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KOMPENSASI / IMBALAN

Pengertian

Banyak pengertian kompensasi yang telah diberikan.

Namun tidak ada satu pengertian pun yang pasati dan

diterima secara umum. Pemberian kompensasi

merupakan salah satu tugas yang sulit bagi pihak

manajemen. Kesulitan itu terletak pada penyusunan

struktur upah yang memenuhi syarat adil dan layak. Oleh

karena itu biasanya dipergunakan evaluasi jabatan

sebagai sistem pengupahan. Kompensasi atau biasa

dikenal dengan imbalan atau upah dapat didefinisikan

sebagaia berikut :

1. Menurut Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1974 No.

33 pasal 7 ayat a dab b :

a. Upah adalah tiap-tiap pembayaran berupa uang

yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan.

b. Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian

dengan percuma, yang nilainya ditaksir menurut

harga umum ditempat itu.
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2. Menurut Edwin B. Flippo :

Upah adalah harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan

oleh seseorang kepada orang lain.

3. Menurut Hadi Poerwono :

Upah ialah jumlah keseluruhan yang ditetapkan

sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh

tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.

4. Menurut Prof. Dr. F. J. H. M. Vam Ber Van :

Upah merupakan tujuan obyektif kerja ekonomis.

5. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional :

Upah ialah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan

daripemberian kerja kepada penerima kerja untuk

suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan

dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan

hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang

ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-

undang dan peraturan dan dibayarkan berdasarkan

suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan

penerima kerja.
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6. Menurut Prof. Imam Soepomo, SH :

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama

ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan

pekerjaan.

Penilaian Pekerjaan dan Sistem Imbalan

Sistem imbalan dimaksudkan sebagai pemberian

penghargaan kepada karyawan atas kerjanya pada

organisasi, terutama yang tercermin dalam prestasi

kerjanya. Penilaian pekerjaan adalah suatu prosedur

sistematik untuk menentukan nilai relatif dari berbagai

pekerjaan dalam suatu organisasi.

Penilaian pekerjaan ini bertujuan untuk menentukan

pekerjaan mana yang dibayar lebih tinggi atau yang lebih

rendah. Faktor-faktor yang biasa dipertimbangkan adalah

besar atau kecilnya tanggung jawab pekerjaan,

pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan, berat

atau ringannya upaya yang harus dikerahkan dan kondisi

pekerjaan.

Penilaian pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh

suatu tim atau panitia penilaian.
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Metode-metode yang biasa digunakan oleh suatu

tim dalam memberikan penilaian terhadap pekerjaan

adalah :

1. Penentuan tingkat pekerjaan.

2. Klasifikasi pekerjaan.

3. Metode perbandingan faktor-faktor kritikal.

4. Sistem point.

Fungsi dan Tujuan Pengupahan

Secara umum, pengupahan berfungsi sebagai :

a. Alokasi secara efisien sumberdaya manusia.

b. Penggunaan sumberdaya manusia secara efektif &

efisien.

c. Mendorong stabilitas ekonomi.

Dan tujuan pengupahan adalah :

Memenuhi kebutuhan ekonomis.

Mengkaitkan penerimaan dan kontribusi dan

produktifitas karyawan.

Mengkaitkan penerimaan dengan sukses finansial

perusahaan.

Menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemberian

upah.
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Faktor-faktor Yang Berpengaruh Pada Pengupahan

a. Suplay dan demand tenaga kerja

b. Organisasi buruh

c. Kemampuan membayar perusahaan

d. Produktivitas karyawan

e. Biaya hidup

f. Peraturan pemerintah

g. Pendapat karyawan

Upah Insentif

Pengupahan insentif dimaksudkan untuk memberikan

upah yangberbeda karena memang prestasi kerja berbeda.

Bisa dikatakan upah insentif adalah salah satu bentuk

motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang.

Kesulitan-kesulitan yang biasa timbul dalam menerapkan

upah insentif adalah :

1. Alat pengukur yang kurang tepat.

2. Alat pengkur yang tidak selalu berhubungan dengan

faktor lain.

3. Data yang tidak tepat.

4. standar yang kurang tepat.
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5. Total upag ditembah bonus yang tidak konsisten.

6. Standar prestasi yang tidak disesuaikan secara

periodik.

7. Kemungkinan adanya oposisi dari serikat buruh.

8. Reaksi karyawan terhadap sistem pengupahan.

Oleh karena adanya kesulitan dalam penerapan sistem

upah insentif ini, maka beberapa hal yang perlu

diperhatikan adalah :

1. Pembayaran hendaknya sederhana, sehingga dapat

dimenerti dan dihitung sendiri oleh karyawan.

2. Penghasilan yang diterima hendaknya dapat secara

langsung menaikkan produktivitas.

3. Pembayaran dilakukan secepat mungkin.

4. Penentuan standar kerja secara hati-hati.

5. Besarnya upah cukup merangsang untuk bekerja lebih

giat.

