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Abstract
This study conducted to gain an overview of the Managerial Competencies on
Managerial Level at PT X Bandung. The results on 20 managers showed, 70% managers had
low creative/innovative thinking competency, 65% low on change leadership competency,
50% low on flexibility and impact influence competency. The reseult on 16 assistant
managers showed, 62.5% low on creative/innovative thingking and impact influence
competency, 56% low on decision making and planning competency.
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I."

Pendahuluan
Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat baik di lingkup nasional maupun

internasional,

membuat

setiap

perusahaan

berusaha

untuk

memberdayakan

dan

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna mempertahankan eksistensinya.
Perusahaan merupakan satu bentuk organisasi yang terdiri atas sekumpulan individu yang
menduduki jabatan tertentu, memiliki visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Agar bisa mencapai tujuan organisasi diperlukan alat atau sarana yaitu
sumber daya manusia, uang, material, mesin, metode dan pasar.
Dalam perusahaan, sumber daya manusia (berikutnya disingkat menjadi SDM)
memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan perusahaan merupakan buah pikir
manusia. SDM pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan diantaranya melalui
kerjasama dan koordinasi dalam kerja. Uang merupakan modal perusahaan yang berfungsi
sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Hasil kegiatan yang berjalan di dalam perusahaan
dapat diukur dari jumlah uang yang beredar di dalamnya. Termasuk diantaranya berapa uang
yang harus disediakan untuk membiayai tenaga kerja, alat-alat dan material yang harus dibeli.
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Material dibutuhkan untuk proses produksi yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu bahan
setengah jadi dan bahan jadi. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan dalam
pelaksanaan kerja sehingga meningkatkan efisiensi yang bisa menghasilkan keuntungan yang
lebih besar bagi perusahaan. Metode merupakan suatu tata cara kerja yang mengatur dan
memperlancar jalannya sebuah proses pelaksanaan pekerjaan. Pasar adalah tempat di mana
perusahaan memasarkan produknya.
Mengingat posisi SDM yang sangat penting di dalam perusahaan, maka pengelolaan
SDM secara profesional akan menjadi kunci bagi berkembangnya perusahaan di masa
mendatang. Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan adanya pengaturan dan
pengelolaan sumber daya dalam bentuk prosedur dan tata cara kerja, cara pelaksanaan suatu
pekerjaan, dan pengaturan waktu pelaksanaan kerja. Untuk melaksanakan pengaturan dan
pengelolaan tersebut dibutuhkan seseorang yang dapat menjadi pemimpin dari suatu
kelompok atau unit kerja. Seorang pemimpin di dalam struktur formal organisasi adalah
individu yang diangkat secara resmi untuk menduduki posisi sebagai manajer. Manajer
sebagai pimpinan suatu unit kerja, bertugas untuk mengelola unit kerjanya agar dapat
berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu manajer
merupakan salah satu faktor yang sangat penting artinya bagi kelangsungan organisasi.
Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan dan perilaku
yang mendorong tumbuh dan terpeliharanya semangat kebersamaan dalam rangka mencapai
tujuan.
Tugas manajer tidaklah mudah, manajer memiliki beberapa fungsi manajemen yaitu
planning, organizing, leading dan controlling (Robins, 2001). Sebagai seorang perencana
manajer harus menentukan tujuan perusahaan secara menyeluruh, bagimana cara terbaik
untuk memenuhi tujuan itu dan apa yang akan dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki.
Selain itu manajer juga perlu mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil
tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih telah sesuai dan dapat digunakan
untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dalam rangka pengaturan dan pembagian tugas, manajer
perlu membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil, sehingga
akan lebih mudah untuk menentukan orang yang tepat dalam melaksanakan tugas. Ketika
proses berlangsung, seorang manajer perlu melakukan pengawasan dan mengarahkan orangorang yang terlibat dalam pekerjaan guna memastikan bahwa proses kerja yang berlangsung
telah sesuai dengan prosedur dan mengarah pada pencapaian target yang ditetapkan.
Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai seorang manajer diperlukan tingkat
kemampuan, pengetahuan, dan kematangan yang lebih baik daripada para bawahannya. Oleh
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karena itu manajer akan dipilih dari sekian banyak karyawan yang memiliki kemampuan,
pengetahuan, dan kematangan yang menonjol bila dibandingkan dengan rekan–rekan
kerjanya yang lain. Karena itu memiliki jajaran manajer yang profesional dan handal adalah
keinginan dari setiap perusahaan. Demikian pula halnya dengan PT X. PT X adalah salah satu
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat, yang berlokasi di Bandung.
PT X memiliki keinginan untuk menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi dalam
era globalisasi. Dalam arti mampu bersaing dengan kompetitor perusahaan sejenis dan
mengembangkan bisnisnya ke seluruh Indonesia bahkan ke manca negara. Keinginan
perusahaan ini tercermin dari Visi perusahaan yang ditetapkan, yaitu “Dengan azas-azas
profesionalisme PT X berdaya saing tinggi serta menjadi andalan pendapatan asli daerah dan
stakeholders dalam era globalisasi.” Sedangkan misi perusahaan ini adalah sebagai berikut:
Costumer Satisfaction, Good Corporate Governance, Iklim yang kondusif (Favorable), Local
Content, Iptek dan R&D.
Agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai, perusahaan menyadari bahwa sumber
daya manusia adalah aset penting yang harus dikelola dengan baik demi menjaga kelancaran
bisnis dan perkembangan perusahaan. Dengan kata lain diperlukan tenaga-tenaga profesional
dan terampil dalam bidangnya agar perusahaan bisa bersaing dalam kompetisi global. Untuk
bisa mencari dan menemukan tenaga profesional tersebut, maka perusahaan merasakan
perlunya upaya penelusuran atau identifikasi kemampuan manajerial para karyawan, terutama
yang berada di level manajerial.

Langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan untuk

penelusuran kompetensi manajerial melalui assessment tenaga kerja dengan menggunakan
metode assessment center, sehingga dapat diperoleh gambaran kompetensi manajerial dari
para karyawan tersebut. Tindak lanjut dari assessment para manajer ini tujuannya adalah
menganalisa kebutuhan akan pengembangan karyawan serta menentukan jenis-jenis
intervensi yang bermanfaat untuk pengembangan karyawan, yang selama ini memang belum
dilakukan secara seksama.
Dalam konteks human resources, terlihat bahwa upaya PT X merupakan dasar dari
pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Assessment center harus menjadi
bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa perusahaan akan mencapai tujuan strategisnya dengan cara memiliki karyawan yang
kompeten. Assessment center dapat digunakan untuk keperluan seleksi dan pengembangan
karyawan (Woodruffe, 1994). Banyak keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dengan
menggunakan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, diantaranya
memungkinkan perusahaan untuk memfokuskan pelatihan dan pengembangan pada perilaku
3

Humanitas
Volume 1 Nomor 1 April 2014

dan keterampilan yang relavan dengan tuntutan jabatan. Selain itu juga memungkinkan
penyusunan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif untuk
menjawab kebutuhan organisasi di masa mendatang. Assessment center memberikan
kejelasan bagi atasan untuk memberikan arahan atau umpan balik guna mengembangkan
kompetensi spesifik bawahannya. Bagi karyawan dan manajer sendiri, assessment center
membuka peluang bagi pengenalan kompetensi pribadi sehingga mereka bisa terlibat dalam
rencana pengembangan diri maupun pemahaman akan minat dan arah bidang karir.
Jajaran Direksi PT X melihat bahwa secara umum perusahaan memiliki peluang pasar
yang besar untuk bisa meningkatkan pendapatan dari setiap divisi. Salah satu strategi yang
diterapkan PT X untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mulai menjalankan pengelolaan
sumber daya manusia berbasis kompetensi. Para direksi beranggapan bahwa untuk bisa
bersaing dalam kompetisi global, perusahaan membutuhkan manajer yang memiliki
kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara-cara yang kreatif/inovatif, mampu
memimpin dan membawa perubahan di dalam unit kerjanya, memiliki wawasan bisnis dan
jiwa wirausaha, serta memiliki orientasi kepada kepuasan pelanggan. Berdasarkan analisa
direksi terhadap kinerja para manajernya, diperoleh gambaran bahwa kemampuan manajerial
para manajer tersebut masih belum berkembang optimal sesuai dengan tuntutan perusahaan.
Salah satu langkah yang ditempuh untuk lebih memahami kemampuan manajerial
karyawannya adalah dengan melakukan assessment pada karyawan di level managerial. Hal
ini dirasakan perlu mengingat kebutuhan perusahaan akan tenaga profesional yang dapat
meningkatkan kemajuan bisnis dan citra perusahaan agar lebih kompetitif dalam menghadapi
persaingan.
Assessment center memiliki pengertian sebagai sebuah proses penilaian yang didisain
khusus guna meminimalkan kemungkinan timbulnya bias dalam penilaian, sehingga setiap
peserta berkesempatan untuk memunculkan segenap potensi dan kompetensinya untuk bisa
memenuhi tuntutan kinerja pada pada target job atau job level, dengan menggunakan
seperangkat metode (Woodruffe, 1994). Assessment center

