja dan sistim karier yang dititikberatkan pada

sistim prestasi kerja. Dalam deskripsi pekerjaan maka terdapat dua sistim
karier yang menlusuri kariemya dari tingkat bawah dan pegawai negeri yang,
seciua politis diangkat pada jabatan tertinggi.
Pegawai negeri karier biasanya mempunyai masa kerja yang relative lama dan

jabatan yang didudukinya tidak dipengaruhi oleh situasi politik
,sedangkan
pega*ai negeri sipil yang diangkat karena factor politik posisinya relative

tidak stabil. Pegawai negeri dari jenis yang terakhir ini biasanya diangkat
berdasarkan kesamaan pandangan

politik dari kelompok yang

sedang

memerintah. Dalam deskripsi pekerjaan maka jenis pegawai negeri dengan

sistim karier telah terbagi dalam dua kategori yaitu sistim karier tertutup dan

sistim karier terbuka. Menurut Cayer 0986) sistim karier tertutup adalah
penempatan dalam iabatan tertinggi yang seluruhnya melalui promosi dari
dalam instansi tersebut. Untuk menjadi pejabat tinggi seorang pegawai harus
memulainya dari jabatan yang rendah dan selanjutnya meniti kariemya keatas
melalui tangga hirarkhi

.

Dalam sistim karier tertutup juga adalah sistim kepegawaian yang menetapkan

bahwa pangkat dan jabatan yang ada dalam suatu organisasi hanya dapat

diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam suatu organisasi hanya dapat
diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu,tetapi tertutup bagi

orang luar. Untuk pengangkatan jabatan tcrtentu bagi kepentingan Negara
terdapat kemungkinan digunakannya sistim karier terbuka.
Sedangkan sistim karier terbuka monurut Caycr (1986) posisi-posisi tersebut

diisi melalui kompetisi dari dalam dan luar instansi ,sistim karier terbuka ini
memungkinkan para pegawai memasuki suatu instansi dan levcl manapun

iwa.
Sistim karicr terbuka adalah sistim kepegawaian yang menetapkan bahw.a
pangkat dan jabatan yang ada dalam suatu organisasi dapat diduduki oleh
orang luar dalam organisasi

itu

,asalkan

ia

mempunyai kecakapan yang

diperlukan tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil
Dalam

tIU No. 43 tahun

.

1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menganut

sistim karier tertutup dalam arti Negara yang memungkinkan perpindahan

pegawai negeri sipil dari

departemeru/icmbaga

yang

satu

kedepartemen/lembaga yang lain,atau dari propinsi yang satu ke propinsi yang

lainnya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial.

Sistim prestasi kerja adalah suatu sistim kepegawaian ,dimana pengangkatan
seseorang untuk menduduki suatu iabatan atau untuk naik pangkat didasarkan
atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh seseorang pegawai. Kecakapan

tcrsebut harus dibuktikan dengan lulus dalam uiian dinas yang diadakan,
sedangkan prestasi harus dibuktikan secara nyata. Sistim prestasi kerja harus

dapat mendorong pegawai untuk mempertinggi kecakapan yang makin tinggr
dan prestasi kerja yang makin besar akan mendapat penghargaan yang layak.

Perpaduan sistim

karier dan sistim prestasi keqia

dikehendaki dalam UU

No.

sebagaimana

43 tahun 1999 adalah perpaduan unsur yang

baik dari sistim karier dan unsur yang baik dari sistim prestasi kerja. Unsur
yang baik dari sistim karier adalah adanya penghargaan yang wajar terhadap
masa kerja,kesetiaan dan pengabdian , sehingga pegawai yang berpengalaman

,setia dan mengabdi kepada Negara

,

pemerintah dan tugas kewajibannya

meadapat penghargaan yang selayaknya . Unsur yang baik dari sistim prestasi

kerja adatah adanya ukuran yang tegas yang dapat dipergunakan untuk
mempertimbangkan karier seseorang yaitu antara lain kecakapan seseorang
harus dapat dibuktikan dengan lulus ujian.

C.

Konsep Kompensasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komponsasi mempunyai
beberapa arti,

yaitu:

ganti

rugi;

pemberian piutang dengan memberikan

barang-barang yang seharga dengan utangnya; pencarian kcpuasan dalam
suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang

lain;

imbalan berupa uang atau bukan uang (natura) yang diberikan pada

karyawan dalam perusahaan atau organisasi.

Wayne (1990) dalam Mangkuprawira (2003) menyatakan bahwa
kompensasi meliputi bentuk pembayaran langsung, pembayaran tidak
langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi
karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin

tinggi. Kompensasi tidak

sekcdar hanya dalam bentuk finansial saja, seperti

yang langsung berupa gaji, komisi dan bonus, dan tidak langsung berupa
asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, pendidikan dan sebagainya.

Akan tetapi, juga berbentuk bukan finansial berupa pekerjaan dan lingkungan

pekerfaan. Bentuk pekerjaan berupa tanggungiawab, perhatian, kesempatan
dan penghargaan, sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa kondisi

kcria, pembagian keqja, status, dan kebijakan. selanjutnya dikatakan bahwa
penghargaan untuk menfembatani jurang antara tujuan perusahaan dan
harapan serta aspirasi individual perlu disediakan. Agar efektif, sistem
penghargaan hendaknya menyediakan empat hal, yaitu:

a- Tingkat penghargaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
b. Keadilan dengan pasar kerja ekstemal;

dasar;

c. Keadilan dalam perusahaan;

d.

Perlaktran individu perilaku perusahaan yang terkait dengan kebutuhan
mereka.

Jadi, dalam sisi yang lebih luas sistem penghargaan finansial (pembayaran

upah) dirancang agar mampu menarik perhatian, mempertahankan,

dan

mendorong karyawan agar bekerja dengan produktif.

Davis (1996) dalam Mangkuprawira (2003) mengatakan kompensasi
merupakan sesuatu yang diterirna karyawan sebagai penukar dari kontribusi

jasa mereka pada perusahaan. Jika dikelola dengan baik, kompensasi
membantu pcrusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara,

dan menjaga karyawan dengan

baik.

sebaliknya, tanpa kompensasi yang

cukup, karyawan yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan
dan untuk melakukan penempatan kembali tidaklah mudah.

simamora {1997) mengemukakan rima karal(cristik yang harus
dimiliki oleh kompensasi supaya mencapai tujuannya secara optimal selektif.
Kelima karakteristik tersebut ialah:

a. Imbalan-imbalan. lmbalan-imbalan sedapat mungkin mendekati kisaran
para pekerja dan penerapannya meyakinkan mereka bahwa imbalan-.
imbalaa

itu penting bagi

semua

tipe individu yang berbeda

dalam

organisasi.

b.

