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APA YANG HARUS DILAKUKAN ORGANISASI/ 
PERUSAHAAN UNTUK MENDORONG PEMBERDAYAAN? 

 
Langkah pertama yang harus dilakukan bila ingin 

mendorong pemberdayaan adalah menilai tingkat pemberdayaan 

yang ada dalam organisasi/perusahaan saat ini dan seberapa jauh 

manajemen ingin membagi tanggung jawab. 

Selanjutnya, manajer perlu membawanya ke dewan 

manajemen yang seringkali berarti pelatihan yang ekstensif dan 

pendidikan kembali. Pada saat yang sama, berbagai struktur dan 

teknologi informasi perlu dipertimbangkan, dan simbol-simbol 

kekuasaan harus ditinjau ulang.  

Hanya bila lingkungan yang mendukung telah terbentuk, 

maka para manajer dapat mulai membuat sebuah kerangka kerja 

dengan para karyawannya, dengan cara mendiskusikan tingkat 

pemberdayaan yang ingin dicapai, baik oleh manajer maupun 

individu yang terlibat. Kemudian, dukungan dan dorongan yang 

terus menerus tetap harus diberikan oleh manajemen. 

 

Menciptakan lingkungan yang mendukung 

Pemberdayaan dapat terwujud apabila lingkungan kerja 

kondusif dan mendukung hal itu. Perusahaan seperti First Direct 

dan Alliance & Leicester di Inggeris berkeyakinan bahwa tata 

ruang kantor mempunyai pengaruh terhadap cara karyawan 

berperilaku. Oleh karena itu, mereka menyingkirkan simbol-

simbol kekuasaan tradisional, seperti ruang makan direktur, 

kantor dan tempat parkir yang terpisah, serta menempatkan 

setiap orang pada tingkat yang sama. 

Para manajer memiliki peran yang penting untuk 

mendengarkan pandangan karyawan dan bertindak atas nama 

mereka bila memungkinkan. 
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Contoh. 

Operator ferry P & O Stena melibatkan karyawannya dalam 

menciptakan lingkungan yang mendukung bagi terciptanya 

pemberdayaan dan pelayanan bermutu bagi pelanggan. 

Meningkatnya tekanan dari para pesaing dan para pendatang 

baru, seperti Channel Tunnel, membuat Stena terpaksa 

menciptakan  sebuah konsep restoran baru di kapalnya. Konsep 

yang diberi nama ‘Globe Trotters’ tersebut dikembangkan oleh 

para manajer yang bekerja dalam kelompok kecil setelah mereka 

mengunjungi berbagai perusahaan yang berpengalaman di bidang 

itu. 

Para karyawan diundang ke Mad Hatter’s Tea Party untuk 

membahas konsep baru tersebut. Di tempat ini dilakukan suatu 

lokakarya yang menjadikan para karyawan berlaku sebagai 

penghibur bagi pelanggannya, yaitu mereka yang hadir di acara 

itu. Suasana partisipasi itu mendorong para karyawan 

menghasilkan berbagai gagasan untuk perbaikan konsep dan gaya 

pelayanan pada pelanggan yang berbeda dengan sebelumnya. 

Yang ternyata sangat penting, yaitu berbagai gagasan yang 

muncul dari acara itu menjadi masukan bagi para manajer dan 

diimplementasikan dalam restoran baru mereka. Hal itu meliputi 

gagasan-gagasan mengenai pemberian pelayanan, lingkungan 

kerja dan pakaian seragam bagi karyawan. 

 

Kerja sama 

Kerjasama merupakan bagian tak terpisahkan dari 

pemberdayaan pelayanan pada pelanggan, Dan itu merupakan 

cara yang telah terbukti mampu mendorong munculnya rasa 

tanggung jawab yang lebih besar.  

Contoh. 



Cussons, produsen sabun Imperial Leather, menemukan 

bahwa membangkitkan budaya kerja dalam tim dapat membantu 

mereka meraih hasil yang lebih besar karena bisa memecahkan 

masalah secara lebih efektif daripada bekerja secara individual. 

