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STRES DALAM ORGANISASI 

 Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, 
dan kondisi fisik seseorang. Stres yang terlalu berat dapat mengancam dan menghambat 
kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan, karenanya secara umum stres 
sering diterapkan sebagai tekanan-umum terhadap perasaan hidup manusia. Dalam 
konteks organisasi, stres yang sering dialami diri para pekerja dapat berkembang berupa 
gejala tekanan sebagai faktor pengganggu terhadap prestasi kerja mereka. Para pekerja 
yang mengalami gejala stres terlihat menjadi nervous, khawatir, mudah marah, sulit 
santai, tidak koopratif, bahkan ditingkat yang lebih akut dapat melarikan diri pada 
kecanduan minuman keras atau menggunakan obat-obat terlarang. Pada gilirannya 
stres juga dapat menimbulkan gangguan fisik akibat berubahnya tubuh bagian dalam 
sebagai reaksi terhadap stres. Gangguan fisik tersebut dapat bersifat jangka pendek, 
namun juga bisa bersifat jangka panjang, seperti gangguan pencernaan dan gangguan 
usus. Apabila stres tersebut tidak kunjung tertanggulangi dengan baik dan berlangsung 
dalam periode yang relatif lama, maka dapat memicu penyakit jantung, ginjal, pembuluh 
darah, dan bagian-bagian lain dari organ tubuh manusia. Oleh karena itu faktor stres 
dalam pekerjaan – baik didalam dan diluar pekerjaan – perlu ditiadakan serendah 
mungkin agar para pekerja mampu menghadapinya tanpa mengalami banyak gangguan. 
Kondisi kualitas kerja yang jelek, konflik berkepanjangan antar atasan dan bawahan, 
peristiwa traumatik, bahkan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam dapat 
menimbulkan depresi sampai bunuh diri. 

 Kualitas dan bobot stres dapat bersifat sementara atau bahkan jangka panjang, 
ringan atau berat, akan bergantung pada seberapa lama berlangsung penyebabnya, 
seberapa besar kekuatannya dan seberapa tahan kemampuan para pekerja untuk 
menghadapinya. Jika stres itu bersifat sementara dan ringan, kebanyakan para pekerja 
dapat menanganinya sendiri atau paling tidak dapat mengatasi pengaruhnya dengan 
cepat. Suatu stres yang menekan dengan berlarut-larut dalam jangka waktu lama, dapat 
berakibat pada para pekerja yang terkena stres tersebut tidak sanggup lagi membangun 
kembali kemampuan untuk menanggulangi stres. Yaitu suatu keadaan atau situasi 
dimana para pekerja telah dilanda derita kelelahan kronis, kebosanan, depresi, dan 
mengucilkan diri dari pekerjaan. Tipe para pekerja seperti ini, lebih mudah dan rentan 
untuk mengeluh, menyalahkan orang lain bila dihadapkan pada masalah, lekas marah, 
sarkasme dan sinis terhadap masa depan karir mereka. Dalam kondisi dan situasi seperti 
ini sumber energi para pekerja telah terkuras oleh stres yang berlebihan dan 
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berkepanjangan. Hal ini tercermin dari kelelahan emosional yang melanda serta 
menutup diri dari pergaulan dan berprestasi rendah.  

 Kondisi yang menyebabkan beban stres disebut stresor. Adakalanya stres dapat 
disebabkan hanya oleh satu stresor, namun pada kenyataannya para pekerja mengalami 
stres karena adanya kombinasi dari beberapa beban stresor. Dalam hal ini ada dua 
sumber utama dari stres para pekerja, yakni faktor yang bersifat organisasional dan dari 
lingkungan non-pekerjaan. Stresor organisasional maupun yang bersumber dari non-
pekerjaan, keduanya dapat berfungsi positif apabila dapat merangsang semangat 
aktivitas bekerja, begitu pula sebaliknya, dapat bersifat negatif jika menurunkan 
aktivitas bekerja. Dengan demikian terdapat konsekuensi yang konstruktif maupun 
destruktif bagi pekerjaan. Hampir setiap kondisi pekerjaan pada dasarnya mengandung 
potensi penyebab stres, tergantung pada reaksi dan sikap para pekerja bagaimana cara 
menghadapinya. Meski reaksi dan sikap para pekerja berbeda-beda dalam menghadapi 
stres, secara umum sejumlah kondisi kerja dapat diidentifikasi sebagai penyebab stres, 
diantaranya, beban kerja yang berlebihan, tekanan atau desakan waktu, kualitas 
kepemimpinan dan supervisi yang buruk, ‘iklim politik’ yang tidak aman, wewenang 
yang tidak memadai untuk melaksanakan tanggung jawab, konflik dan ketidakjelasan 
peran, adanya perbedaan antara nilai perusahaan dan para pekerja, pemberhentian dan 
karir yang tidak adil serta timbulnya rasa frustasi. Tugas kerja manual yang menuntut 
kecepatan apalagi dilakukan dalam lingkungan berbahaya, dapat diasosiasikan sebagai 
sumber stres yang lebih besar. Stresor mungkin juga dihadapi para pekerja dengan 
status jabatan rendah, yaitu kekurangan sumberdaya dan adanya tuntutan volume kerja 
yang lebih besar. Perubahan organisasi juga cenderung menyebabkan stres yang lebih 
berat apabila berujung pada pemberhentian sementara atau pemindahan (rotasi atau 
mutasi) tugas.  