memungkinkan bagi sebuah

evaluasi perilaku yang terstandarisasi dengan menggunakan multimethod, multiple assessor,
multiple criteria, multiple input, multiple instrument dan multiple assessee (Prihadi, 2004).
Multimethod mengandung pengertian bahwa assessment center menggunakan
kombinasi dari beberapa jenis teknik. Mulai dari simulasi, latihan, wawancara, kuesioner dan
teknik pendukung seperti tes-tes psikologi (multiple instrument). Kemudian assessment
dilakukan berdasarkan beberapa kriteria (multiple criteria) yang menjadi acuan, yaitu
kompetensi. Dalam sebuah proses assessment akan melibatkan beberapa asessor (multiple
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assessor) dan asessee (multiple assessee). Dengan adanya keterlibatan beberapa asessor,
maka bisa dilakukan proses integrasi data (multiple input) sehingga tersusun kesimpulan dan
rekomendasi yang bersifat akurat serta obyektif.
II." Metodologi
Metode yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan
assessment center. Beberapa metode assessment center yang digunakan adalah simulasi
leaderless group discussion, in tray, problem analysis dan competency based interview. Hasil
dari satu individu kemudian dinilai oleh dua atau tiga assessor untuk menjaga obyektivitas
hasil penilaian. Hasil penilaian setiap kompetensi dari setiap individu inilah yang kemudian
digabungkan untuk diolah dengan menggunakan statistik deskriptif. Populasi dari penelitian
adalah manajer dan asisten manajer di PT X Bandung. Adapun total manager berjumlah 20
orang dan asisten manager berjumlah 16 orang.
III." Hasil
Berikut ini adalah kompetensi-kompetensi manajerial yang dibutuhkan oleh manajer
maupun asisten manajer di PT X. Rumusan kompetensi ini diadopsi dari beberapa kamus
kompetensi (competency dictionary) diantaranya dari HayGroup (2009) dan Loma (1998).
Adapun rumusan dari setiap kompetensi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Analythical thinking: kemampuan menyelesaikan persoalan, isu atau situasi dengan
cara memilah-milah informasi atau data yang diperoleh dan melacak satu persatu
dampak yang mungkin timbul guna mengidentifikasi solusi yang tepat. Didalamnya
termasuk proses pengorganisasian masalah atau situasi dengan cara membuat
perbandingan secara sistematis, menentukan praioritas penyelesaian masalah,
mengenali hubungan sebab akibat antar situasi.
2. Flexibility thinking: kemampuan menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah
dengan cepat, kesediaan menerima cara berpikir lain yang berbeda. Menunjukkan
keterbukaan terhadap perubahan atau perbedaan dan perspektif yang berlawanan dalam
sebuah persoalan atau isu, menemukan cara untuk mengadaptasikan suatu pendekatan
agar sesuai dengan tuntutan situasi.
3. Creative/innovative thinking: kemampuan untuk berpikir kreatif/inovatif, tidak terpaku
pada hal-hal yang konvensional. Menemukan cara baru dalam melaksanakan tugas,
solusi-solusi baru, pendekatan baru dan perspektif baru. Memiliki keterbukaan terhadap
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ide baru dan keinginan serta kemampuan untuk mencoba solusi yang berbeda guna
mencapai hasil yang lebih baik.
4. Decision making: kemampuan untuk mengevaluasi beberapa konsekuensi dari
beberapa alternatif solusi atas masalah dan memilih alternatif yang paling menjanjikan.
Kemampuan ini melibatkan pengambilan keputusan logis secara cepat dan akurat jika
dihadapkan pada permasalahan pekerjaan. Mencakup keberanian mengambil keputusan,
ketajaman analisis serta kemampuan menggunakan data/informasi faktual sebagai
bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.
5. Planning : Kemampuan menetapkan arah tindakan serta langkah-langkah yang harus
dilakukan guna mencapai suatu tujuan spesifik. Mencakup penentuan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai, penentuan prioritas program/kegiatan, estimasi waktu dan
jadwal kegiatan, identifikasi serta pengalokasian sumber daya.
6. Sharing responsibility : kesediaan serta kemampuan untuk berbagi tanggungjawab
dengan orang lain maupun kelompok sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan
komitmen yang tinggi. Kemampuan mendistribusikan/mendelegasikan tugas kepada
bawahan/unit kerja sesuai kompetensi yang mereka miliki, melakukan kerjasama dan
koordinasi kerja dengan unit kerja lain, untuk memudahkan pencapaian tujuan serta
sasaran perusahaan.
7. Change leadership : kemampuan menyampaikan pesan perubahan, baik melalui katakata maupun melalui tindakan nyata, untuk memotivasi orang agar mau berubah.
Merupakan

