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MANAJEMEN SITUASIONAL 
Walaupun suatu organisasi bisnis telah memiliki seperangkat instrumen 

untuk mengendalikan perilaku sumber daya manusia di dalamnya - baik antara lain 
melalui deskripsi tugas (wewenang dan tanggung jawab), analisis dan spesifikasi 
tugas, SOP, sistem imbalan maupun tunjangan lainnya - namun tidak serta merta 
perilaku tersebut akan mengarah pada tujuan yang diharapkan, baik dalam 
pencapaian produktivitas maupun kinerja. Sudah sejak lama para pakar maupun 
praktisi manajemen tertarik pada teori hirarki kebutuhan yang diajukan oleh 
Abraham Maslow, yang dalam klasifikasi lebih sederhana dapat dibagi kedalam dua 
bagian, yaitu  kebutuhan tingkat rendah dan kebutuhan tingkat tinggi. Kebutuhan 
pertama lazim disebut sebagai kebutuhan untuk kelangsungan hidup (pangan, 
sandang, papan dan seks), rasa aman dan keterjaminan. Sementara kebutuhan 
kedua lazim dibagi lagi menjadi tiga aspek, yaitu kebutuhan rasa memiliki dan sosial, 
penghargaan dan status, serta aktualisasi diri. Dalam memenuhi kebutuhan tingkat 
tinggi pada aspek pertama, maka sebagian dari kebutuhan tersebut dapat diperoleh 
dalam lingkup pekerjaan dan sebagian lagi dapat dipenuhi diluar lingkup pekerjaan. 
Adapun yang berkenaan dengan aspek kedua, yaitu kebutuhan akan penghargaan 
dan status, hal ini merupakan harapan manusia untuk mendapat pengakuan akan 
harkatnya sebagai insan manusia sekaligus penghargaan akan status sosialnya. 
Adapun yang berkenaan dengan aspek ke tiga, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri 
yang merupakan kebutuhan manusia untuk mewujudkan segala kemampuan dan 
potensi dirinya menjadi suatu kenyataan  guna mencapai kepuasan.  

Dewasa ini organisasi bisnis terus menyesuaikan model dan cara beroperasi 
mereka untuk menerima kenyataan bahwa aspek-aspek kebutuhan tersebut perlu 
diakomodir kedalam struktur organisasi. Organisasi tidak lagi hanya diperuntukan 
untuk memenuhi kebutuhan tingkat rendah saja tetapi sekaligus juga perlu 
memperhatikan kebutuhan tingkat tinggi manusia. Meskipun demikian teori 
Abraham Maslow tidak kebal dari sejumlah kritikan, diantaranya adalah bahwa 
kebutuhan yang sudah terpenuhi belum tentu lebih memotivasi dibandingkan 
dengan kebutuhan yang belum terpenuhi. Sebagian para kritikus mengatakan, para 
pekerja jauh lebih termotivasi oleh hal-hal yang ingin mereka miliki ketimbang oleh 
hal-hal yang telah mereka peroleh. Mungkin saja para pekerja mempertahankan hal-
hal yang telah mereka peroleh, namun mereka akan lebih antusias untuk 
mendapatkan sesuatu yang belum mereka miliki. walaupun demikian, harus diakui 
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Abraham Maslow telah menyadarkan pentingnya pengetahuan perihal berbagai 
aspek kebutuhan manusia yang dapat mempengaruhi prestasi dan kepuasan kerja. 
Meski informasi lain menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak selalu mengikuti 
alur hirarki yang ada, bisa saja seseorang dengan rasa aman yang belum terpenuhi 
tidak selalu berusaha mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Dalam rangka 
penyesuaian struktur organisasi dengan aspek-aspek kebutuhan manusia didalam 
lingkup kerja, maka model perilaku organisasi dapat terus dikembangkan dalam 
rangka pengembangan pengetahuan dibidang manajemen. Model yang dianut 
biasanya mengikuti asumsi tertentu tentang manusia dalam kaitannya dengan situasi 
dimana mereka hidup dan bekerja. Keempat model berikut ini paling tidak mewakili 
evolusi sejarah praktek manajemen selama seratus tahun terakhir, yang 
dialektikanya secara alami mengikuti pola-pikir alur hirarki kebutuhan yang 
diasumsikan Abraham Maslow. Evolusi tersebut tergambarkan didalam model 
perilaku organisasi yang secara umum dikenal sebagai: model otokratis, model 
kustodial, model suportif, dan model kolegial. Model otokratis merupakan model 
yang sangat berakar didalam sejarah praktek keorganisasian. Dalam model otokratis 
ini orientasi pekerja tentunya lebih patuh kepada sang bos, bukan kepada manajer 
sebagai pemangku jabatan hirarkis-fungsional. Dampak psikologisnya para pekerja 
lebih bergantung kepada atasan, karena kekuasaan yang dimilikinya untuk 
mengangkat, memberhentikan, memindahkan dan memerintah adalah merupakan 
hal yang mutlak dari kekuasaan yang dimiliki sang bos. Meski model ini kurang 
manusiawi, namun melalui adanya kepatuhan para pekerja terhadap atasannya, 
fakta menunjukkan bahwa telah berhasil dibangun fasilitas jaringan jalan kereta api 
yang luas, pengoperasian pabrik-pabrik baja raksasa dan tak kalah penting 
terbangunnya peradaban industri yang berkembang dan dinamis di Amerika Serikat. 