 Salah satu dari penyebab stres adalah frustrasi, yaitu suatu kondisi akibat 
terhambatnya dorongan atau motivasi para pekerja dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan. Adanya target pekerjaan yang bergeser atau meleset dari rencana semula, 
akibat banyaknya gangguan yang tak terduga sehingga banyak waktu para pekerja 
tersita, kesemuanya dapat menjadi sumber stres yang signifikan. Terdapat reaksi-reaksi 
terhadap frustrasi yang lazim dikenal dengan istilah mekanisme pertahanan diri, dalam 
contoh konteks target kerja tadi, misalnya upaya membela diri terhadap tekanan 
psikologis akibat adanya target yang terhambat atau tidak tercapai. Namun demikian, 
dalam setiap diri para pekerja memiliki pola toleransi yang berbeda untuk menemukan 
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pemuas pengganti stres dengan adanya dorongan atau motivasi yang terhambat. 
Adanya hambatan terhadap dorongan atau motivasi dapat memicu frustrasi yang 
mengarah pada tegangan, atau akan mengarah kembali kepada pola penyesuaian diri 
baru yang lebih baik ataupun sebaliknya. Dengan kata lain, pola reaksi dan sikap para 
pekerja dalam menghadapi suatu frustrasi akan berbeda satu dengan lainnya, namun 
pada prinsipnya pola-pola tersebut hanyalah merupakan bentuk-bentuk kompromi atau 
pelarian diri dari apa yang diinginkan dengan apa yang dapat dicapai. Adanya reaksi 
terhadap frustrasi ke dalam bentuk kompromi adalah sesuatu yang wajar, namun 
apabila pola reaksi tersebut menjadi pola pelarian diri yang menjadi kebiasaan dalam 
menghadapi segala jenis persoalan, maka hal tersebut dapat dianggap mengarah pada 
suatu bentuk penyimpangan. Bentuk pola-pola pelarian dan penyesuaian tersebut dapat 
dibagi kedalam lima tipe kategori, yaitu, pertama, bentuk pelarian dengan menolak 
realitas, yaitu suatu upaya penyesuaian dengan menekan sumber stres. Hal ini dikenal 
juga dengan istilah represi, yaitu hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan realitas 
dicoba ditekan agar hilang dari kesadaran, namun emosi tersebut tidak dapat terus 
menerus ditekan, mungkin dapat terbenam sejenak, tetapi akan muncul kembali pada 
saat yang lain dalam bentuk perilaku yang lain pula. Kedua, pelarian dengan mendistorsi 
realitas, yang sering dikemas dalam modus rasionalisasi, proyeksi, segregasi, pengalihan, 
dan pelampiasan. Rasionalisasi adalah memberikan motif palsu sebagai pengganti motif 
lain yang terlalu menyakitkan untuk diterima. Sementara proyeksi, adalah suatu 
mekanisme pemindahan aspek-aspek negatif atau kekurangan pada diri seorang pekerja 
yang dialihkan kepada individu yang lain agar terbebas dari beban tekanan. Adapun 
segregasi adalah suatu keadaan dimana para pekerja memiliki beberapa pendirian yang 
saling bertentangan, namun tetap dilaksanakan untuk mencapai tujuannya secara 
terpisah. Sedangkan pola pengalihan merupakan mekanisme pemindahan aspek-aspek 
negatif yang dinyatakan secara verbal, sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk 
mencapai tujuan atau memuaskan kebutuhan. Misalnya dengan mengkritisi prosedur 
kerja baru, sebagai ketidakmampuan pekerja yang bersangkutan beradaptasi dengan 
standar prosedur kerja baru tersebut. Pelampiasan adalah merupakan respon dari suatu 
emosi destruktif yang dialihkan kepada sasaran yang lain. Ketiga, pelarian dengan 
mengundurkan diri dari realitas atau menyerah kepada keadaan, dan lazim dikenal 
dengan pola regresi, menghayal (fantasi), dan konversi. Regresi adalah bentuk pelarian 
dengan mundur atau menyerah dari suatu tingkat pencapaian tertentu ke arah pilihan 
yang kurang matang, supaya pekerja tidak mengalami konflik yang menyakitkan. 
Adapun fantasi adalah suatu cara melarikan diri dari suatu yang dapat menyakitkan 
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kedalam bentuk lamunan atau menghayal. Model-model pelarian ini adalah wajar 
terjadi dan tidak terlalu berbahaya sejauh sang penghayal masih dapat membedakan 
mana hayalan dan mana realitas. Sedangkan konversi adalah suatu bentuk pelarian dari 
realitas kedalam rasa sakit atau ketidak-berdayaan fisik, dimana dalam hal ini para 
pekerja melarikan diri dari situasi yang tidak dapat diatasi, dengan dalih sakit atau 
ketidak-berdayaan fisik, walaupun hal tersebut tidak memecahkan persoalan yang 