Pendekatan kerja sama akan membuat struktur organisasi 

dapat menjadi lebih ramping. Di sisi lain, pengembangan 

keterampilan karyawan juga dapat menjadi jalan untuk 

memecahkan berbagai hambatan yang ditemukan dan lebih 

mendekatkan mereka kepada pelanggan. 

Kerjasama dalam tim, baik itu merupakan tim dari berbagai 

unit kerja maupun tim lintas fungsi, atau tim yang dikelola secara 

mandiri atau kelompok yang berdasarkan proyek, akan 

megnhasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada mereka 

bekerja secara seneiri-sendiri dalam organisasi. 

Manfaat kerjasama seperti ini juga diyakini oleh SmithKline 

Beecham. Perusahaan ini terlah mengubah organisasinya 90 

derajat dengan sitem bekerja dalam tim lintas fungsi. 
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   Gbr. 2  Organisasi dengan system matriks 
 
 
 

Dilaporkan bahwa dengan adanya perubahan model 

organisasi, maka terdapat peningkatan produktivitas yang lebih 

tinggi. Yaitu antara 30 sampai 40 persen di pabrik-pabrik yang 

mempunyai struktur horizontal dibanding yang mempunyai 

struktur vertikal. Ketika pabrik Levi’s mendorong sebuah 

pabriknya agar bekerjasama secara tim, mereka menemukan 

bahwa pengiriman jeans dapat menjadi hanya satu hari, 

dibandingkan dengan sebelumnya yang memerlukan waktu enam 

hari.  

 

Karakteristik tim yang efektif dan berhasil, ialah: 

• Adanya kesamaan pandang terhadap tujuan dan 

pemahaman yang jelas atas sasaran tim 

• Tim memiliki atau dapat memperoleh seluruh sumber 

daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. 

• Adanya keterampilan dan pengetahuan yang memadai di 

antara para anggota tim sehingga mereka dapat bekerja 

secara efektif. 

• Adanya pembagian wilayah kerja yang jelas dalam tim – 

masing-masing anggota tim memiliki pengetahuan 

berbeda untuk berbagai peran tim yang beragam yang 

dibutuhkan untuk pekerjaan tim yang efektif. 

• Para anggota tim saling menghormati satu sama lain, 

baik sebagai individu maupun untuk kontribusi yang 

diberikan masing-masing pada kinerja tim. 
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Meskipun demikian, tim yang anggotanya memiliki seluruh 

pengetahuan dan keahlian yang diperlukan tidak selalu menjamin 

keberhasilanb tim tersebut. Terutama bila mereka tidak dapat 

bekerja bersama-sama secara efektif.   

Penelitian tentang kinerja tim dan jenis-jenis tim yang 

dilakukan oleh DR. Meredith Belbin, perintis studi di bidang ini, 

telah menghasilkan satu tipologi yang digunakan secara luas 

untuk sebuah tim. Tipe anggota tim menurut Belbin terdiri dari 

orang-orang dengan ciri-ciri sbb: 

• Coordinator  - dewasa, percaya diri, seimbang 

• Plant   - kreatif, imajinatif, tidak ortodoks 

• Resource investigator - extrovert, antusias, eksploratif 

• Shaper  - dinamis, suka tantangan, fokus 

keluar 

• Monitor evaluator  - serius, strategis, cerdas 

• Teamworker  - lembut, perseptif, suka menolong 

• Implementor  - disiplin, andal, efisien 

• Completor   - bersungguh-sungguh, hati2, teliti 

• Specialist   -  tulus-ikhlas, mandiri, berdedikasi. 

 

Membentuk tim dengan anggota yang memiliki karakteristik 

berbeda akan mempengaruhi hasil kerja tim. Menempatkan plant, 

implementer, dan coordinator bersama-sama, misalnya, akan 

memberikan sebuah kombinasi dari gagasan-gagasan yang 

cemerlang, praktis, dan terarah. 