Fleksibilitas. Karena sistem imbalan itu disesuaikan dengan karakteristik

unik dari anggota-anggota individu dan penyediaannya tcrgantung pada
tingkat kinerja teretntu maka imbalan mitu harus fleksibel. Fieksibilitas
imbalan merupakan prasyarat y,ang perlu untuk merancang sistem imbaian
yang terkait dengan individu.

c.

Frekuensi. Semakin sering suatu imbalan diberikan semakin besar potenst
daya gunanya sebagai alat yang mempengaruhi kinerja pekerja/karyawan.
Oleh karena itu imbalan-imbalan yang sangat didambakan adalah imbalan-

imbalan yang dapat diberikan sesering mungkin tanpa kehilangan arti
pentingnya.

Visibilitas. Imbalan-imbalan mestilah betul-betul dapat dilihat supaya

d.

kalangan karyaw'an dapat mcrasakan hubungan antara kineqia dan imbalan.

Imbalan yang kelihatan {visible) memiliki keuntungan tambahan karena
mampu memuaskan kebufuhan-kebutuhan para pekerja akan pengakuan
dan penghargaan.
!.

Biaya. Sistem kompensasi tidak dapat dirancang tanpa mempertimbangkan
biaya imbalan yang tercakup. Jelasnya, semakin rendah biayanya, semakin

diinginkan imbalan tersebut dari sudut pandang organisasi. lmbalan
berbiaya tinggi tidak dapat diberikan sesering imbalan berbiaya rendah,
karena sifat mcndasar biaya yang ditimbulkannya. Imbaian berbiaya tinggi

mengurangi efektivitas dan efi siensi.

Menurut Siagian t1997) dalam mengembangkan dan menerapkan suatu
sistem imbalan tertentu, kepentingan organisasi dan kepentingan para pekerja

mutlak perlu diperhitungkan. Selanjutnya, dikatakan agar sistem imbalan
mencapai sasarannya serta didasarkan pada berbagai prinsip seperti keadilan,
kew'aiaran, dan kcsetaraan, perlu selalu diperhatikan bahwa sistem imbalan itu
harus merupakan instrumen yang ampuh untuk berbagai kepentingan, yaitu:

a.)

Harus mcmiliki daya tarik bagi tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk

bergabung dengan organisasi. Artinya, karena setiap organisasi bersaing
dengan organisasi lainnya di pasaran kerja, kompcnsasi yang ditawarkan

seyogianya sedemikian rupa sehingga bmenarik bagi para pencari
lapangan pekerjaan yang memiliki kemampuan, ketrampilan dan
pengetahuan tinggi. Bahkan apabila yang ingin di rekrut adalah mereka

yang sudah bekerja

di

organisasi lain, kompensasi tersebut haruslah
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sedemikian rupa schingga mclebihi iumlah imbalan yang diterimanya
sekarang.

b.) Harus merupakan daya tarik kuat untuk mempertahankan tenaga kerja

yang sudah berkarya dalam organisasi. Meskipun benar bahwa
kompensasi buhan satu-satunya faktor pengikat bagi para pegawai untuk
tetap tinggal dalam suatu organisasi, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa
apabila jumlah imbalan yang diperolehnya lebih rendah dari imbalan yang

diterima oleh rekan-rekannya yang melakukan tugas sejenis di organisasi

lain, godaan untuk berhenti dapat menjadi lebih kuat, apaiagi apabila
pegauai yang bersanngkutan memiliki pengetahuan atau ketrampilan
tertentu yang mudah dijualnya. Berarti bahwa suatu sistem kompensasi

harus memperhitungkan berbagai sistem kompensasi yang berlaku di
organisas i-organisasi lain.

c.) Mengandung prinsip keadilan, ialah secara intemal para pegawai yang
melaksanakan tugas scjcnis mcndapat imbalan yang sama pula. Tentunya

ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan, seperti masa kerja,
jumlah tanggungan dan sebagainya, yang dapat berakibat pada perbedaan

penghasilan paru pegawai meskipun melaksanakan pekerjaan yang
sejcnis.

d.) Menghargai perilaku positif, afiinya sistem

kompensasi harus pula

mencerminkan penghargaan organisasi terhadap perilaku positif para
pegawai yang mencakup berbagai hal seperti prestasi kerja yang tinggi,
pengalaman, kesetiaan, kesediaan memikul tanggung jawab yang lcbih.

besar, kejujuran, ketekunan dan berbagai perilaku positif lainnya.
Kesukaran dalam praktek bisa timbul karena tidak mudah meneriemahkan

perilaku tersebut kedalam bentuk nilai uang untuk diberikan kepada para
pegaw'ai.

e.)

Pengendalian pembiayaan. Sistem imbalan harus mampu berfungsi
sebagai alat pengendali biaya dikaitkan dengan produktivitas organisasi
sebagai keseluruhan.

Artinya, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip
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kcadilan, kewajaran dan kcmampuan organisasi, iregati kompensasi harus
dapat menjamin bahwa upah dan gaji yang dibayarkan kepada pegawai

tidaklah sedemikian tingginya sehingga merupakan beban yang terlalu

berat untuk dipikul oleh organisasi, tetapi juga tidak sedemikian
readahnya sehingga berdampak negatif terhadap perilaku para pegawai
dalam organisasi.

f.)

Kepatuhan pada pcraturan perundang-undangan.

Di

nogara manapun

pemerintah selalu berusaha menjamin agar tenaga kerja mendapat
perlakuan yang baik dari organisasi tempat mereka berkarya. Berbagai

peraturan perundang-undangan diterbitkan untuk kepentingan tersebut,

di bidang penggajian dan pcngupahan. Sudah barang tentu
jumlah dan jenis peraturan perundang-undangan itu berbeda dari satu
negara dcngan negara lain. Akan tetapi perbedaan jumlah dan jenisnya,
termasuk

berbagai ketentuan normatif yang lumrah dikeiuarkan oleh instansi
pemerintah yang berwenang mencakup berbagai hal seperti hak cuti,

kehidupan kekaryaan wanita, pembatasan umur kerja, asuransi, upah

minimum, upah lembur, keselamatan kerja dan
Kesemuanya

itu

lain

sebagainya.

dimaksudkan untuk menjamin bahwa paru pekerja

mencrima haknya secara utuh apabiia para pekeria tcrsebut menunaikan
kewajibannya dengan

baik.

Semua organisasi wajib taat kepada semua

ketenfuan normatif tersebut. Tegasnya sistem kompensasi yang diterapkan
harus menggambarkan kepatuhan itu.

g.) Terciptanya administrasi pengupahan dan penggajian yang berdaya guna
dan berhasil guna. Artinya, sistem kompensasi itu harus dibuat sedemikian

rupa sehingga mudah diterapkan dalam praktek. Harus diusahakan agar
jangan sampai penerapannya hanya menambah mata rantai birokrasi dalam

manaiemen sumberdaya manusia. Hal

ini

sangat penting karena baik

buruknya suatu sistem, termasuk sistem kompensasi, terlihat
pelaksanaannya.
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pada

Faktor-ftktor yang mempengaruhi sistcm imbalan menurut siagian
(1997), ialah:

a.
b.

