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IKLIM ORGANISASI 
Sebuah mesin memiliki batas kapasitas yang tidak dapat dilampaui 

berapapun besaran jumlah energi yang diberikan pada alat itu. Mesin hanya dapat 
menghasilkan produk dalam batas yang telah ditentukan dan tidak dapat lebih, 
sementara  manusia dapat menghasilkan produktivitas yang tidak terbatas melalui 
gagasan-gagasan kreatif dan inovatif yang lebih baik. Dengan perilaku organisasi 
harapan akan dihasilkan prestasi yang lebih baik dapat dicapai dengan memotivasi 
dan menggerakkan para pekerja, tidak seperti lazimnya menggerakkan sebuah mesin 
mekanik.  

Pikiran dan perasaan manusia didorong untuk lebih kreatif yang dipicu oleh 
motivasi-positif dapat bergerak secara unik dan menyeluruh, yang tidak serupa 
dengan cara bekerjanya energi fisik dalam mesin. Kemampuan manusia tidak 
terbatas sepanjang mereka termotivasi untuk menggunakan potensinya 
menghasilkan gagasan baru yang lebih baik, yaitu dengan bekerja lebih pintar dan 
tidak selalu harus berkerja dengan lebih keras. Oleh karena itu kita perlu melihat 
perubahan perilaku organisasi yang dikelola dalam sistem organisasi secara 
menyeluruh. Dengan demikian, apa yang diperlukan dalam organisasi adalah 
memperkaya keseluruhan sistem “sosio-teknis” secara bertahap agar sesuai dengan 
kebutuhan dan harapan manusia didalam organisasi tersebut.  

Tidak semua organisasi membutuhkan kadar partisipasi, komunikasi terbuka 
atau kondisi lain yang sama  dengan organisasi sejenis lainnya agar menjadi lebih 
efektif. Perilaku organisasi yang paling efektif cenderung bervariasi sesuai dengan 
kekhasan lingkungan organisasi yang bersangkutan secara menyeluruh. Prinsipnya 
baik organisasi yang stabil maupun yang berubah-ubah memerlukan lingkungan yang 
lebih manusiawi. Dalam hal ini, faktor lingkungan dapat merupakan pengaruh yang 
paling signifikan terhadap para pekerja tentang bagaimana cara mereka berfikir dan 
merasakan. Oleh karena itu seorang pemimpin tidak hanya mengandalkan 
pertimbangannya  kepada aspek “mikromotivasi” internal semata, melainkan juga 
harus menerapkan fungsi “makromotivasi” eksternal. Dalam hal ini seorang 
pemimpin perlu juga berfokus pada kondisi lingkungan diluar organisasi yang 
mempengaruhi prestasi kerja, yang disebut sebagai faktor “makromotivasi” tersebut, 
baik yang berkenaan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, organisasi 
serikat pekerja, maupun persepsi masyarakat umum tentang makna status,  prestasi  
dan upah kerja.  Dengan adanya dua faktor,  yaitu lingkungan “mikromotivasi” dan 
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“makromotivasi” yang mempengaruhi motivasi kerja maka efektivitas kedua faktor 
tersebut perlu ditingkatkan untuk memicu motivasi kerja yang tinggi. Jika kondisi 
lingkungan kerja tidak kondusif terhadap prestasi kerja yang lebih baik, maka 
mikromotivasi internal dapat cenderung melemah, sekalipun kondisi kerja di internal 
para pekerja menyenangkan dan demikian juga sebaliknya.  