sebenarnya. Pola bentuk pelarian diatas secara klinis dapat membawa para pekerja 
kedalam perilaku kecemasan dan menyendiri, dimana seorang pekerja memilih suatu 
cara yang tidak lazim dengan menempuh cara konversi, untuk menyembunyikan rasa 
malu dan rasa bersalah dengan cara yang tidak proporsional dan tidak efektif. Keempat, 
pelarian dengan menyerang realitas, yaitu lazim dikenal dengan agresi fisik dan agresif 
verbal. Serangan dalam agresi fisik, yaitu dengan mendobrak halangan frontal secara 
fisik,  sedangkan agresi verbal bisa dilakukan secara menyindir, mengejek, memperolok-
olokan, dan melontarkan humor tajam yang menyakitkan. Diantara agresi fisik adalah 
perbuatan mencuri atau merusak peralatan dan perlengkapan lain melalui serangan fisik 
yang merusak. Kelima, pelarian dengan kompromi terhadap realitas, dikenal dengan 
istilah kompensasi, sublimasi, dan identifikasi. Bentuk pelarian ini pada umumnya 
merupakan pilihan terbaik bagi kesehatan mental para pekerja. Dalam hal ini para 
pekerja tidak terpaksa untuk merusak, melarikan diri, dan pura-pura terhadap realitas 
sebenarnya atas beban rasa bersalahnya, namun demikian mereka berusaha untuk 
mengubah pola reaksi pada dirinya dengan melakukan kompromi positif. Melalui 
kompensasi, seorang pekerja mengganti kinerjanya yang kurang baik dalam satu aspek, 
dengan kinerja yang lebih baik dalam aspek yang lain. Melalui sublimasi para pekerja 
mengalihkan tujuan mereka kearah lain  yang memiliki arti dan maksud yang setara 
dengan tujuan sebelumnya, atau bahkan mencapai kinerja yang lebih baik dari tujuan 
yang hendak dicapai. Adapun identifikasi adalah proses mengidentikan diri seorang 
pekerja terhadap model  rekan kerja lain yang memiliki tingkat kinerja yang jauh lebih 
baik, agar dapat mengatasi berbagai kekurangan yang dimiliki dirinya. Semua pola-pola 
kompromi dan pelarian diatas memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing, namun 
pada prinsipnya melalui pola-pola pilihan yang tersedia, para pekerja memiliki 
kesempatan untuk melindungi struktur egonya – baik karena rasa malu maupun rasa 
bersalah dan perasaan negatif lain yang berkecamuk - dari suatu rasa terancam dan 
serangan atau rasa terpojok akibat adanya suatu kegagalan dalam bekerja. 
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 Dalam proses manajemen, jika para manajer ingin meningkatkan motivasi para 
pekerja mereka, maka mereka harus berupaya menghilangkan hambatan-hambatan 
sekaligus menyediakan jalan bagi para pekerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 
Sebagai contoh, jika seorang pekerja ditempatkan pada suatu proyek tertentu dan ia 
dimotivasi untuk mengerjakan proyek tersebut dengan baik, maka dukungan anggaran 
dan sumberdaya lain yang dibutuhkan perlu disediakan untuk mencegah terjadinya 
frustrasi. Dalam konteks ini tentu saja, bukan berarti  semua tantangan yang dihadapi 
dihilangkan, akan tetapi dukungan tetap diberikan secara proporsional yang 
memungkinkan proyek tersebut dapat diimplementasikan dengan tetap menantang dan 
keberhasilan tercapai. Dalam hal ini, terdapat pula model hubungan stres dan kinerja 
yang menggambarkan bahwa stres juga dapat menjadi faktor positif dalam memacu 
kinerja. Jika stres tidak ada, biasanya tantangan kerja juga tidak ada, sehingga akhirnya  
capaian kinerja kemudian menjadi menurun. Maka sejalan dengan meningkatnya stres, 
seyogyanya kinerja cenderung naik, dimana dengan stres para pekerja terbantu untuk 
mengarahkan segala sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan kerja. Dengan 
perkataan lain, adalah suatu rangsangan yang sehat jika para pekerja didorong untuk 
menanggapi tantangan pekerjaan. Pemberian bobot dan porsi stres secara bertahap 
sampai mencapai titik stabil akan sejalan dengan porsi pencapaian kinerja, akan tetapi 
apabila terjadi stres tambahan yang melampaui titik stabil dan keseimbangan maka 
cenderung tidak akan menghasilkan perbaikan kinerja. Dengan kata lain, kinerja akan 
segera menurun jika bobot stres terlalu besar yang akan mengganggu pada pelaksanaan 
pekerjaan. Dalam hal ini para pekerja kehilangan kemampuan untuk mengendalikan 
stres, sehingga berdampak pada kecepatan kerja dan akurasi  hasil kerjanya. 