Apapun metode yang digunakan untuk menilai perilaku tim 

yang potensial, penting untuk memahami bahwa jarang ada 

individu yang secara tepat berada dalam suatu kategori tipe tim 

sebagaimana dijelaskan di atas. Misalnya, tipe shaper juga 

memiliki sifat dari tipe completor dan sebagainya.  

Perlu diingat bahwa pada umumnya tim sering kali bergerak 

melalui sebuah siklus perilaku kelompok yang meliputi proses: 



berhubungan – bereksploirasi - menghadapi tantangan - baru 

kemudian berjalan bersama-sama secara efektif.  Hal ini disebut 

sebagai sebuah proses pembentukan (forming), pembenturan 

(storming), perbaikan (norming), dan kemudian menghasilkan 

(performing), sebagaimana tampak pada gambar 3 dibawah. Setiap 

tim perlu melalui proses ini sebelum mereka menjadi sebuah tim 

yang efektif. 
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Gbr. 3  Proses terbentuknya tim yang efektif 

Perbaikan Pelayanan dan Pemberdayaan 
Pemberdayaan memegang peranan penting dalam perbaikan 

pelayanan. Banyak organisasi di perusahaan telah mengalihkan 

tanggung jawabn dan pembuatan keputusan kepada karyawan lini 

depan (front liner) yang bertanggung jawab menangani komplain 

pelanggan. 

Upaya meningkatkan kemampuan dalam menangani 

komplain pelanggan berjalan seiring dengan munculnya 

kecenderungan umum yang berpandangan bahwa komplain 

pelanggan merupakan sesuatu yang harus disikapi secara positif. 

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa komplain yang dilakuka 

pelanggan justru dapat menjadi petunjuk bagian-bagian mana 
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saja yang harus diperbaiki oleh organisasi kerja di perusahaan. 

Komplain terseabut justru memberi kesempatan kepada organisasi 

kerja untuk melakukan sesuatu yang benar bagi pelanggan, dan 

juga memperkuat loyalitas pelanggan. 

Contoh. 

Royal Bank of Scotland menemukan dampak dari perbaikan 

pelayanan ketika mereka mengukur seberapa besar kepuasan 

pelanggan mempunyai pengaruh atas kesediaan membeli produk 

perusahaan di masa mendatang.  

Mereka membagi pelanggannya dalam tiga kategori, yaitu (1) 

pelanggan dengan masalah yang tidak dapat dipecahkan; (2) 

pelanggan dengan masalah yang telah ditangani secara efisien; 

dan (3) pelanggan yang memiliki pengalaman yang lancar dalam 

berurusan dengan mereka. 

Pelanggan yang tidak puas adalah pelanggan yang paling 

tidak berkeinginan untuk membeli berbagai pelayanan bank 

lainnya, namun ada perilaku berbeda yang ditunjukkan oleh 

pelanggan yang mengajukan komplain dan secara cepat 

mendapatkan pelayanan yang memuaskan sehingga pelanggan 

terebut merasa senang.  

Pelanggan dengan keluhan yang terselesaikan biasanya 

kelak justru akan membeli produk-produk lain dari Royal Bank of 

Scotland. Meneyelesaikan masalah dengan terbuka, sopan, dan 

cepaty akan megnhasilkan pelanggan yang menjadi lebih positif 

tehadap bank (lihat gambar 4) 
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Gbr. 4  Perbaikan pelayanan 
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British Airways (BA) menemukan hasil yang sama seperti pada 

Royal Bank of Scotland, setelah melaksanakan riset terhadap 

pelanggannya. Mereka percaya bahwa perilaku ‘benar sejak awal’ dan 

penanganan komplain yang efektif akan menghasilkan kepuasan 

pelanggan serta loyalitas yang maksimal. 

BA telah mendorong para karyawannya untuk bertanggung jawab 

terhadap komplain yang disampaikan pelanggan. Hal ini disertai dengan 

melakukan berbagai perbaikan pelayanan, peningkatan teknologi, dan 

mendengarkan pelanggan dengan lebih baik, sehingga megnahsilkan 

perbaikan kualitas pelayanan yang lebioh efisien. 