kemampuan

menampilkan

suatu

rentang

perilaku

mulai

dari

mengkomunikasikan secara aktif untuk mendukung visi perusahaan, hingga bentukbentuk tindakan dramatis untuk memperkuat terbentuknya cara baru dalam berpikir dan
bertindak.
8. Entrepreneur spirit : Keyakinan diri untuk memenuhi tuntutan tugas, disertai upaya
aktif untuk mencari dan mengambil peluang serta tanggungjawab baru. Kemampuan ini
mencakup kesediaan mengambil risiko dan melakukan sesuatu secara berbeda untuk
meningkatkan performance serta kemajuan bisnis perusahaan, keterlibatan dalam
menciptakan iklim perusahaan yang mendukung dan mendorong tumbuhnya perilaku
berwawasan usaha.
9. Customer&market focus : Memiliki sikap yang berorientasi pada pelayanan pelanggan
(internal dan eksternal), mengembangkan kondisi yang ditunjukkan untuk memenuhi
kebutuhan serta dapat memberikan kepuasan jangka panjang bagi pelanggan.
Pengetahuan serta pemahaman mengenai pertumbuhan dan dinamika pasar,
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memanfaatkan pemahaman tersebut untuk memperluas hubungan dengan pelanggan
serta mengembangkan strategi usaha. Kemampuan menentukan arah usaha dan
bagaimana memposisikan perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan.
10. Oral Communication: kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi
secara jelas, dan mengkomunikasikannya secara efektif pada orang lain dengan
mempertimbangkan sudut pandang orang lain dalam rangka memberikan respon secara
tepat. Didalamnya termasuk juga kemampuan untuk mengekspresikan gagasan,
perasaan dan kemauan dengan bahasa yang mudah dimengerti orang lain.
11. Impact & influence: kemampuan bertindak persuasif, meyakinkan atau mempengaruhi
orang/pihak lain, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengaruh yang spesifik.
Kemampuan memberikan kesan positif kepada orang lain melalui penampilan,
pendekatan personal, maupun daya pikir, sehingga memperoleh dukungan atau
pengakuan atas usulan-usulan yang disampaikannya.
12. Information seeking: kebutuhan mencari, menggali, menghimpun data/informasi yang
relevan untuk mengatasi masalah. Upaya menciptakan serta mendukung situasi yang
kondusif bagi mengalirnya berbagai informasi yang berkualitas, sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
13. Results orientation: berkaitan dengan penetapan dan pencapaian standar unggul.
Sebuah upaya yang dilakukan secara terus menerus, dilakukan dengan dedikasi dan
fokus guna meningkatkan hasil kerja. Dilandasi keinginan untuk mencapai prestasi yang
baik bagi diri sendiri maupun perusahaan. Menunjukkan usaha yang signifikan untuk
meraih tujuan dan mempertahankan komitmen kerja.
Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan pada dua puluh orang manajer dan
enam belas asisten manajer PT X di Bandung, diperoleh hasil kompetensi seperti yang tertera
pada tabel 1 dan 2.
Tabel I Profil Kompetensi pada Manajer PT X Bandung
No.