Tunjangan / Kompensasi Pelangkap

Pemberian tunjangan dimaksudkan untuk

mempertahankan karyawan dalam jangka panjang.
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Bagi perusahaan, tunjangan ini akan bermanfaat sebagai :

Efektifitas penarikan

Peningkat semangat kerja dan loyalitas karyawan

Penurun perputaran karyawan dan absensi

Pengurang kelelahan

Pengurang pengaruh serikat buruh

Hubungan masyarakat lebih baik

Pemuas kebutuhan karyawan

Minimisasi biaya kerja lembur

Pengurang ancaman intervensi pemerintah

Jenis dan besarnya tunjangan ini tergantung pada

kebijakan perusahaan dengan memperhitungkan fakto-

faktor kemampuan perusahaan dan biaya hidup

karyawan.

PENGINTEGRASIAN

Fungsi integrasi adalah seluruh aktivitas untuk

memahami motif dan sifat karyawan sekaligus

mengetahui kebutuhan mereka agar dapat memenuhi

kebutuhan dan keinginan mereka, atau mengadakan

penyesuaian antara kepentingan perusahaan dengan

kepentingan karyawan sehingga mereka mampu

bekerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan.
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Hirarki Kebutuhan dan Keinginan-Keinginan

Karyawan

Kebutuhan dapat dibagi atas beberapa hal yaitu :

d. Kebutuhan fisiologi dasar ; menyangkut kebutuhan

fisik dan biologis.

e. Kebutuhan-kebutuhan sosial ; kebutuhan hubungan

antar manusia.

f. Kebutuhan egoistik ; menyangkut keinginan

independen

Keinginan-keinginan karyawan ada beberapa hal, yaitu :

Upah yang baik

Pekerjaan yang aman secara ekonomis

Rekan kerja yang kompak

Penghargaan terhadap pekerjaan yang dijalankan

Pekerjaan yang berarti

Kesempatan untuk maju

Kondisi kerja yang aman, nyaman dan menarik

Pimpinan yang adil dan bijaksana

Pengarahan dan perintah yang wajar

Organisasi/tempat kerja yang dihargai masyarakat
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Motivasi

Pengetahuan tentang motivasi bagi seorang manajer

sangat diperlukan. Motivasi merupakan proses untuk

mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan

sesuatu yang diinginkan.

Berbagai teori motivasi :

1. Teori Abraham H. Maslow, empunyai lima tingkatan /

hirarki kebutuhan, yaitu :

a. Kebutuhan fisiologikal

b. Kebutuhan keamanan

c. Kebutuhan sosial

d. Kebutuhan prestise

e. Aktualisasi diri

2. Teori Clayton Aldelfer :

Ditandai dengan dikenalnya akronim ERG, yaitu :

E = Exixtence

R = Relatedness

G = Growth

Menurut Clayton, pemenuhan kebutuhan manusia

diusahakan serentak.
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3. Teori Herzberg :

Dikenal dengan teori dua faktor, yaitu faktor

motivasional dan faktor higine. Faktor motivasional

adalah hal-hal pendorong berprestasi yang sifatnya

intrinsik dalam diri seseorang. Sedangkan faktor

higiene adalah faktor yang sifatnya ekstrinsik atau

bersumber dari luar.

4. Teori Keadilan :

Intinya terletak pada pandangan bahwa manusia

terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara

usaha yang dibuat dengan imbalan yang diterima.

5. Teori Harapan :

Memberikan penjelasan bahwa motivasi adalah akibat

dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan

perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan

mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu.

6. Teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku :

Teori yang menyatakan bahwa modifikasi sebagai

suatu bentuk motivasi tetap memperhitungkan harkat

dan martabat manusia yang harus diakui dan

dihormati dengan cara manusiawi pula.
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7. Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi

Menurut teori ini, motivasi seorang karyawan sangat

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat

internal maupun eksternal.

8. Teori Motivasi Klasik :

Menyatakan bahwa seseorang akan bersedia bekerja

dengan baik bila ia berkeyakinan akan memperoleh

imbalan yang ada kaitannya secara langsung dengan

kerjanya.

9. Teoti X dan Teori Y :

Dikemukan oleh Douglas Mc. Gregor. Teori X adalah

asumsi yang didasari oleh pandangan tradisional

bahwa manusia bersedia atau mau bekerja apabila

sesuatu harus dikerjakan untuk kehidupannya.

Sedangkan teori Y adalah asumsi yang didasari oleh

sifat manusia yang suka bekerja bahkan dengan bekerja

manusia akan menemukan kepuasan.
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Gaya Kepemimpinan

Menurut Ralph M. Stogdill, kepemimpinan adalah

proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-

aktivitas anggota kelompok yang berkaitan dengannya.