 Disamping banyak cara lain untuk mengatasi stres secara individual, namun 
secara organisasional adanya bantuan konseling untuk menanggulangi permasalahan 
emosional para pekerja dapat dilembagakan secara formal kedalam organisasi. 
Konseling yang dimaksud bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara kesehatan 
mental para pekerja secara menyeluruh. Yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan serta 
pembahasan berbagai masalah emosional para pekerja, sehingga para pekerja terbantu 
untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik. Konseling adalah suatu pertukaran 
gagasan antara dua orang manusia, yakni antara konselor dan konselee melalui suatu 
cara komunikasi. Dalam hal ini spesialis konselor dapat dilatih untuk memahami dan 
mengatasi persoalan para pekerja dalam rangka membantu organisasi untuk bertindak 
lebih manusiawi dan memperhatikan masalah yang dihadapi para pekerja. Tujuan 
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umum konseling adalah membantu para pekerja mengembangkan kesehatan mental 
mereka kearah yang lebih baik, sehingga rasa percaya diri, pemahaman, pengendalian 
diri, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif dapat berkembang. Kegunaan 
konseling dapat dipetik manfaatnya, antara lain adalah, pertama, konseling dipandang 
sebagai nasehat, dimana konselor membuat pertimbangan mengenai masalah para 
pekerja yang dibimbing, kemudian merancang tindakan yang akan dilakukan. Kedua, 
dukungan untuk menentramkan hati, dalam hal ini konselor memberikan dorongan bagi 
para pekerja untuk menghadapi persoalan dan rasa percaya diri dengan pemahaman 
yang jernih dan tindakan yang tepat. Namun adakalanya ketentraman hati ini dapat 
hilang begitu saja, jika para pekerja dihadapkan kepada masalah lagi, sehingga 
penentraman hati harus digunakan secara lebih hati-hati agar tidak mengecilkan arti 
persoalan para pekerja yang tengah dihadapi. Ketiga, adalah komunikasi, yaitu 
menemukan masalah emosional para pekerja sehubungan dengan diberlakukannya 
kebijakan perusahaan yang perlu dikomunikasikan dan  diterjemahkan kepada pimpinan 
puncak, dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini konselor membantu menerjemahkan 
aktivitas bisnis dalam konteks keorganisasian terhadap para pekerja sebagaimana 
mereka acap memperbincangkan masalah tersebut diantara mereka. Keempat, 
pengenduran ketegangan emosional, yaitu pelampiasan rasa emosi dan frutrasi para 
pekerja dengan menceritakan kepada konselor sebagai proses katarsis emosional. Jika 
para pekerja dapat menceritakan persoalan mereka yang didengarkan oleh konselor 
dengan penuh simpatik, maka dapat diharapkan ketegangan emosi para pekerja akan 
menurun. Pada gilirannya mereka akan lebih santai dan ucapan mereka akan lebih 
terkendali, masuk akal dan rasional. Pengenduran ini merupakan tahapan antara untuk 
menghilangkan beban mental dalam menemukan pemecahan, sehingga memungkinkan 
para pekerja dapat kembali berfikir konstruktif tentang masalah yang tengah dihadapi 
mereka.  Kelima, berfikir jernih, yaitu meletakkan semua persoalan secara proporsional 
tanpa dibesar-besarkan dengan cara berfikir rasional dan realistik serta lebih 
berorientasi kepada fakta  dan bukan rumor. Dalam hal ini konselor berperan sebagai 
pembantu belaka dan menahan diri untuk tidak menggurui kepada para pekerja tentang 
sesuatu apa yang benar dan apa yang salah. 