Kompetensi Manajerial
Kurang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Analythical thinking
Flexibility thinking
Creative/inovative thinking
Decision making
Planning
Sharing Responsibility
Change Leadership
Entrepreneur Spirit
Customer & Market Focus
Oral Communication
Impact & Influence
Information Seeking
Result Orientation

1 (5%)
10 (50%)
14 (70%)
1 (5%)
6 (30%)
3 (15%)
13 (65%)
7 (35%)
4 (20%)
2 (10%)
10 (50%)
1(5%)

Kriteria kompetensi
Cukup
12 (60%)
10 (50%)
6 (30%)
17 (85%)
13 (65%)
15 (75%)
6 (30%)
12 (60%)
14 (70%)
13 (65%)
9 (45%)
17 (85%)
20(100%)

Baik
7 (35%)
2 (10%)
1 (5%)
2 (10%)
1 (5%)
1 (5%)
2 (10%)
5 (25%)
1 (5%)
2 (10%)
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Tabel II Profil Kompetensi pada Asisten Manajer PT X Bandung
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kompetensi Manajerial
Analythical thinking
Creative/inovative thinking
Decision making
Planning
Sharing Responsibility
Entrepreneur Spirit
Customer & Market Focus
Verbal ability
Impact & Influence
Information Seeking
Result Orientation

Kurang
6 (37.5%)
10 (62.5%)
9 (56%)
9 (56%)
6 (37.5%)
8 (50%)
8 (50%)
1 (6%)
10 (62.5%)
6 (37.5%)
5 (31%)

Kriteria kompetensi
Cukup
Baik
8 (50%)
2 (12.5%)
6 (37.5%)
7 (44%)
7 (44%)
10 (62.5%)
8 (50%)
8 (50%)
12 (75%)
3 (19%)
6 (37.5%)
10 (62.5%)
11 (69%)