Aspek - aspek dalam kepemimpinan :

1. Menyangkut pimpinan dan bawahan

2. Menyangkut pembagian kekuasaan/power.

3. Perintah formal dan informal.

Seorang manajer adalah orang yang mempunyai

wewenang untuk memerintah orang lain, terutama

bawahannya. Lima dasar kekuasaan, yaitu :

Kekuasaan legitimasi ; bersifat formal dan wewenang

yang sah

Kekuasaan referensi ; meniru perilaku orang lain, bisa

dikatakan kharisma

Kekuasaan ahli ; karena memiliki keahlian dalam

bidang tertentu

Kekuasaan Koersif ; biasa dikenal dengan wewenang

paksaan

Kekuasaan penghargaan/reward ; dengan memberikan

imbalan / wewenang hadiah
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Pendekatan dalam kepemimpinan :

Traits ; sifat-sifat kepemimpinan yang timbul sejak

lahir, tidak dapat dipelajari.

Behavior ; mempelajari apa yang dilakukan oleh

perilaku yang efektif, bisa dipelajari.

Contingency ; dengan melihat situasi

Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai pola

tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan

tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai

suatu tujuan tertentu. Setiap pemimpin bisa saja berbeda

dalam gaya kepemimpinannya.

Menurut Harris, gaya kepemimpinan dapat

dibedakan menjadi :

a. Gaya kepemimpinan autokratik

Pemimpin yang otokratik beranggapan bahwa semua

kewajiban untuk mengambil keputusan, menjalankan

tindakan, untuk mengarahkan, memberi motivasi dan

mengawasi bawahannya secara terpusat padanya.

b. Gaya kepemimpinan Partisipatif

Pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya

dengan konsultasi. Ia mencari berbagai pendapat dan

pemikiran dari para bawahannya mengenai keputusan

yang diambil.
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c. Gaya kepemimpinan Fee Rein

Pemimpin mendelegasikan wewenang untuk

mengambil keputusan kepada bawahan dengan agak

lengkap. Bawahan diberikan tanggungjawab dengan

pengendalian masing-masing.

d. Gaya kepemimpinan Reddin 3 D Theory

Dasar yang digunakan adalah pemimpin berorientasi

pada tugas yang diberikan.

Serikat Pekerja

Keberadaan serikat pekerja atau biasa yang dikenal

dengan serikat buruh, dapat merubah lingkungan kerja

dan hubungan antara karyawan dengan organisasi,

terutama pihak manajemen. Serikat pekerja adalah

organisasi para pekerja yang dibentuk dengan tujuan

mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi,

dan memperbaiki melalui kegiatan kolektif, kepentingan

sosial, ekonomi dan politik anggotanya.
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Ada dua konsep dalam serikat pekerja ini, yaitu :

Misi pergerakan serikat adalah untuk melindungi

karyawan, meningkatkan kesejahteraan, menuntut

kenaikan gaji, memperbaiki kondisi kerja dan

membantu karyawan pada umumnya, pendekatan ini

biasa dikenal dengan business unionisme.

Misi yang ditujukan kepada kebijakan sosial, ekonomi

dan politik yang lebih luas, disebut dengan social

unionisme.

Tipe-tipe Serikat Pekerja :

Craft Unions ; yaitu serikat pekerja yang anggotanya

terdiri atas karyawan yang mempunyai keterampilan

yang sama.

 Industrial Unions ; yaitu serikat pekerja yang dibentuk

berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama.

Mixed Unions ; yaitu serikat pekerja yang mencakup

para pekerja terampil, tidak terampil, setengan

terampil dari suatu lokal tertentu tidak memandang

dari industri mana.
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Konflik Dalam Organisasi

1. Konflik antara kelompok-kelompok dalam organisasi :

Adanya perselisihan antar kelompok di dalam

perusahaan yang sama.

Sebab-sebab timbulnya konflik :

-Berbagai sumberdaya yang langka

-Perbedaan tujuan

-Saling ketergantungan dalam menjalankan

pekerjaan

-Perbedaan dalam nilai atau persepsi

-Sebab-sebab lain

Metode penanganan konflik :

-- Dengan cara mengurangi atau menyelesaikan

konflik

-- Dengan cara menekan masalah secara integratif

2. Konflik antara karyawan dengan manajemen :

Adalah konflik yang terjadi antara buruh dengan

pimpinan dalam suatu perusahaan. Cara menemukan

konflik karyawan dan manajemen yaitu :

a. Membuat prosedur penyelesaian konflik

b. Observasi langsung
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c. Kotak saran

d. Politik pintu terbuka

e. Mengangkat konsultan personalia

f. Mengangkat ombudsman

Secara garis besar, konflik antara karyawan dan

manajemen dapat diselesaiakan dengan :

Usahakan untuk diselesaikan secara damai

 Jika kesepakatan tidak dapat diperoleh, maka

perselisihan bisa diajukan ke DEPNAKER.

Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dapat

diajukan ke pengadilan

Perselisihan dapat diselesaikan oleh Dewan Arbitrase.

Bagi pihak manajemen dalam menangani konflik dapat

mengikuti langkah sebagai berikut :

1. Menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang

menimbulkan ketidakpuasan.

2. Mengumpulkan keterangan/fakta.

3. Menganalisa dan memutuskan

4. Memberikan jawaban

5. Tindal lanjut dan umpan balik