Meski model ini telah membuahkan hasil yang fenomenal, namun kelemahannya 
adalah telah terjadi biaya sosial yang tidak sedikit, antara lain para pekerja sering 
dibebani rasa tidak aman, perilaku frustrasi dan agresi, dengan melontarakan 
kekesalan mereka kepada keluarga dan tetangga, akibat tidak dapat melampiaskan 
perasaan itu secara langsung kepada atasan mereka. Pendekatan kedua adalah 
model kustodial yang bertumpu pada pendekatan sumberdaya ekonomi. Orientasi 
manajemen dalam pendekatan ini terletak pada faktor  uang sebagai alat untuk 
membayar upah dan tunjangan. Karena kebutuhan fisik para pekerja telah terpenuhi, 
maka para atasan merasa perlu untuk beralih ke pemenuhan kebutuhan rasa aman 
sebagai kekuatan memotivasi. Melalui pendekatan kustodial  ini kebergantungan 
para pekerja beralih dari otoritas kekuasaan atasan ke sistem keorganisasian, 
sehingga tidak lagi berharap kepada atasan mereka untuk memperoleh imbalan. 
Organisasilah yang menyediakan jaminan dan kesejahteraan. Para pekerja dalam 
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lingkungan kustodial secara psikologis tentunya semakin asik dengan imbalan dan 
maslahat ekonomi yang mereka peroleh. Hasil dari pendekatan ini para pekerja 
memang terbina dengan baik, merasa gembira dan puas namun  bekerja tidak 
dengan motivasi  tinggi, mereka bekerja cukup hanya dengan kerja sama secara pasif 
saja. Maslahat utamanya, model kustodial menimbulkan rasa aman dan kepuasan 
bagi para pekerja, namun mereka umumnnya kurang termotivasi, atau tidak 
berusaha keras untuk berkembang mencapai kemampuan yang lebih baik yang dapat 
mereka lakukan. Pendekatan yang ketiga adalah model suportif, dimana model ini 
lebih bergantung pada aspek kepemimpinan ketimbang kepada kekuasaan atau 
uang. Melalui kepemimpinan, para manajer berusaha menciptakan iklim untuk 
membantu para pekerja agar dapat tumbuh dan mencapai hal-hal yang dapat 
mereka lakukan bagi kepentingan organisasi. Pemimpim berasumsi bahwa pekerja 
pada hakikatnya tidak pasif atau sengaja mengabaikan kebutuhan organisasi, adapun 
jika mereka bersikap agak negatif terhadap kebutuhan organisasi, lebih  dikarenakan  
iklim kerja yang tidak cukup mendukung dan kondusif. Pada dasarnya mereka mau 
melaksanakan tugas, memberi kontribusi, dan meningkatkan kemampuan diri sendiri 
apabila kesempatan disediakan oleh atasan kerja mereka. Melalui model suportif ini 
manajer dapat mendukung prestasi kerja bawahan,  tidak hanya melalui upah dan 
tunjangan semata sebagaimana terdapat dalam pendekatan kustodial. Oleh karena 
itu dampak psikologis yang timbul  adalah munculnya perasaan keikutsertaan dan 
keterlibatan tugas dalam organisasi. Para pekerja jauh lebih termotivasi diakibatkan 
oleh terpenuhinya kebutuhan akan status dan pengakuan dari organisasi yang 
memunculkan kesadaran untuk bekerja secara produktif. Pendekatan ini bergantung 
pada gaya kepemimpinan ditempat kerja, yaitu bagaimana cara atasan berhubungan 
dengan bawahan atau mitra kerja. Dalam hal ini sejauh mana para manajer dapat 
membantu para pekerja dalam menanggulangi masalah dan penyelesaian pekerjaan. 