IV." Pembahasan
Sesuai dengan tujuan assessment yang dilakukan pada manajer dan asisten manajer
PT X yaitu untuk memetakan dan mengidentifikasikan kompetensi yang masih kurang
sehingga bisa disusun program pelatihan dan pengembangan secara akurat. Dengan demikian
pembahasan hasil assessment ini akan lebih difokuskan pada kompetensi-kompetensi yang
terlihat masih kurang atau berada dibawah kriteria yang ditetapkan oleh sebagian besar
manajer PT X ( ≥ 50%).
Berdasarkan hasil asessement yang tertera pada tabel I terlihat bahwa dari dua puluh
orang manajer PT. X, 70% masih memiliki kelemahan dalam kompetensi creative/inovative
thinking, dan hanya 30% yang telah cukup memenuhi kriteria pada kompetensi ini. Artinya
sebagian besar manajer ini memiliki kesulitan untuk melakukan pemecahan masalah dengan
cara-cara yang kreatif atau menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan cepat.
Dengan bertambahnya kompleksitas situasi dalam organisasi dan bisnis yang dijalankan oleh
PT. X maka manajer tidak cukup hanya melakukan pendekatan masalah dengan cara-cara
umum dan rutin saja. Dengan berpikir kreatif dan inovatif seorang manajer bisa melihat
hambatan justru sebagai peluang, artinya ia bisa melihat dari sisi yang berbeda sehingga
justru akan memberikan nilai lebih bagi perusahaan terutama dalam era globalisasi seperti ini.
Menurut McShane & Von Glinow (2003) salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan kreatifitas adalah dengan cara berlatih untuk mengembangkan divergent
thinking, yaitu melihat masalah dengan cara yang unik dan menemukan berbagai pendekatan
yang berbeda terhadap persoalan tersebut.
Pada kompetensi change leadership 65% manajer masih berada pada tahap kurang,
30% pada taraf cukup dan hanya 5% yang memiliki kriteria baik. Kompetensi change
leadership merupakan kemampuan untuk menyampaikan pesan perubahan kepada bawahan,
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baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan nyata. Disini manajer sebagai pimpinan
diharapkan bisa memberi contoh dan mendorong bawahan agar mau merubah cara berpikir,
pola-pola kerja lama sehingga lebih siap untuk menghadapi perubahan dalam situasi
organisasi maupun bisnis yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada
perusahaan. Dengan mempertimbangkan visi dan misi perusahaan, maka tentunya dibutuhkan
manajer yang bisa menjadi agen perubahan. Agen perubahan adalah seseorang yang memiliki
pengetahuan yang cukup dan kemampuan untuk membimbing dan memfasilitasi usaha-usaha
perubahan (McShane & Von Glinow, 2003). Sebagai agen perubahan manajer akan
menghadapi berbagai resistensi bawahan terhadap perubahan tersebut. Ada beberapa alasan
mengapa seseorang resisten terhadap perubahan yaitu, kebiasaan (habit), rasa aman, masalah
ekonomi, ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui dan selektif dalam pemrosesan
informasi (Robin, 2001). Kebiasaan mencakup pola-pola kerja lama yang dirasakan sudah
mapan dan dipahami sepenuhnya oleh individu, sehingga hal ini akan terkait pula dengan rasa
aman dalam menjalankan tugas. Ketika harus melakukan tugas dengan cara yang baru, dapat
muncul ketakutan dalam diri inidividu karyawan akan ketidakmampuannya untuk
menjalankan tugas tersebut. Dari situ ybs bisa melakukan pemrosesan informasi secara
selektif, dengan kata lain menerima informasi hanya yang sesuai dengan persepsinya dan
mengabaikan informasi baru yang kurang sesuai. Tugas manajer adalah mengatasi resistensi
dari bawahan dengan beberapa cara, diantaranya melakukan edukasi dan komunikasi
pentingnya perubahan, mengajak bawahan untuk ikut serta atau melibatkannya dalam proses
perubahan, memberikan dukungan pada bawahan dan konseling jika diperlukan untuk
mengurangi kecemasan bawahan (Robin, 2011).
Sepuluh (50%) manajer PT. X memperlihatkan kompetensi impact & influence yang
rendah atau kurang, sedangkan sembilan orang (45%) berada pada taraf cukup dan satu orang
(5%) berada pada taraf baik atau tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian manajer
masih belum bisa berkomunikasi secara persuasif dan meyakinkan guna mempengaruhi
orang/pihak lain untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan
memberikan kesan positif kepada orang lain melalui penampilan, pendekatan personal,
maupun daya pikir, sehingga memperoleh dukungan atau pengakuan atas usulan-usulan yang
disampaikannya. Komunikasi memiliki peran yang penting dalam organisasi, seorang
manajer perlu memiliki keterampilan dalam berkomunikasi sehubungan dengan tugas mereka
untuk melakukan koordinasi kerja, memberikan pengarahan dan umpan balik bagi bawahan.