Tingkat upah dan gaji yang berlaku di pasar tenaga kcqia.
Tuntutan serikat pekerja untuk mendapatkan upah dan gaji yang lebih
tinggi dari tingkat yang berlaku.

c.

Produktivitas. Agar mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, suatu
organisasi memerlukan tenaga kerja yang produktif. Apabila para
pekerja merasa tidak memperoleh imbalan yang wajar, sangat mungkin
mereka tidak akan bekerja keras. Artinya tingkat produltivitas mereka

rendah. Manajemen dan para pekerja harus

samasama menyadari

kaitan yang sangat erat antara tingkat upah dan gaji dengan tingkat
produktivitas.
,]
(1.

Kebijaksanaan organisasi mengenai upah dan

gaji.

Kebijaksanaan

suatu organisasi mengenai upah dan gaji bagi para karyawannya
tercermin pada jumiah uang yang dibawa pulang oleh para karyawan

tersebut. Berarti bukan hanya gaji pokok yang penting, akan tetapi
berbagai komponen lain dari kebijaksanaan tersebut, seperti tunjangan
jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan transportasi, bantuan

pengobatan, bonus, tunjangan kemahalan

dan sebagainya,

serta

tunjangan kenaikan gaji berkala.
U.

Peraturan perundang-undangan, misalnya tingkat upah minimum, upah

lembur, mempekerjakan wanita, mernpekedakan anak dibawah umur,
keselamatan keqia, hak cuti, jumlah jam kcria dalam seminggu, hak,
berserikat dan lain sebagainya.

D.

Konsep Efektifitas Kerja

Menurut Putra (1988) efektivitas adarah ukuran yang menFtakan
sejumlah mana sasaran yang dicapai secara kualitas, kuantitas dan waktu.
Juga steers (1980) mengungkapkan dengan menyatakan perhatian pada
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sasaran-sasaran operasi serta hubungan-hubungannya, maka e{bktivitas dapat

dimulai.
Dcngan demikian dalam Siagian (19S6) mengatakan bah.*a cfektivitas

keda berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan

artinya apaliah pelaksanaan sssuatu tugas dinilai baik atau tidak

sangat

tergantung bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak.

Efektivitas socara umum diartikan suatu keadaan yang mengandung
pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu

perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, t9s2). Dalam The Liang Gie (1982

:

117) dapat pula diartikan suatu keadaan atau kondisi.

Efektivitas juga dapat diartikan seperti yang diutarakan oleh
Soeseno Handayaningrat (1986 : 17) adalah apabila suatu tujuan atau
sasaran telah tcrcapai sesuai dengan rencana. Dan menurut H.E. Iv{erson

dalam buku yang sama memandang efektivitas sebagai pengukuran dalam

arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan

sebe1umni,.a.

Dapat pula diartikan suatu kondisi atau keadaan. Dimana dalam memilih

tujuan yang hendak dicapai atau sasaran atau peralatanyar,g digunakan
disertai dengan kemampuail yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan
yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan (Martoyo,
1992 : 58).

Jika menelaah apa yang dikatakan oleh paul Hertsey dan Kent
Blanchard (1992

:

138) efektivitas adalah pada dasarnya ditentukan oleh

apapun yang diputuskan oleh manager dan organisasi sebagai tujuan daii
sasaran mereka, akan tetapi harus diingat bahwa efektivitas adalah fungsi
t--:
u(l_t_t.

(a) Variabel-variabel keluar.
(b) Variabel antara (kondisi SDh{).

(c) Tujuan jangka pendek.
(d) Tujuan jangka paajang.

t4

e:-^^^l(lOO . ,)n\
rltUrr6vlttuN(rA(trr
zV )t *^^^^*,,1,^1,^^
L,rrlaE(ril /\17o,

memahami efektivitas, yaitu
ti.

D^-'1.^:+^-ijull\d,lLorr

A^^^^^
\rLlrE(rrl

l,^--^^
^*^^+
^+^,! UCll<l
^^F^ ,,*+,,1.
tlllLtll\
LlttP(rL
rr,LrllJvP aL(r[,

:

1",,L,'-^^rruuLrlr64rl

(llrlol(L
^-i^n^

+^^-i
+^^-i ^-^^-i-^.i
LUU| l-rLUr r LrrtsorrrJctJr
JCrrrts

modern maupun klasik tentang output maupun input.

2. Efelcivitas
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4) Adaptasi
Yaitu tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap
terhadap perubahan internal dan eksternal atau mengacu pada
kemampuan manajem€n, merasakan perlunya perubahan dalam
organisasi
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5) Pengembangan
Yaitu kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya
dalam menghadapi tuntutan lingkungan atau mengukur tanggung

jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya
untuk berkembang.

Tegasnya et'ektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya (Gibson, dkk, 2003) atau kemampuan untuk
melakukan hal-hal yang besar (Drucker dalam Stoner dan Frenan,1994).

Mengacu dari beberapa pendapat diatas, maka yang dimaksud
dengan efektivitas dalam tulisan

ini

adalah efektivitas organisasi yang

merupakan salah satu kriteria dari organisasi yang bersangkutan.

Efektivitas organisasi dapat dilihat dari efektivitas kelompok, yang
dalam kenyataannya

individu

biasanya bekerja bersama-sama dalam

kelompok kerja (Team Work). Dan efektivitas kelompok dapat dilihat dari
jumlah kontribusi dari semua anggotanya.
Sehingga efektivitas organisasi dilihat dari secara keseluruhan.
Pandangan

ini

menekankan, bahwa organisasi terdiri dari individu dan

kelompok, karena itu efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu

dan efektivitas kelompok. Melalui pengaruh kerja sama (sinergitis),
organisasi mampu mendapatkan hasil kerja (output) yang lebih tinggi
tingkatannya dari pada jumlah hasil kerja tiap-tiap bagian atau unitnya.