 Pada dasarnya seorang pemimpin adalah konselor penting, karena mereka 
merupakan satu-satunya figur yang setiap hari berhubungan dengan para pekerja. Jika 
para pemimpin menutup mata tentang masalah emosional para pekerja, maka sama 
artinya tidak adanya kepedulian dari seorang atasan kepada bawahan tentang persoalan 



Rangkaian Kolom Kluster I, 2012 

 
emosional mereka. Emosi adalah bagian dari keseluruhan pekerja yang perlu dipandang 
sebagai bagian dari situasi tenaga kerja secara keseluruhan, yang juga merupakan 
lingkup wewenang dan tanggung jawab seorang pemimpin. Maka untuk alasan ini 
semua pemimpin, dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi 
memerlukan pelatihan untuk membantu mereka memahami masalah para pekerja dan 
mampu mengkonsultasikannya secara efektif. Akhirnya, konseling hanyalah salah satu 
cara dari beberapa cara untuk mengurangi stres, adapun cara lain yang lebih spesifik, 
yaitu melalui meditasi, biofeed-back, dan personal wellness dapat dipraktekkan secara 
efektif. Umumnya meditasi memerlukan lingkungan yang relatif tenang, posisi nyaman, 
rangsangan mental yang repetitif, dan sikap yang pasif sehingga pemusatan fikiran 
untuk menenangkan fisik dan emosi dapat tercapai. Beberapa organisasi yang sudah 
menyadari telah menyediakan ruang meditasi khusus bagi para pekerja yang memenuhi 
kriteria meditasi klinis terstandarisasi, sehingga membuahkan hasil yang menyenangkan 
dan optimal bagi kebugaran mental para pekerja. Adapun melalui bio-feedback para 
pekerja dapat terlatih mengendalikan proses internal biologis mereka untuk mengurangi 
efek stres yang tidak diinginkan, misalnya mengendalikan proses denyut jantung, 
konsumsi oksigen, dan aliran asam lambung. Sedangkan personal wellness lebih 
merupakan program pemeliharaan preventif bagi kebugaran personal yang 
direkomendasikan oleh dokter spesialis dalam melakukan perubahan gaya hidup, 
seperti pengaturan pernafasan, pelemasan otot, hayalan positif, pengaturan menu, dan 
sejumlah latihan yang memungkinkan para pekerja menggunakan potensi pribadinya 
secara penuh.  

Last but not least, pendekatan preventif agaknya akan lebih baik dalam 
menanggulangi penyebab stres, meskipun metode-metode penanggulangan dapat 
membantu para pekerja beradaptasi dengan beban stresor yang berada dibawah 
pengendalian langsung. Hal terpenting adalah bagaimana menciptakan kenyamanan 
lingkungan kerja yang lebih baik diantara para pekerja, maka secara situasional suatu 
pendekatan penanggulangan alternatif yang spesifik akan bermanfaat bagi para pekerja 
dalam menghadapi persoalan stres dan emosional dengan sumber dan bobot yang 
berbeda pula. Dengan demikian pemahaman mengenai stres dan gangguan emosional 
lain yang sejenis merupakan salah satu bagian penting dari sejumlah kompetensi yang 
wajib dimiliki dan tidak dapat ditawar lagi bagi seorang manajer yang berurusan dengan 
sumber daya manusia dalam suatu organisasi. 

        Jakarta, 4 April 2012 
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