Komunikasi yang persuasif dan meyakinkan akan memudahkan proses pengarahan termasuk
ketika menghadapi bawahan yang sulit. Selain dengan karyawan internal, komunikasi yang
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meyakinkan akan berdampak positif saat berhadapan dengan pihak luar dalam sebuah
hubungan kerja atau bisnis. Untuk bisa meyakinkan, manajer perlu meningkatkan
kepercayaan diri, memperkaya wawasannya sehubungan dengan proses-proses komunikasi
dan berlatih untuk mempresentasikan gagasannya di dalam forum resmi. Menurut Ivancevich
& Matteson (2002) ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan komunikasi
dalam organisasi yang bisa diterapkan dalam kasus ini, diantaranya adalah empati, sehingga
orientasi manajer terarah pada bawahan atau orang lain yang menjadi pendengar untuk lebih
memahami peran, sudut pandang dan kondisi emosi pendengarnya. Dengan bekal
pemahaman ini, manajer bisa menyentuh sisi afektif yang membuat bawahan atau orang lain
akan mengikuti apa menjadi tujuannya. Kedua adalah membangun kepercayaan dengan
bawahan atau orang lain sebagai pendengar. Ketika kepercayaan telah terbangun maka
pendengar akan berani untuk bersikap terbuka untuk menyampaikan maksud dan terbuka
pula untuk menerima arahan tujuan. Ketiga adalah efective listening, disini manajer perlu
belajar untuk mendengarkan dengan cermat sehingga bisa memahami situasi yang terjadi, dan
dengan bekal pemahaman ini, ia pun bisa mengajak bawahan untuk mengambil
tanggungjawab dan bekerjasama.
Ada 10 orang manajer (50%) yang masih kurang dalam kompetensi untuk berpikir
fleksibel (flexibility thinking), sisanya 10 orang lagi (50%) telah cukup memenuhi kriteria
untuk kompetensi ini. Sebagian manajer yang masih kurang dalam kompetensi ini
menunjukkan kalau mereka belum memiliki kemampuan untuk menemukan berbagai
alternatif pemecahan masalah dengan cepat ketika dihadapkan pada suatu persoalan.
Kemungkinan para manajer ini terbiasa untuk memikirnya hanya satu solusi terhadap satu
masalah, sehingga kurang terbuka terhadap peluang atau alternatif lain yang mungkin lebih
sesuai dengan konteks atau situasi. Kondisi ini cukup bisa dimengerti mengingat terkadang
dalam situasi kerja seringkali dibutuhkan solusi cepat akan sebuah persoalan, sehingga satu
solusi cepat akan dianggap tepat pada saat itu.
Yang menarik dari hasil asessment pada manajer PT X adalah ditemukannya
kompetensi-kompetensi yang cukup menonjol, artinya memenuhi kriteria cukup bahkan ada
yang berada pada kategori tinggi atau baik pada sebagian besar manajer. Kompetensikompetensi tersebut adalah analythical thinking, tujuh orang (35%) manajer berada pada
kriteria baik, duabelas orang (60%) berada pada taraf cukup atau memenuhi kriteria dan
hanya satu orang (5%) manajer yang lemah dalam kompetensi ini. Analythical thinking
berhubungan dengan kemampuan menyelesaikan persoalan, dengan cara memilah-milah
informasi atau data yang diperoleh guna menemukan inti persoalan. Dengan demikian
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kemampuan sebagian besar manajer untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi
secara tepat dalam proses kerja sehari-hari bisa diandalkan.
Kompetensi decision making juga memenuhi kriteria bagi sebagian besar manajer.
Ada dua (10%) manajer yang berada pada kriteria baik, tujuhbelas orang (85%) masuk dalam
kategori cukup dan hanya satu orang (5%) berada pada kategori kurang. Jika dikaitkan
dengan kompetensi analytical thinking yang juga berada pada taraf yang cukup dan baik pada
sebagian besar manajer, maka bisa dikatakan kalau ketajaman dalam analisis mendukung
bagi kemampuan untuk mengevaluasi beberapa konsekuensi dari beberapa alternatif solusi,
yang bermanfaat untuk menetapkan keputusan yang paling potensial atau tepat. Di dalam
kompetensi decision making termasuk keberanian untuk mengambil langkah atau tindakan
yang diperlukan untuk mengatasi masalah atau mengambil peluang.
Kompetensi berikutnya adalah information seeking yang telah memenuhi kriteria bagi
sebagian besar manajer. Ada dua orang (10%) manajer yang memenuhi kriteria baik,
tujuhbelas orang (85%) memenuhi kriteria cukup dan satu orang (5%) berada pada kategori
kurang. Information seeking meliputi kebutuhan mencari, menggali, dan menghimpun
informasi yang relevan untuk mengatasi masalah. Disini sebagian besar manajer telah
memperlihatkan perilaku pencarian informasi guna meningkatkan akurasinya dalam
melakukan analisis, menetapkan tindakan dan keputusan. Jika dilihat keterkaitan antar
kompetensi, maka kompetensi ini masih berhubungan dengan analythical thinking dan
decision making.
Kompetensi