Untuk rnengukur efektivitas organisasi secara akurat, perlu adanya
kriteria-kriteria yang lazim digunakan. Dalam kaitan

ini Wijaya

(1983).

menjelaskan bahwa apabila mengkaji kembali perkembangan teori dan
ukuran yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas organisasi, maka
sesungguhnya sudah cukup banyak

teori dan ukuran )'ang

telah

diketengahkan, mulai dari teori yang paling sederhana sampai yarg cukup

kompleks. Teori yang paling sederhana berpendapat bahu'a efektivitas
organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan.
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Pandangan lain yang cukup relevan adalah teori yang mengatakan

pengertian efektivitas organisasi dengan tingkat kepuasan para anggota
organisasi. Organisasi dikatakan efektif, biia para anggota organisasi yang
bersangkutan merasa puas. Pandangan

ini

sangat komprehensif, dirnana

mengkaji efektivitas organisasi berdasarkan berbagai macam ukuran.
Pandangan

ini

berpendapat bahwa struktur organisasi hendaknya

memberikan peluang atau kebebasan yang lebih besar kepada para
anggota dan organisasi secara keseluruhan, sehingga memungkinkan
mereka mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan.
Pandangan pertama: mengatakan bahwa pada

tingkat paling

dasar

efektivitas terletak pada efektivitas individu.
Pandangan

ini

menekankan pada pelaksanaan

tugas pekerjaan/anggota dari organisasi itu,
penekanannya pada hasil kerja.

Pandangan kedua

:

mengatakan bahwa efektivitas dapat dilihat
dari

efektivitas kelompok. Dalam

kenyataannya, bahwa

individu

biasanya

bekerja bersama-sama dengan kelompok kerja.

Disini efektivitas kerja dilihat dan jumlah
kontribusi dari semua anggotanya.
Pandangan ketiga

:

menekankan pada efektivitas organisasi secara

keseluruhan. Organisasi terdiri dari individu
dan kelompok, karena itu efektivitas organisasi'

terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.
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Hubungan ketiga pandangan ini digambarkan sebagai berikut

:

Efektivitas 0rganisasi

Efektivitas Individu

Selanjutnya, seperti diketahui bahwa tugas dari management adalah

mengidentifikasi sebab-sebab keefektivitasan organisasi, kelompok, dan

individu. Dalam kaitan ini Gibson dkk (1993 : 28), menjelaskan bahwa
pada setiap tingkatan efektivitas dapat dipandang sebagai variabel yang

disebabkan

dari variabel-variabel lainnya yaitu

efektivitas yang dapat digambarkan sebagai berikut

sebab-sebab dari

:

Efekivitas Organisasi
Sebab.sebab

Lingkungan
Tcknologi
Proses

Efektivitas Individu

-

Sebatssebab
Kelemahan

Keahlian

-

Sebab-sebab

Struktur

Keterpaduan

Kebudayaan

Kepemimpinan
Struktur

Motivasi.

Status
Peran

Norma
Motivasi.

Pengetahuan

Sikap

Motivasi.

Selanjutnya mengenai pengukuran efektivitas organisasi terdapat
dua teori atau pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan tujuan (the
goal approach) dari teori sistem (the system theory). Gibson dkk (2003),

pendekatan tujuan dimaksud untuk mengevaluasi dan menentukan
efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan untuk
mencapai tujuan. Tingkat pencapaian tujuan/sasaran menunjukkan pada
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tingkat efektivitas. Sedangkan menurut teori sistem, bahwa organisasi
dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur-unsur yang saling
berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masuk dan keluar
merupakan
organisasi

titik tolak dalam uraian tentang organisasi. Dengan kata lain
mengambil sumber ini dan mengembangkannya dalam bentuk

yang sudah dirubah (output).

Disamping dua teori pendekatan tersebut, Gibson dkk (2003)
mengembangkan satu pendekatan lagi yaitu "Dimensi Waktu. Menurut
pendekatan

ini bahwa kelangsungan hidup organisasi merupakan ukuran

terakhir atau ukuran jangka panjang mengenai efektivitas organisasi,
sedangkan yang sifatnya jangka pendek adalah meliputi ukuran mengenai

produksi (productive), efisiensi (efficiency), dan kepuasan (satusfaktion).
Sedangkan kriteria yang sifatnya jangka menengah atau intermediate

adalah dapat menyesuaikan

diri

(adaptiveness),

dan

perkembangan

(development).

Dalam hal ini pula Richard M. Steers (1984

: 9) mengemukakan

bahwa faktor-faktor yang menyokong keberhasilan suatu organisasi terdiri
dari kelompok umum, yaitu

:

a. Karakteristik organisasi (terdiri dari strukfur dan teknologi
organisasi). Yang dimaksud dengan struktur ialah hubungan yang

relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi sehubrurgan
dengan s umber daya manusia, yang meliputi faktor-faktor seperti
luasny4 desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaarl
cakupan rumusan interaksi antar pribadi dan cara bagaimana orangorang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan jumlah spesialisasi

pekerjaan, cakupan rumusan interaksi antar pribadi dan cara
bagaimana orang-orarg akan dikelompokkan untuk menyelesaikan
pekerjaan. Dan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk
mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
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b. Karakteristik lingkungan (lingkungan pekerjaan

suatu

organisasi). Yang berupa lingkungan intern, yang meliputi
bermacam-macam atribut lingkungan kerja misalnya pekerja,

orientasi pada prestasi. Dan lingkungan ekstern yaitu semua

kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dan
mempengaruhi kepuasan serta tindakan di dalam organisasi
misalnya koordinasi ekonomi dan peraturan pemerintah.

c. Karakteristik pekerja. Yaitu perhatian diberikan

kepada

perbedaan individual antar pada pekerja dalam hubungannya
dengan efektivitas yaitu menuju pada rasa keterkaitan terhadap
organisasi dan prestasi kerja individu.

d. Kebijakan dan praktek

manajemen. Yaitu peranan manajemen

dalam prestasi organisasi dalam ha1

ini

betapa variasi gaya,

kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau
merintangi pencapaian tujuan.

Berdasarkan

teori dan

pendapat-pendapat

di

atas, maka dapat

disimpulkan bahwa kriteria-kriteria pengukuran efektivitas organisasi

meliputi berbagai aspek yang bersifat multiple faktor. Dan dari sekian

banyak kriteria-kriteria tersebut tidak semuanya dapat sekaligus
digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi, umum jika disingkatkan
kriteria-kriteria yang diajukan oleh para ahli tersebut diatas, maka pada
dasarnya pengukuran efektivitas organisasi mencakup beberapa hal pokok

yaitu : efisiensi, optimalisasi sasaran yang dicapai,

kemampuan.

beradaptasi, kepuasan dan lain-iain.

Dalam kaitan dengan pencapaian efektivitas kerja dalam organisasi,

setiap individu dalam hal

ini pegawai, dengan

segala kemampuan yang

dimiliki hendaknya harus mampu mengembangkan diri dalam menghadapi
tuntutan organisasi dalam kerja agar tugas-tugas yaog dibebankan
kepadanya akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan apa

yang telah direncanakan tersebut kemudian disempurnakan atau diganti
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dengan yang baru sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan

eksternal agar tidak tenggelam melawan arus globalisasi. Ciri program

budaya kerja adalah partisipatif dan berorientasi pada tujuan, maka
organisasi pelaksananya harus mengacu pada ciri-ciri tersebut tanpa
mengabaikan nilai-nilai yang

dimiliki dan terfokus pada kepuasan yang

dilayani atau pelanggan.
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BAB III
PEMBAI]ASAN

A

Hubungan antara rekruitmen dengan efektivitas kerja pegawai

I

Untuk memungkinkan suafu organisasi pemerintah dapat melaksanakan
fungsinya dengan baik,maka rekruitmen pegawai akan sangat diperlukan.