Tentu saja perhatian terhadap aspek manusia dalam dunia kerja tidak perlu 
menjadi terlalu berlebihan sehingga mengabaikan tujuan yang lebih utama.  Perilaku 
organisasi  yang efektif dapat membantu pencapaian tujuan orrganisasi bukan 
dengan cara menggantikannnya. Dengan demikian perilaku organisasi yang efektif 
adalah mengakui sistem sosial dimana banyak jenis kebutuhan manusia dilayani 
dengan banyak cara. Filosofinya adalah dengan menyadari perilaku organisasi 
sebagai pendorong yang berorientasi kepada sumberdaya manusia dengan cara 
memperbaiki lingkungan manusia dan membantu para pekerja didalamnya untuk 
mengembangkan potensi sesungguhnya. Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa 
apa yang kita ketahui dan fahami tentang perilaku organisasi tidak dipergunakan 
untuk memanipulasi para pekerja. Oleh karena itu dalam mengelola para pekerja 
para pemimpin perlu memiliki etika dan integritas moral yang tinggi agar tidak terjadi 
penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya etika dalam kepemimpinan, pengetahuan 
canggih tentang perilaku manusia dapat menjadi sarana yang berbahaya yang bisa 
disalahgunakan. Dengan demikan kepemimpinan dengan etika adalah adanya 
tanggung jawab sosial serta terjalinnya komunikasi terbuka guna mencapai 
kemaslahatan bersama. Apabila seorang pekerja memahami apa yang sedang terjadi 
dan memiliki kebebasan substansial untuk melakukan pilihannya sendiri, maka 
mereka boleh dikatakan tidak sedang dimanipulasi. Akan tetapi apabila secara tidak 
sadar mereka diarahkan dalam situasi yang tidak bebas memilih, mereka boleh 
dikatakan sedang dimanipulasi. Namun sebaliknya apabila para pemimpin secara 
etikal tidak didukung oleh para pekerja, maka proses memotivasi secara tulus 
menjadi kecil untuk berhasil. Oleh karena itu dalam memotivasi para pekerja agar 
tidak terjalin hubungan yang inter-manipulatif, para atasan perlu mengkaitkan 
faktor-faktor prestasi  dan produktivitas yang ingin dicapai dengan faktor yang 
terkandung didalam kepuasan kerja.  

Sebagaimana dimaklumi, ketika para pekerja bergabung  dalam suatu 
organisasi, mereka membawa seperangkat kebutuhan, keinginan, hasrat, dan 
pengalaman masa lalu yang menyatu dan membentuk apa yang disebut dengan 
“harapan kerja”. Dengan demikian, kepuasan kerja adalah kesesuaian antara harapan 
kerja dengan imbalan yang diperoleh dari pekerjaan, karenanya kepuasan kerja juga 
berkaitan erat dengan teori keadilan dan kontrak psikologis. Kepuasan kerja memiliki 
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banyak dimensi, disatu pihak dapat mewakili sikap secara menyeluruh atau hanya 
mengacu pada bagian tertentu saja pada lingkup pekerjaan seseorang. Bisa saja 
kepuasan seorang pekerja tinggi terhadap promosi yang dia dapatkan, namun ia bisa 
saja tidak puas terhadap jadwal cuti dan liburannya. Sebagai muatan dari 
sekumpulan perasaan, kepuasan kerja lebih bersifat dinamis dan dapat menurun 
secepat timbulnya, yang mengharuskan para atasan memperhartikannya setiap saat, 
dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya kepuasan kerja merupakan 
bagian dari kepuasan hidup.  

Sifat lingkungan seseorang diluar pekerjaan mempengaruhi perasaan 
seseorang didalam pekerjaan, sebaliknya pekerjaan merupakan bagian penting bagi 
kehidupan yang pada gilirannya kepuasan kerja akan mempengaruhi kepuasan hidup 
seseorang. Dalam hal ini kita pun tidak boleh cepat mengambil kesimpulan yang 
sederhana, yaitu berasumsi bahwa kepuasan kerja yang tinggi selalu akan 
menimbulkan prestasi kerja yang tinggi pula. Dari beberapa bukti empiris ternyata 
pekerja dengan kepuasan kerja yang tinggi tetap menunjukkan variasi tingkat 
produktivitas dari tingkatan yang tinggi, sedang, dan rendah, hal ini terus sinambung 
mempertahankan tingkat prestasi yang menimbulkan kepuasan kerja bagi mereka. 
Oleh karena itu, kesimpulan sederhana bahwa “kepuasan menimbulkan prestasi 
kerja” perlu dikesampingkan terlebih dahulu.  Yang terjadi justru sebaliknya, yakni 
bahwa prestasi kerja yang tinggi dapat mempengaruhi timbulnya kepuasan kerja 
yang tinggi pula. Dengan asumsi bahwa prestasi yang lebih baik secara lazim akan 
menimbulkan imbalan ekonomi, sosial, dan psikologis yang lebih baik pula. Apabila 
imbalan itu dipandang pantas dan adil, maka akan timbul kepuasan yang lebih besar 
karena para pekerja merasa bahwa mereka menerima imbalan yang sesuai dengan 
prestasi kerjanya. Sebaliknya apabila imbalan dipandang tidak sesuai dengan tingkat 
prestasi kerjanya, maka ketidakpuasan cenderung muncul, akibatnya terdapat 
lingkaran hubungan yang terus menerus antara prestasi kerja dan kepuasan kerja.  

Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah kepuasan kerja para 
atasan atau manajer sebagai pengambil keputusan, baik dalam upaya mencegah 
maupun dalam hal menanggulangi berbagai masalah para pekerja. Para atasan atau 
manajer juga memiliki kebutuhan manusiawi sama halnya dengan para pekerja 
dibawahnya. Malah dampaknya bisa menjadi lebih luas, yaitu jika mereka dihinggapi 
ketidakpuasan maka pengaruh tersebut dapat menyebar keseluruh departemen 
dikarenakan rentang kendali manajemen mereka yang luas. Perasaan mereka 
mungkin merembes kedalam lingkungan masyarakat pekerja melalui keluarga dan 
hubungan kemasyarakatan lainnya diluar organisasi. Oleh karena itu, iklim yang 
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menggabungkan faktor mikromotivasi internal dan makromotivasi eksternal yang 
terintegrasi ke dalam sistem organisasi menjadi sangat penting.  

Sebenarnya dalam istilah “iklim organisasi” didalamnya terkandung pula 
pengertian sebuah konsep sistem organisasi yang dinamis. Walaupun kita tidak dapat 
melihat dan menyentuh iklim organisasi, kehadirannya bagaikan udara didalam 
ruangan yang mengitari dan mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi didalam 
organisasi. Begitu juga secara timbal balik, iklim organisasi dipengaruhi oleh hampir 
semua hal yang terjadi di dalam suatu organisasi. Masing-masing organisasi memiliki 
budaya, tradisi dan suatu metoda penanggulangan sendiri yang secara umum dan 
keseluruhan menciptakan iklim organisasi. Sebagai gambaran nyata, bisa saja 
sebagian organisasi nampak sibuk dan efisien, sementara yang lainnya nampak 
terkesan santai dan permisif. Dalam hal ini, suatu organisasi dapat saja merekrut dan 
mempertahankan orang-orang yang sesuai dengan iklim organisasi untuk 
mempertahankan tingkat dan pola iklimnya agar berjalan sinambung dan langgeng. 
Begitu juga sebaliknya, seorang pekerja dapat memilih iklim organisasi yang 
disukainya sebagaimana seseorang memilih iklim geografis tertentu, seperti pantai, 
pegunungan, atau padang pasir dalam hal mana mereka memilih iklim organisasi 
yang disukai.  

Iklim organisasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi motivasi, 
prestasi, dan kepuasan kerja para pekerja didalam organisasi, baik posisinya sebagai 
atasan maupun bawahan. Iklim organisasi akan mempengaruhi hal tersebut dengan 
memberi harapan terhadap para pekerja akan konsekuensi yang akan timbul dari 
berbagai keputusan yang diambil. Dalam hal ini para pekerja mengharapkan imbalan 
dan kepuasan atau bahkan merasa frustrasi atas dasar persepsi mereka terhadap 
iklim organisasinya. Maka iklim organisasi yang sehat adalah sebuah  rencana jangka 
panjang yang melihat dan mempersepsi iklim organisasi sebagai aset organisasi. 
Sebagai contoh pendisiplinan yang tidak bijaksana dapat menjadi sumber tekanan 
bagi para pekerja yang pada gilirannya memang bisa saja menghasilkan prestasi kerja 
yang lebih baik secara temporer, namun secara jangka panjang dapat mengorbankan 
iklim organisasi secara keseluruhan. Iklim organisasi dapat bergerak pada suatu garis 
yang kontinum beranjak dari yang paling menyenangkan, ketingkat yang netral 
sampai ketingkat yang paling tidak menyenangkan. Baik atasan maupun para pekerja 
menginginkan iklim yang lebih menyenangkan untuk memicu prestasi dan kepuasan 
kerja mereka.  