Sebuah survei di Amerika Serikat terhadap para manajer menengah melaporkan, 
bahwa 90% mereka setuju terhadap gagasan pokok pendekatan suportif dalam 
mengelola perilaku organisasi. Model suportif cenderung lebih efektif diterapkan di 
negara-negara berkembang yang telah mulai menerapkan  teknologi canggih 
ketimbang di negara-negara yang kurang berkembang, dan hal ini dikarenakan 
adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi sosial yang berbeda di masing-masing 
negara tersebut. Adapun model keempat, yaitu pendekatan model kolegial lebih 
mendasarkan pada sebuah “konsep tim-kerja”  yang lebih terasa manfaatnya  dalam 
situasi kerja tertentu, seperti pada kegiatan litbang  dan dunia perkuliahan di  
perguruan tinggi. Peran atasan dipandang lebih setara sebagai pekerja, rekan kerja, 
dan pemimpin kerja ketimbang sebagai seorang pemberi perintah kerja atau selaku 
bos. Maka fungsi atasan disini adalah pendamping yang membentuk tim kerja solid 
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serta melakukan pembagian kerja, dengan demikian mereka bekerja atas dasar 
dorongan kewajiban dari dalam diri sendiri untuk mempersembahkan kualitas 
pekerjaan yang terbaik bagi orang lain, apakah hal itu diawasi atau tidak. Para 
pekerja terdorong oleh kewajiban untuk memenuhi standar kualitas kerja yang akan 
menimbulkan penghargaan bagi pekerjaan dan organisasi mereka. Dampak 
psikologis yang dihasilkan melalui pendekatan kolegial adalah terbentuknya “disiplin 
diri” dari para pekerja. Para pekerja menertibkan diri mereka sendiri untuk 
berprestasi dalam suatu tim-kerja, seperti yang dilakukan oleh para pemain sepak 
bola yang berusaha mematuhi standar pelatihan dan aturan permainan. Maka dalam 
lingkungan situasi kerja ini, para pekerja biasanya merasakan adanya pemenuhan 
kebutuhan, kontribusi, penghargaan, dan perwujudan diri (self actualization). 
Agaknya evolusi sejarah praktek-praktek manajemen tersebut secara substansial 
ternyata  berlangsung mengikuti pola tahapan alur hirarki kebutuhan teori Maslow. 
Tentu saja kita tidak boleh apriori bahwa model tertentu merupakan yang terbaik 
dalam jangka panjang. Dengan perkataan lain tidak ada model yang secara permanen 
merupakan model terbaik. Sedangkan yang terbaik adalah pengetahuan dan 
pemahaman seorang pemimpin secara aktual terhadap perilaku manusia dalam 
lingkungan yang bersangkuan dimana mereka bekerja. Maka yang terpenting adalah 
bagaimana mengidentifikasi model yang diterapkan dengan kesungguhan, yang 
kemudian dilakukan penilaian  dan mengukur  keefektivannya. Dalam hal ini para 
manajer tentunya memilik dua tugas pokok, pertama mengidentifikasi seperangkat 
nilai baru pada saat model dikembangkan, yang kedua adalah mempelajari dan 
menerapkan keterampilan perilaku yang konsisten dengan nilai-nlai tersebut. Dalam 
era kemajuan pesat di bidang ICT dan sistem informasi manajemen, khususnya bagi 
para manajer tingkat atasan dalam suatu organisasi raksasa yang rumit, tidak 
mungkin lagi mereka dapat bertindak secara otokratis dalam artian tradisional untuk 
mencapai kinerja prima. Masalahnya para manajer tidak mungkin lagi mengetahui 
seluruh hal dan proses yang terjadi didalam organisasinya. Keempat model ini 
mungkin masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan  situasi  kontijensial, 
namun disaat kemajuan pengetahuan ilmu manajemen terus meningkat dan 
berkembang maka penerapan model yang lebih mutakhir akan lebih banyak 
dipergunakan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Fiedler, “tampaknya akan lebih memenuhi 
harapan apabila kita senantiasa belajar mengetahui situasi dimana kita dapat 
menunjukkan prestasi terbaik, yaitu dengan memodifikasi situasi untuk 
menyesuaikan gaya kepemimpinan kita”. Oleh karena itu Fiedler tertarik untuk 
mengembangkan falsafah perekayasaan organisasi (organizational engineering) 
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didalam manajemen, dengan prinsip “lebih mudah mengubah lingkungan kerja 
seseorang ketimbang mengubah kepribadian atau gaya seseorang dalam 
berhubungan dengan orang lain”. Menurut hemat penulis perubahan kedua arah 
perlu dilakukan, baik terhadap individu maupun terhadap lingkungan dengan 
mengupayakan perubahan-perubahan tertentu atas gaya kepemimpinan dimana 