Merupakan kenyataan bahwa dalam suatu organisasi selalu terbuka
kemungkinan berbagai lowongan dengan berbagai aneka ragam penyebab

,seperti karena perluasan pekerjaan /kegiatan organisasi maka tercipta
pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh

para pekerja dalam organisasi. Lowongaa pekerjaan juga bisa timbul karena

adanya pegawai yang diberhentikan ,baik dengan hormat maupun tidak
dengan hormat karena dikenakan sanksi disiplin.

Alasan lain karena adanya para pegawai yang berhenti disebabkan telah
mencapai usia pensiun . Lowongan kerja bisa terjadi apabila ada pekerja atau
pegawai yang telah meninggal dunia.

Adapun alasan terjadinya lowongan dalam suatu organisasi yang jelas ialah

bahwa lowongan

itu harus diisi dengan segera. Dan salah satu teknis

pengisiannya adalah melalui rekruitmen

. Rekruitmen pada dasamya

adalah

proses mencari ,menemukan, dan menarik pada pegawai untuk dapat
dipekerjakan dalam suatu organisasi kantor untuk mendapatkan sumberdaya
manusia yang tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan yang lain. Sehingga

rekruitmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang
kuaifaid untuk jabatan/pekerjaan selama dilingkuagan suatu organisasi kantor.

Efektifnya suatu organisasi tentu harus dilalui dengan Rekruitmen dimana
rekruitmen dimaksudkan untuk mendapatkan tenaga yang cakap dan tepat

guna menduduki suatu pekerjaan dalam jabatan. Efektifitasnya suatu
organisasi maka perlu ada proses Rekruitmen. Proses rekruitmen yang
dimaksud adalah dengan memenuhi berbagai pentahapan antara lain
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:

c.

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,karena
melalcukan suatu tindak pidana kejahatan.

d. Tidak

pernah diberhentikan dengan

hormat tidak atas permintaan

sendiri atau tidak dengan hormat.

Jika proses rekrutmen ditempuh dengan tepat dan baik hasilnya ialah
adanya sekelompok pelamar yang diseleksi guna menjamin bahwa hanya yang

paling memenuhi semua persyaratanlah yang diterima sebagai pekerja dalam
organisasi atau kantor yang memerlukannya. Sehingga setelah mereka

diterima maka dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas
dalam hal

ini

di kantor

mereka

pegawai akan meningkat efektivitas kerja mereka dalam

organisasi kantor.

Dengan demikian antara proses Rekruitmen dan efektifitas kerja memiliki

kaitan yang sangat erat. Makin baik proses rek-ruitmen maka semakin
meningkatkan efektifitas kerja

.

B. Hubungan deskripsi pekerjaan

dengan efektivitas kerja pegawai

Analisa pekerjaan adalah salah satu proses berpikir yang bersifat
abstrak mengenai suatu pekerjaan dalam bentuk terfulis, sehubungan dengan

itu yang dimaksudkan dengan deskripsi pekerjaan adalah suatu pernyataan
terfulis yang menguraikan tugas-ttgas, tanggung jawab, wewenang kondisi
kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya.

Ini akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan di kantor
kalau deskripsi pekerjaan kurang jelas atau pegawai yang ditempatkan dalam
pekerjaan itu kurang mampu dalam melaksanakan tugas. Handoko

(lgg7)

Salah satu tujuan dari deskripsi pekerjaan adalah dengan menentukan formasi.

Karena dengan menentukan formasi pegawai akan mendapatkan input dan out
put yang dihasilkan.
Dasar dilaktrkannya formasi pegawai dimaksudkan untuk melihat

a.

Jenis pekerjaan

:

b. Sifat pekerjaan
c. Perkiraan beban kerja
d.

Perkiraan kapasitas pegawai

e.

Kebijaksanaan pelaksanium pekerjaan

f.

Jenjang dan jumlah jabatandan pangkat yang tersedia dalam organisasi,
Jenis pekerjaan yang menyangkut macam-macam pekerjaan yang harus

dilatrcukan oleh unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya seperti

mengetikjaga malam,dan lain-lain.
Sifat pekerjaan dapat dilihat dari berbagai sudut antara lain waktu kerja ,sudut
pemusatan perhatian,sudut resiko,dan lainlain.
Beban kerja menyangkut frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing jenis
pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kebijaksanaan pelaksanaan pekerjaan maka penentuan kualitas bagi
setiap pegawai akan sangat

diperlukan.

,
Dalam penentuan formasi pegawai maka dilakukan pula analisis kebutuhan
pegawai. Dimana analisa kebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisa
secara logis dan terakhir untuk dapat mengetahui jumlah dan kualitas pegawai

yang diperlukan oleh suatu unit organisasi agar mampu melaksanakan
tugasnya secara efektif dan efesien.

Salah satu cara menentukan deskripsi pekerjaan maka diperlukan analisis
penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam kaitan dengan efektifitas kerja. Hasil

penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam satu daftar yang
disebut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan . Dalam peraturan pemerintah,

ini

ditentukan,bahwa yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan

pekerjaan. Dalam peraturan pemerintah ini ditentukan,bahwa yang berwenang
membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil adalah pejabat

penilai yaifu atasan langsung dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan
dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala urusan atau pejabat

lain

yang

setingkat dengan itu. Adapun tujuan dari daftar penilaian pekerjaan adalah

untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif
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dalam

psmbinaan pegawai negeri sipil berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi
kerja.

Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah

:

a. Kesetiaan
b. Prestasi kerja

c.

Tanggungjawab

d. Ketaatan
e. Kejujuran

f.

Kerjasama

g.

Prakarsa

h.

Kepemimpinan

Kesetiaan. Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada
Pancasila,

UUD 1945,

negara dan pemerintah. Kesetiaan pada dasarnya

adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan
sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad

dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkahlaku

sehari-hari serta dalam perbuatan melaksanakan tugas. Pengabdian,
merupakan penyumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas dengan
mengutamakan kepentingan umum diatas kepeltingan golongan atau
pribadi.
Prestasi kerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang

pegawai negeri

sipil dalam

melaksanakan tugas

yang dibebankan

kepadanya.

Pada umumnya prestasi kerja seorang pegawai negeri

sipil antara lain

dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesanggupan
pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai

negeri sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan
sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atau
keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya,
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Ketaatan. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil

untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan

peraturan

kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh

atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar
larangan yang ditentukan.