Langkah pertamaadalah mengembangkan perencanaan menjaring 

suara pelanggan – meningkatkan jumlah dan cara mendapatkan umpan 

balik dari para pelanggan termasuk kartu komentar yang dikirim secara 

gratis dari negara mana pun. Menyelenggarakan forum pelanggan yang 

memungkinkan para eksekutif BA dan para pelanggan dapat 

mendiskusikan berbagai masalah pelayanan. Dan menyelenggarakan 

program ‘fly with me’. Dalam program ini, karyawan BA dan para 

pelanggan terbang bersama-sama untuk mendapatkan pengalaman 

penangan masalah secara langsung. 

BA mengubah gaya mereka menyelesaikan komplain pelanggan 

dari sekadar ‘urusan di belakang meja’ menjadi unit yang 

mempertahankan pelanggan secara proaktif. BA menyelenggarakan 

pelatihan keterampilan seluruh karyawan. Kegiatan tersebut 

diselenggarakan sebagai bagian dari program perbaikan mutu 

pelayanan. Dalam program ini, 13 tahapan yang harus dilalui ketika 

menangani komplain pelanggan telah dipangkas menjadi 3 tahap saja. 

Dan memperkenalkan sistem berbasis-citra yang berharga $4.5 juta, 

untuk mengurangi kebutuhan penggandaan surat-surat dan fax. 

Dengan demikian, pemberdayaan kepada karyawan dalam 

perspektif perbaikan pelayanan berarti memastikan bahwa para 
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karyawan tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga pengetahuan 

untuk mampu memecahkan berbagai komplain pelanggan dan 

menyelesaikannya.  

Keterampilan umum dalam pemberdayaan perbaikan kualitas 

pelayanan meliputi: 

• Memaafkan dan memahami masalah – pelanggan tidak ingin 

menjadi merasa bersalah untuk melakukan komplain. 

Berempati dengan pelanggan dan menghargai situasi pelanggan 

sering kali mengurangi emosi pelanggan ketika mengajukan 

komplain. 

• Melalkukannya dengan cepat – hasil studi menunjukkan 

bahwa kemampuan untuk memuaskan pelanggan melalui 

perbaikan pelayanan menurun setelah 5 hari dan 

kemungkinan jatuh menjadi 20 persen setelah 28 hari. Dengan 

demikian, semakin cepat merespons komplain pelanggan akan 

semakin membuat pelanggan lebih puas. 

• Melakukannya melalui telpon – perilaku pelanggan berkenaan 

penggunaan telpon saat ini sangat beragam, dan permintaan 

maaf secara personal melalui telpon membuat perusahaan 

dapat menunjukkan bahwaq perusahaan sungguh-sungguh 

peduli dan memberikan tanggapan yang cepat pada pelanggan. 

• Mengetahui bagaimana memperbaikinya – para karyawan yang 

diberdayakan perlu mengetahui mengenai organisasi, produk 

dan jasanya, dalam rangka menyelesaikan komplain secara 

cepat. 

• Memperbaiki akar permasalahan – mengumpulkan dan 

menganalisa data yang berkaitan dengan komplain sehingga 

dapat mengidentifikasi penyebab permasalahan dan melakukan 

perbaikan. 
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Banyak organisasi juga memberdayakan karyawannya untuk 

mencegah adanya komplain. Di Gracie Golf, sebuah 

perusahaan jasa pengiriman katalog Amerika Serikat, 

karyawan mengidentifikasikan dua kategori risiko dari 

pelanggan. Mereka diberdayakan untuk menghubungi 

pelanggan dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada 

dengan menawarkan voucher hadiah dan pilihan pengantaran 

gratis.  

 Riset selanjutnya menunjukkan bahwa para pelanggan yang 

telah dihubungi membelanjakan lebih dari $100 setahun ke 

perusahaan dibandingkan dengan pelanggan yang tidak 

dihubungi.  

 

Sampai sekian. 
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