Beberapa faktor sebagai menyumbang terhadap pembentukan iklim 
organisasi yang menyenangkan diantaranya adalah, pertama, bahwa iklim organisasi 
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dianggap menyenangkan apabila para pekerja diberi kesempatan melakukan sesuatu 
yang bermanfaat yang menimbulkan perasaan berharga dan diakui. Kedua, bahwa 
iklim organisasi dianggap menyenangkan apabila para pekerja diberi pekerjaan yang 
menantang yang secara intrinsik memuaskan. Ketiga, bahwa iklim organisasi 
dianggap menyenangkan jika para pekerja diberi tanggung jawab dan kesempatan 
yang lebih leluasa untuk mencapai keberhasilan. Keempat, bahwa iklim organisasi 
dianggap menyenangkan apabila pendapat para pekerja didengar dan mereka 
diperlakukan sebagai orang yang bernilai dan bermartabat. Dengan demikian iklim 
organisasi adalah konsep sistem yang mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu 
organisasi, yang apabila hal itu dikelola dan ditingkatkan dengan baik kedalam suatu 
rencana jangka panjang kemungkinan besar tercapai peningkatan prestasi kerja yang 
dapat diukur.  

Iklim organisasi dapat juga diartikan sebagai falsafah dan tujuan para pekerja 
yang saling bekerja sama sehingga terciptanya iklim organisasi tersebut. Filsafat dan 
tujuan para pekerja yang secara fungsional diterapkan dalam kepemimpinan yang 
berjalan  melalui alur organisasi formal dan informal, dimana organisasi formal dan 
informal menyediakan struktur untuk mengikat organisasi menjadi suatu tim kerja. 
Implementasi dalam kaitan hubungan kepemimpinan dan interaksi kerja antara 
atasan dan bawahan dapat dituangkan kedalam kesepakatan kontrak tujuan dan 
sasaran kerja tertentu bagi para bawahan yang pada gilirannya dapat dilakukan 
melalui negosiasi serta disepakatinya gaya kepemimpinan yang diinginkan untuk 
membantu bawahan mencapai sasaran kerja. Dalam bidang-bidang dimana bawahan 
pernah berpengalaman dan berhasil mencapai  sasaran prestasi kerja yang serupa, 
maka kontrak kepemimpinan yang dinegosiasikan adalah memberikan kewenangan 
dan tanggung jawab agar bawahan dapat bekerja mandiri. Dalam hal ini peranan 
atasan lebih terfokus untuk memastikan tersedianya sumberdaya yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan serta mengkoordinasikan kinerja yang berada dibawah 
supervisinya. Begitu juga sebaliknya yang berkaitan dengan tujuan lain, dimana 
bawahan belum memiliki pengalaman dan prestasi kerja dalam mengerjakan tugas 
baru, antara bawahan dan atasan dapat dinegosiasikan struktur, arahan, dan 
supervisi yang lebih signifikan agar bawahan memahami tugas tersebut dengan baik. 
Apabila bawahan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau juga atasan 
tidak menerapkan gaya kepemimpinan yang disepakati, maka hal ini akan menjadi 
bagian dari bahan evaluasi bagi kedua belah pihak.  

Dengan diterapkannya konsep interaksi kepemimpinan ini dalam kegiatan 
sehari-hari, maka secara terstruktur dan terus-menerus mereka terpicu untuk 
mencari cara-cara baru agar tercapai suatu titik optimum kepuasan kerja sebagai 
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hasil interaksi gaya kepemimpinan atasan dan harapan bawahan sehingga tercipta 
suasana iklim organisasi yang kondusif bagi pencapaian prestasi dan kepuasan kerja. 
Sebagai penutup dari perbincangan ini, sudah sejauh manakah pengetahuan yang 
berkenaan dengan perilaku organisasi, mampu membekali kita dalam upaya 
membangun “world class organization”? 
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