Kejujuran. Pada umumnya kejujuran adalah ketulusan hati seorang
pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk
tidak menyalahgunakan we$'enang yang diberikan kepadanya.
Kerjasama. Kerjasama, menyangkut kemampuan seorang pegawai negeri

sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan
sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil
guna yang sebesar-besarnya.
Prakarsa. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk

mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan
I

suatu

tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tanpa
menrlnggu perintah dari atas.

i

Kepemimpinan. Kepemimpinan menyangkut kemampuan seorang pegawai

negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan
secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
Penilaian unsur kepemimpinan hanya dikenakan bagi pegatvai negeri sipil yang berpangkat
Pengatur Muda Goiongan Ruang II/a keatas yang memangku suatu jabatan.

Biasanya dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan maka telah ditentukan
pejabat penilai. Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai negeri

sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya kepala

urusan

atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh

Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi
negara.itinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah non departemen dan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing.

seorang pejabat penilai barulah dapat memberikan penilaian apabila ia
telah membawahi pegawai negeri sipil bersangkutan sekurang-kurangnya

6

(enam) bulan. Ketentuan

ini

dimaksudkan

untuk

memberikan

kesempatan kepada pejabat penilai untuk mengenal dengan baik pegawai

negeri sipil yang dinilai sehingga dengan demikian diharapkan adanya
obyektifitas didalam memberikan penilaian.

Apabila daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan diperlukan untuk suatu

mutasi kepegawaian, sedang pejabat penilai belum 6 (ena) bulan
membawahi pegawai negeri sipil yang dinilai, maka pejabat penilai
tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan
menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh pejabat yang lama.

Penilaian biasanya dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun jangka

waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan
Desember dalam tahun yang bersangkutan.
Setiap pejabat penilai berkewajiban mengisi dan memelihara buku catatan

penilaian. Dalam

buku catatan penilaian tersebut dicatat

tingkahlaku/perbuatanitindakan pegawai negeri sipil yang bersangkutan

yang menonjol, baik yang positif maupun negatif, umpamanya prestasi

kerja yang luar biasa baiknya, tindakan mengatasi keadaan yang sulit,
sering tidak masuk kerja, berkelahi dan lain-lain. Tata cara penilaian
biasanya ditentukan dengan standarnilai dengan sebutan angka yakni

(1) Amat baik
(2) Baik

(3) Cukup
(4) Sedang
(5) Kurang

:
:
:
:

91

-

:

100

76

-94
61 -75
51*60
51 kebawah.

Dengan demikian antara deskripsi pekerjaan dengan efektifitas kerja memiliki

kaitan yang sangat erat. Penentuan deskripsi pekerjaanjuga akan tergantung
pada pembagian tugas yang jelas.

Menurut Winardi (1996) bahwa ada berbagai macam alat yang
berbeda, untuk membagi tugas/pekerjaan dalam bidang pengorganisasian,
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perkantoran yang mencakup pembagian menurut

:

fungsi,

proses,

langganan, produk, teritori, proyek dan iain-lain.
Seseorang atau para pegawai biasanya dapat menggunakan alat apa saja yang

diinginkan dan biasanya orang menggunakan berbagai macam alat pada
struktur organisasi yang sama.

Alat yang terbaik dalam mencapai sasaran tentu harus

digunakan.

Pembagian fungsi-fungsi biasanya dapat disesuaikan dengan keberadaan

job deskripsi dari suatu organisasi.

Bagi sebuah organisasi yang ada, maka data mengenai pembagian
tugas&erja yang berlangsung, maupun mereka yang melaksanakan
berbagai macam tugas dapat diselidiki serta dicatat pada sebuah kartu

distribusi pekerjaan. Biasanya dari pihak organisasi dalam memberikan
pembagian tugas maka setiap pimpinan akan selalu menggunakan
hubungan organisatoris yang tepat.

Berbagai

unit organisatoris terdiri dari pada pembagian-pembagian

pekerjaan dan orang-orang yang ditugaskan untuk mengerjakannya harus

dihubungkan satu sama lain. Biasanya pembagian tugas diarahkan pada

otoritas dari pimpinan. Sifat otoritas dari pimpinan adalah merupakan
suatu fungsi dari managemen. Penentuan deskripsi pekerjaan juga akan

tergantung pada sejauhmana Job Deskripsion yang ditentukan sesuai
dengan beban kerja.

Deskripsi pekerjaan

juga akan sangat

menentukan pendelgasian

kewenangan. Dimana setiap organisasi, tidak peduli ukuran dan bentuknya,
mempunyai pola kewenangan yang memperlihatkan fungsi hubungan antara

struktur atas dengan struktur bawah. Pada setiap tingkat kewenangan
organisasi bagi para pegawai maka ada atasan dengan bawahan atau

ada

seorang pimpinan dengan sejumlah orang yang menjadi pengikut. Pada setiap

tingkat kewenangan organisasi itu ada seorang pemimpin atau yang disebut

dengan kepala. Sedangkan sebutan untuk pengikut dapat pula disebut
anggota/pegawai atau bawahan.
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Berikut

ini

akan diuraikan bagaimaa2 ilustrasi y'ang menggambarkan

hubungan antara pemimpin/kepala dan bawahan/anggota pegaw'ai sebagai
suatu usaha untuk melihat bagaimana deskripsi pekerjaan dilakukan.

Pemimpin/Kepala

Bawah an/an ggota pegawai

Membuat inisiatif

Bereaksi

Memimpin, mengangkat telepon, dan

Mendengarkan, menunggu

membuat hubungan

telepon berdering

Melewatkan waktu untuk

Meiewatkan waktu dengan

merencanakan, mengantisipasi

menghayati hidup sehari-

masalah

hari, bereaksi terhadap
masalah

Menginventarisasikan waktu dengan

Melewatkan waktu dengan

orang

orang lain

Mengisi kalender dengan rencana

Mengisi kalender dengan
prioritas

Liliwei, 1997
Baik pemimpin bawahan dalam sistem ordering atau
pemeringkatan. Pemeringkatan bertujuan untuk mengidentifikasi
Sumber: Alo

perbedaan kedudukan, tugas dan fungsi serta peraran tiap-tiap orang

dalam organisasi. Karakteristik

ini pula yang melahirkan ruarg tingkup

kewenangan, kekuasaan, keputusan dan pengaruh yang bersumber dari
atasan untuk menguasai, memutuskan sesuai demi kepatuhan bawahan.