result

orientation

merupakan

satu-satunya

kompetensi

dimana

keseluruhan manajer 20 orang (100%) telah memenuhi kriteria yang diharapkan untuk
perform dalam jabatannya. Hal ini merupakan sebuah kekuatan bagi jajaran manajer PT X
mengingat kompetensi ini berhubungan dengan penetapan dan pencapaian standar unggul.
Bisa dikatakan kalau para manajer ini memperlihatkan sebuah upaya yang dilakukan secara
terus menerus guna meningkatkan hasil kerja. Selain itu para manajer pun telah menunjukkan
usaha yang cukup signifikan untuk meraih tujuan dan mempertahankan komitmen kerja
mereka.
Dari tabel II terlihat kalau ada beberapa kompetensi yang menjadi kelemahan utama
bagi sebagian besar asisten manajer di PT X yaitu creative/inovative thinking dimana sepuluh
orang (62.5%) manajer masih berada pada kriteria kurang, dan enam orang (37.5%) yang
berada pada kriteria cukup. Dengan melihat data yang muncul baik di level manajer maupun
asisten manajer, terlihat bahwa kompetensi ini merupakan kelemahan utama yang dimiliki
jajaran manajer di PT X. Untuk itu kompetensi ini hendaknya menjadi sasaran utama bagi
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pelatihan dan pengembangan yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan. Untuk melatih dan
mengembangkan kreativitas manajer perlu dilakukan dalam tiga level sasaran, yaitu
individual, group dan organisasi. Pada level individual, manajer bisa dilatih untuk lebih
tenang dalam berpikir guna mendefinisikan dan menstrukturisasi kembali persoalan yang
dihadapi. Hal ini juga berkaitan dengan mengembangkan divergent thinking (McShane &
Von Glinow, 2003). Pada level grup atau kelompok brainstorming merupakan salah satu
tehnik yang dapat digunakan untuk merangsang kreatifitas pada grup/kelompok (Ivancevich
& Matteson, 2002). Sedangkan di level organisasi, perlu sebuah usaha untuk
mengembangkan lingkungan kerja yang kreatif (creative work enviroment). Beberapa kondisi
yang bisa mengembangkan kreatifitas adalah organizational support, organisasi perlu
mendukung munculnya komunikasi yang bebas terutama dalam menyatakan pendapat atau
ide. Kemudian organisasi juga mendukung pengambilan risiko dan kemungkinan terjadinya
kegagalan karena pengambilan risiko tersebut. Jajaran direksi tidak hanya perlu
memperbolehkan para manajernya melakukan kesalahan, tetapi juga memberi semangat agar
mereka berani mencoba ide-ide baru meski ada risiko kegagalan. Kemudian adanya job’s
intrinsic motivation. Manajer akan menjadi lebih kreatif bila mereka meyakini bahwa
pekerjaan mereka dapat memberikan pengaruh besar pada perusahaan. Kreatifitas juga akan
muncul dengan adanya autonomy dalam bekerja maupun pemberian umpan balik yang
berkelanjutan dari pekerjaannya maupun dari sumber-sumber lainnya (McShane & Von
Glinow, 2003).
Dari hasil yang diperoleh pada asisten manager, terlihat bahwa sebagian besar asisten
manajer masih belum memenuhi kriteria dalam kompetensi impact and influence. Terlihat
bahwa 10 orang (62.5%) memiliki kompetensi impact and influence yang berada pada taraf
kurang, hanya 6 orang (37.5%) yang telah memenuhi kriteria pada kompetensi ini. Kondisi
ini menunjukkan kalau sebagian besar asisten manajer masih belum bisa berkomunikasi
dengan cara yang persuasif sehingga bisa meyakinkan orang lain untuk mencapai sebuah
tujuan yang sesuai dengan tujuan organisasi.
Kompetensi lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah decision making dan
planning, dari tabel 2 tampak bahwa lebih dari setengah (56%) asisten manager yang berada
pada taraf kurang untuk kedua kompetensi ini dan 44% yang telah berhasil memenuhi
kriteria. Perencanaan dan pembuatan keputusan merupakan kompetensi penting yang harus
dimiliki oleh jabatan managerial. Setiap saat mereka harus membuat perencanaan kerja yang
sifatnya operasional guna pengelolaan unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan. Asisten
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manager juga diharapkan untuk bisa membuat keputusan secara cepat dan tepat guna
mengatasi persoalan yang terjadi di lapangan atau di lingkup unit kerja mereka.
V." Kesimpulan dan Saran
5.1." Simpulan
Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan kompetensi yang paling
penting untuk ditingkatkan oleh manajer dan asisten manajer PT. X. Kesimpulan ini dibuat
berdasarkan ranking 3 kompetensi utama yang perlu segera ditingkatkan dan ditindaklanjuti.
1. Kompetensi creative/inovative thinking merupakan kompetensi utama yang harus
ditingkatkan, mengingat sebagian besar manajer dan asisten manajer masih belum
memenuhi kriteria dalam kompetensi ini.
2. Kompetensi impact and influence adalah kompetensi kedua yang perlu mendapat
perhatian, mengingat sebagian manajer dan sebagian besar asisten manajer masih
kurang dalam kompetensi ini.
3. Khusus bagi manajer, kompetensi change leadership perlu mendapat perhatian untuk
intervensi selanjutnya, mengingat sebagian besar manajer masih kurang dalam
kompetensi ini.
5.2." Saran
Saran bagi penelitian lanjutan adalah membuat rancangan intervensi berupa pelatihan
dan melakukan uji coba modul pelatihan tersebut untuk melihat efektifitasnya bagi
peningkatan kompetensi yang dituju.
Saran praktis bagi perusahaan adalah perlu segera membuat pelatihan bagi manajer
dan asisten manajer terutama untuk meningkatkan kompetensi creative/inovative thinking
dan impact and influence. Pelatihan penting berikutnya adalah change leadership yang
ditujukan pada para manajer.
Selain dalam bentuk pelatihan, perusahaan perlu mengembangkan iklim organisasi
yang terbuka untuk pengembangan kreatifitas bagi karyawannya. Kemudian perusahaan juga
perlu mensosialisasikan perubahan dalam organisasi kepada seluruh karyawan secara
bertahap, sehingga lebih mudah bagi manajer untuk menerapkan change leadership.
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