aspek-aspek situasiasional secara interaktif juga berubah. Namun kita setuju dengan 
pendapat Fiedler bahwa aspek-aspek situasional yang dihadapi para manajer 
tersebut dapat dimodifikasi agar sesuai dengan gaya kepemimpinan yang 
dikehendaki. Menurut pendapat Fiedler keberhasilan dalam hal ini akan bergantung 
pada pelatihan kepemimpinan, yaitu sejauh mana mereka dapat mendiagnosis gaya 
kepemimpinan mereka sendiri berikut aspek-aspek situsional  lainnya. Jika para 
manajer telah mampu mengidentifikasi dan menafsirkan aspek-aspek tersebut 
secara akurat maka mereka dapat menentukan apakah perubahan dapat dilakukan 
atau tidak. Selanjutnya dalam mendiagnosis situasi, hubungan antara atasan dengan 
bawahan merupakan faktor kunci yang perlu diperhatikan. Masalahnya apabila 
bawahan telah memutuskan untuk tidak bersedia mengikuti keinginan seorang 
atasan, apapun yang dipikirkannya, keputusan-keputusan atasan tersebut  akan 
menjadi tidak efektif jika faktor kunci tadi kurang diperhatikan. Sebagaimana 
dikatakan oleh Edgar H. Schein “manajer yang berhasil haruslah seorang 
pendiagnosis yang baik dan dapat menghargai semangat pengkajian”. Dengan kata 
lain, seorang pemimpin haruslah memiliki keluwesan pribadi dan kualifikasi 
kemampuan yang diperlukan untuk mengimprovisasi dirinya sendiri, terutama 
apabila kebutuhan dan motif bawahannya berbeda-beda maka hendaknya mereka 
harus diperlakukan secara berbeda-beda pula. Bagaimanapun para bawahan adalah 
vital dalam situasi apapun, tidak hanya karena secara individual mereka menerima 
atau menolak gaya kepemimpinannya, tetapi juga  sebagai kelompok secara aktual 
mereka ikut menentukan pembentukan “kuasa pribadi” (personal power) yang dapat 
dimiliki atasan. Dengan demikian meskipun semua aspek situasional  adalah penting 
dalam kepemimpian, penekanan tetap perlu  diletakan pada peran perilaku atasan 
dalam hubungannya dengan bawahan dalam konteks interaksi yang saling timbal 
balik. Oleh karena itu kunci penerapan kepemimpinan situasional adalah adanya 
pemahamam yang akurat terhadap tingkat kematangan yang berkenaan dengan 
kompetensi dan kedewasaan pribadi bawahan.  Sebaliknya jika bawahan cenderung 
tidak matang, maka gaya memimpin dengan adanya arahan berikut ketegasan 
instruksi atau tugas adalah lebih tepat untuk mencapai tingkat produktivitas yang 
diharapkan. Bagi para pekerja yang belum mencapai tingkat kematangan yang baik, 
seyogyanya diimbali oleh penguatan positif (reinforcement) dan dukungan sosio-
emosional atau empati untuk meningkatkan motivasi para pekerja. Tentu berbeda 
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halnya dengan para pekerja yang telah mencapai tingkat kematangan yang tinggi, 
para manajer dapat menurunkan kadar pengendalian terhadap aktivitas para pekerja 
dan begitu juga menurunkan kadar pengendalian dukungan sosio-emosional atau 
empati. Dengan demikian terhadap para pekerja yang sudah sangat matang dapat 
diberi keleluasaan untuk dapat bekerja secara mandiri. Oleh karenanya dalam 
kepemimpinan situasional, partisipasi pemimpin sebagai suatu pendekatan teknik 
manajerial memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar, khususnya ketika orang 
bergerak dari tingkat kematangan yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi,  yang 
pada gilirannya mencapai tahap efektif dan stabil pada saat bawahan mencapai 
puncak kematangan dalam pelaksanaan tugas mereka. Apabila para pekerja mulai 
menyimpang dan berperilaku kurang matang dibandingakan dengan yang pernah 
mereka tunjukkan sebelumnya, maka para pemimpin dapat melakukan intervensi 
sebagai upaya meningkatkan kembali kematangan tugas para pekerja, baik secara 
individual maupun secara tim kerja, sebagai akibat adanya fluktuasi kematangan 
tugas ketika mereka berada dalam situasi tertekan atau kejenuhan di lingkungan 
tempat mereka bekerja. Maka gaya kepemimpinan situasional dan tingkat 
kematangan para pekerja merupakan suatu hal yang bergerak secara dinamis, 
dimana berbagai penyesuaian dan intervensi perlu dilakukan sebagai suatu seni 
dalam memotivasi, dalam upaya menjaga kinerja bisnis dan stamina  pekerja secara 
keseluruhan.  

Sebagai pamungkas dari paparan diatas, sejauh mana kita telah 
memperhatikan kaidah-kaidah tersebut pada organisasi dimana kita bekerja dan 
mengabdi.  
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