Hubungan kewenangan itu pada akhirnya akan membentuk sebuah
jaringan komando yang dimulai dari atas ke bawah dan sebaliknya akan
membentuk garis tanggung jawab dari bawah ke atas.
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Posisi

1

Posisi 2

\\
Posisi

3

\_,.,0
Keterangan:

:
-*----------+ :

Garis Komando
Garis Tanggung Jawab

Dari bagan tersebut menunjukkan sebuah contoh pendelegasian kewenangan
dalam suatu organisasi. Tanda panah menunjukkan pengaruh kepada bawahan.
Sedangkan tanda berikutnya menunjukkan tanggung jawab balik dari bawahan

kepada atasan. Dalam struktur organisasi terhadap hubungan kekuasaan dan

kewenangan, maka tingkat supervisi, saluran komunikasi yang secara
langsung mempengaruhi efektivitas organisasi, fleksibilitas, adaptasi terhadap
perubahan inovasi dan iklim organisasi.

Sedangkan dampak struktur organisasi terhadap status relasi
misalnya dampak relasi afitara atasan dan bawahan, anttata individu yang
berada pada posisi yang sama, gaya supervisi atau gaya kepemimpinan,

tampilan kerja dan produktivitas pekerjaan serta kepuasan kerja dan lainlain.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan atau
hirarki antara atasan dan bawahan dalam kaitan dengan pendelegasian
\\'e\\enang cukup efektif dalam arti dilihat dari garis komando dimana
harus menunjukkan hubungan yang baik dimana atasan memberikan
k.rrenanoan sedangkan bawahan menunjukkan adanya tanggung jawab.

Hai-h.. '""ng diperlukan bagi para bawahan kepada atasan antara lain
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adalah menyangkut loyalitas, dedikasi, kesetiaan, kepatuhan, disiplin dan
berbagai faktor lainnya.

Sehingga makin baik deskripsi pekerjaan maka akan semakin
menentukan efektifrtas kerj a.

c.

Hubungan kompensasi dergan efektivitas kerja pegawai

Kompensasi menurut Harahap (1996) adalah kompensasi yang dapat

memenuhi kebutuhan pegawail karyawan sesuai dengan pengorbanan yang

diberikan kepada perusahaan. Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1993)
nrenggunakan imbalan {rewards) yang terdiri atas dua kategori, yaitu

:

a. Imbalan ekstrinsik, ialah jawaban yang berawal dari pekerjaan,
Imbalan ekstrinsik mencakup uang, status, promosi dan rasa hormat.

b.

Imbalan intrinsik, ialah imbalan yang menrpakan bagian dari
pekerjaan itu sendiri, imbalan tersebut mencakup nada penyelesaian,
prestasi, otonomi dan pertumbuhan.

Penyelesaian (completion), adalah kemampuan untuk memulai

atau menyelesaikan suatu proyek atau pekerjaan merupakan hal yang
penting bagi jumiah individu, pencapaian prestasi (achievement) adalah
imbalan yang ditata tersendiri yang diperoleh

jika

seseorang mencapai

suatu tujuan yang menantang. otonomi {autonomy), ialah banyak orang
menyelesaikan pekerjaan yang memberikan naskah hak dan hak istimewa

untuk membuang keputusan dan bekerj

a

tanpa diawasi secara teliti.

Sedangkan pertumbuhan pribadi Qtersonal growth) setiap individu
adalah suatu pengalaman yang unik dan merasakan perkembangan.

Dengan mengembangkan kesanggupan (kapasitas), seseorang
mampu memaksimalkan atau paling tidak memuaskan potensi
keahliannr

a.

Dalam kaitan dengan kepentingan organisasi
ier:rll1,-'ritrqinr

,

sesuai

dengan

a kompensasi sebagai imbalan-imbalan finansial ataupun non
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finansial yang diterima oleh para pegawai dalam organisasi

tentu

tidak

berbeda dengan upah, gaji atau imbalan yang diperoleh seseorang setelah

melakukan suatu pekedaan. Namun, Simamora (1997) berpendapat kalau
kompensasi mengandung cakupan yang

lebih luas dari pada

sekedar

pemberian upah dan gaji. Konsep upah lebih menekankan pada balas jasa
yang lebih bersifat finansial sedangkan kompensasi mencakup balas jasa, yang
bersifat finansial maupun non finansial. Upah hanyalah salah satu terminologi

dalam kompensasi.

Telah dimaklumi bahwa kinerja paru pekerja dalam suatu
organisasi atau lembaga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk
didalamnya sistem imbalan. Ada yang berpendapat bahwa imbalan yang
diberikan adalah untuk memotivasi para pekerja supaya lebih giat dan
tekun dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan yang hendak dicapai
melalui pernberian kompensasi, yaitu:

a)

Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Salah satu tujuan penting dari

seseorang untuk bekerja adalah mengharapkan kompensasi

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
(kebutuhan ekonomi). Dengan kompensasi yang diterima secara

periodik berarti adanya jaminan economic security baginya dan
keluarganya.

b) Kompensasi berkaitan dengan kinerja karyawan. Kompensasi
yang baik akan mendorong para pekerja untuk bekerja se
produktif rnungkin.

c)

Kompensasi berkaitan dengan sukses organisasi. Makin tinggi

kompensasi yang diberikan
organisasi

itu

oleh suatu organisasi,

berarti

berhasil. sebab pemberian kompensasi yang

tinggi hanya mungkin apabila pendapatannya besar juga.

d) Kompensasi berkaitan dengan keadilan. Kompensasi selalu
berhubungan dengan persyaratan atau diperbandingkan dengan

JJ

persyaratan yang harus dipenuhi

oleh para pekerja yang

bersangkutan.

Kompensasi sebagai faktor penyebab yang paling mempengaruhi

perputaran pekerja/para pegawai. Jika pegawai mengetahui bahrva
mereka akan diperlakukan secara lebih wajar atau

adil oleh

suatu

, maka dengan mudah mereka akan lebih giat melaksanakan
pekerjaannya. Jadi kompensasi juga bertujuan untuk memelihara
organisasi

kontinuitas operasional suatu lembaga. Flippo (1994) dalam Hasibuan
(2001) berpendapat bahwa kompensasi bertujuan untuk memotivasi para

dalam

mencapai prestasi yang unggul dan
menciptakan masa dinas yarg panjang. Dengan sendirinya dapat
pegawai/karyawan

disimpulkan bahwa antara kompensasi dengan Produktivitas kerja

memiliki kaitan yang sangat erat sekali. Dimana semakin diperlukan
perhatian terhadap masalah kompensasi bagi para pegawai maka semakin
mempengaruhi tingkat produktivitas kerja.
Kompensasi bagi organisasi kantor baik pemerintah atau swasta berarti
penghargaan/gatjaran yang diberikan pihak manajemen kepada para pekerja
atau pegawai yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya

melalui kegiatan yang disebut bekerja adalah kenyataan yang tidak dapat
disangkal bahwa motivasi dasar bagi kebanyakan orang menjadi pegawai pada
suatu organisasi kantor baik pemerintah atau swasta adalah unflrk mencari

natkah. Berarti apabila di satu pihak seseorang menggunakan pengetahuan,
keterampilan, tenaga dan sebagainya. waktunya untuk berkarya pada suatu
organisasi di lain pihak ia mengharapkan menerima imbalan tefientu.

Kepentingan para pegawai harus mendapat perhatian dalam arti bahwa
kompensasi yang diterimanya atau jasa yang diberikan pada organisasi kantor

harus memungkinkannya mempertahankan taraf hidup yang wajar dan layak
serta hidup mandiri tanpa menggantungkan pemenuhan-pemenuhan berbagai

jenis kebutuhan-nya pada orang lain. Siagian (1997). Dengan perkataan lain
suaru sistem kompensasi yang baik adalah sistem yang mampu menjamin
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kepuasan kepada para pegawai yang pada gilirannya memungkinkan
organisasi kantor memperoleh, memelihara dan mempekerjakan pegawai yang

dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi
kepentingan berorganisasi kantor sehingga efektivitas kerja pegawai tentunya
akan meningkat sebagaimana mestinya.

Beranjak

dari kesimpulan teoritis, maka dapatlah

kerangka berpikir teoritis sebagai berikut

digambarkan

:

FAKTOR-TAKTOR PEIIENTU
PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI

1.
2.

Rekrumen
Deskripsi
Pekeriaan

Efektivitas kerja
pegawai

3. Kompensasi
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Efektivitas
Organisasi

BAB IV
KESIMPULAN

Bahwa

proses penyelenggaraan pembangunan hanya

dapat

berlangsung dengan efisien dan efektif bila didukung oleh aparatur negara
yang berkualitas. Upaya dan pembangunan aparatur negara yang berkualitas
selama

ini telah banyak dilaksanakan baik secara langsung melalui pendidikan

dan pelatihan, penataran-penataran, kursus-kursus dan lain-lain.

Usaha untuk menetukan efektifitas kerja bagi para pegawai akan sangat

berkaitan dengan Rekruitmen,deskripsi pekerj aan dan Kompensasi.

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para
pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.

Deskripsi pekerjaan adalah merupakan dokumentasi (terfulis) tentang batasan
dan penjabaran suatu pekerjaan menjadi tugas-tugas, wewenang, tanggung
jawab, kondisi kerja dan spesifrkasinya. selain

itu deskripsi pekerjaan

adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan tugas-tugas, tanggung
jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya.

Untuk memungkinkan suatu birokrasi pemerintahan bekerja sesuai dengan
aturan dan mencapai tingkat efesiensi yang tinggi,maka diperlukan suatu
sistim Rekruitmen aparatur pemerintah yang memenuhi berbagai persyaratan

sesuai dengan deskripsi pekerjaannya masing-masing.

sedangkan

Kompensasi adalah suatu imbalan atau suatu bentuk penghargaan langsung,
yang bermanfaat bagi para pegawai.

Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang
telah ditetapkan artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau
tidak sangat tergantung bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak.
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Rekruitmen pada dasamya adalah proses mencari ,menemukan, dan menarik
para pegawai untuk dapat dipekerjakan dalam suatu organisasi kantor untuk

mendapatkan sumberdaya manusia yang tidak dapat dilepaskan dengan
kegiatan yang lain. Sehingga rekruitmen adalah proses mendapatkan sejumlah
calon tenaga kerja yang kuaifaid untuk jabatan/pekerjaan selama dilingkungan
suatu organisasi kantor. Efektifnya suatu organisasi tentu harus ditalui dengan

Rekruitmen dimana rekruitmen dimaksudkan untuk mendapatkan tenaga yang
cakap dan tepat guna menduduki suatu pekerjaan dalam jabatan. Efektihtasnya
suatu organisasi maka perlu ada proses Rekruitmen.

Dengan demikian antara Rekruitmen Pegawai dengan efektifitas kerja
memiliki kaitan yang sangat erat sekali.

Analisa pekerjaan adalah salah satu proses berpikir yang bersifat
abstrak mengenai suatu pekedaan dalam bentuk terfulis, sehubungan dengan

itu yang dimaksudkan dengan deskripsi pekerjaan adalah suatu pernyataan
terfulis yang menguraikan fugas-tugas, tanggung jawab, wewenang kondisi
kerja dan aspek-aspek pekerjaan tertentu iainnya.

Salah satu cara menentukan deskripsi pekerjaan maka diperlukan
analisis penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam kaitan dengan efektifitas

kerja. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam
daftar yang disebut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan

satu

.

sehingga makin baik deskripsi pekerjaan maka akan semakin
menentukan efektifitas kerja.

Dalam kaitan dengan kepentingan organisasi , sesuai

dengan.

terminologinya kompensasi sebagai imbalan-imbalan finansial ataupun non
f,rnansial yang diterima oleh para pegawai dalam organisasi

tenfu

tidak

berbeda dengan upah, gaji atau imbalan yang diperoleh seseorang setelah

melakukan suatu pekerjaan. Namun, simamora (lgg7) berpendapat kalau
kompensasi mengandung cakupan yang lebih luas dari pada sekedar
pemberian upah dan gaji. Konsep upah lebih menekankan pada balas jasa
yang lebih bersifat finansial sedangkan kompensasi mencakup balas jasa, yang
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bersifat linansial maupun non fltnansial. Upah hanyalah salah satu terminologi

dalam kompensasi.

Kompensasi sebagai faktor penyebab yang paling mempengaruhi

perputaran pekerja/para pegawai.
mereka akan diperlakukan secara
organisasi

,

Jika pegawai mengetahui bahwa
lebih wajar atau adil oleh suatu

maka dengan mudah mereka akan lebih giat melaksanakan

pekerjaannya. Jadi kompensasi bertujuan untuk memelihara kontinuitas
operasional suatu lembaga.
Kompensasi bagi organisasi kantor baik pemerintah atau swasta berarti
penghargaan/ganjaran yaog diberikan pihak manajemen kepada para pekerja
atau pegawai yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya

melalui kegiatan yang disebut bekerja adalah kenyataan yang tidak dapat
disangkal bahwa motivasi dasar bagi kebanyakan orang menjadi pegawai pada
suatu organisasi kantor baik pemerintah atau swasta adalah untuk mencari
nafkah.

Kepentingan para pegawai harus mendapat perhatian dalam arti bahwa
kompensasi yang diterimanya atau jasa yang diberikan pada organisasi kantor

harus memungkinkannya mempertahankan taraf hidup yang wajar dan layak
serta hidup mandiri tanpa menggantungkan pemenuhan-pemenuhan berbagai

jenis kebutuhan-nya pada orang

lain.

Suatu sistem kompensasi yang baik

adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan kepada para pegawai yang

pada gilirannya memungkinkan organisasi kantor memperoleh, memelihara
dan mempekerjakan pegawai yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif

bekerja dengan produktif bagi kepentingan berorganisasi kantor sehingga
efektivitas kerja pegawai tentunya akan meningkat sebagaimana mestinya.
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